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CAPÍTULO 1 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

1.1 - OBJETIVOS 

 

Este projeto tem como objetivo desenvolver pesquisas em Arqueologia 

Histórica em uma antiga chácara remanescente do século XIX, no Vale do Paraíba, 

cuja sede foi construída em taipa de pilão. 

Para isso, os trabalhos foram realizados a partir de uma abordagem 

interdisciplinar, a fim de melhor compreender o contexto histórico daquele espaço, 

bem como os procedimentos de sua implantação, ocupação e transformação. 

Baseados no estudo da cultura material, que por si só acabou indicando o uso 

de espaços, procuramos reconhecer e delimitar áreas específicas do sítio tais como 

possíveis estruturas construtivas e áreas de concentração de material arqueológico, 

como, por exemplo, prováveis “bolsões de cultura material”, o que nos permitiu obter 

maiores informações sobre o assentamento ocorrido nesse local a partir de sua 

implantação; além disso, permitiu-nos melhor compreender o inter-relacionamento 

homem/meio ambiente, o que pode vir a direcionar futuros estudos sobre os padrões 

de assentamento das unidades produtivas e sociais ocorridas no Vale do Paraíba, 

Estado de São Paulo, a partir da fase cafeeira. 

Da mesma forma, os vestígios materiais recuperados por intermédio das 

pesquisas nos forneceram dados mais significativos sobre rotas de circulação de 

mercadorias pela região e sua distribuição entre os segmentos sociais correlatos ao 

período de estudo. 
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1.2 - JUSTIFICATIVAS 

 

As pesquisas no Sitio Chácara Xavier podem ser justificadas por vários 

motivos. Um deles é a existência da antiga sede, construída em taipa de pilão, uma 

das poucas construções, dessa natureza, remanescentes do século XIX que 

podemos encontrar na cidade. 

Esta propriedade está associada ao período cafeeiro, momento em que a 

cidade passou por um intenso processo de transformação urbana e social. As 

acanhadas construções do século anterior deram lugar aos imponentes casarões de 

taipa de pilão decorrentes da riqueza do café: novos hábitos foram introduzidos e 

incorporados à sociedade.  

A partir daí, um grande número de escravos africanos foi trazido para a região 

do Vale do Paraíba, passando a constituir a mão de obra empregada nas fazendas 

de café, as quais geralmente obedeciam a um partido arquitetônico e construtivo 

adequado ao contexto cultural, social, político e econômico daquela época.  

Com o auxílio desses fatos, podemos caracterizá-la, na atualidade, como um 

local não só com um grande potencial arqueológico, mas também histórico e 

arquitetônico.  

Um outro dado bastante significativo é que a Chácara Xavier, enquanto 

relacionada ao período cafeeiro e escravocrata, caracterizou o primeiro sítio histórico 

do município de Jacareí a ser estudado e analisado utilizando-se de métodos e 

técnicas abordados pela arqueologia.  

Dentro desse contexto, o estudo da cultura material recuperada no decorrer 

da pesquisa resultou em informações significativas quanto a rotas de circulação 
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comercial e sobre as formas de ocupação e transformação de uma unidade cafeeira 

típica do século XIX, como é o caso da Chácara Xavier. 

Os resultados obtidos a partir da realização desse trabalho nos deram ainda 

um novo parâmetro para futuros estudos sobre o tema no Vale do Paraíba que, 

apesar de uma rica história dentro de todo o processo de ocupação do território 

nacional, pouco se tem documentado. Dessa forma, agiremos para o fortalecimento 

das Políticas Públicas e, assim, estimularemos o envolvimento da comunidade. 
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1.3 - CONSIDERAÇÕES TEORICO-METODOLÓGICAS 

 

Considerando a natureza do sítio arqueológico, o desenvolvimento das 

pesquisas na Chácara Xavier foi levado a efeito sob a óptica da Arqueologia 

Histórica. 

A Arqueologia Histórica começou a ser praticada ainda nos anos da década 

de 1930 por arqueólogos americanos, mas é a partir de 1960 que passa a ser vista e 

organizada oficialmente. Inicialmente, foi caracterizada somente como uma técnica 

auxiliar da História, marcada por trabalhos de pesquisas em monumentos. Durante 

anos recebeu inúmeras definições e conceituações e refletiu as sucessivas etapas 

teóricas e metodológicas pelas quais passou a Arqueologia como um todo, até 

definir e delimitar seu campo de atuação. 

Com toda problemática quanto à delimitação de seu campo de estudo, a 

definição de arqueologia histórica emergente é defendida por Orser (1992, p.23) 

como “o estudo arqueológico dos aspectos materiais, em termos históricos, culturais 

e sociais concretos, dos efeitos do mercantilismo e do capitalismo que foi trazido da 

Europa em fins do século XV e que continua em ação até hoje”. 

Este conceito vem de encontro ao nosso propósito, ou seja, a arqueologia 

histórica nos oferece um meio de analisar a difusão do materialismo europeu, o 

impacto dessas idéias sobre a acumulação de bens por diferentes povos e o modo 

como responderam a tais acontecimentos impositivos. Assim, a pesquisa 

arqueológica na Chácara Xavier nos possibilitou compreender também como o modo 

de vida vindo da Europa acabou influenciando na formação de toda uma sociedade. 
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Além do que, a Arqueologia Histórica passou ainda a incorporar o elemento 

africano em seus estudos, proporcionando uma grande contribuição à História das 

Américas e possibilitando o reexame e construção de identidades nacionais. 

Nos anos de 1990, iniciou-se uma nova fase da Arqueologia Histórica no 

Brasil, refletida em trabalhos que abordavam temas como gênero, etnicidade, 

capitalismo e paisagem. 

Após um processo contínuo de reflexão, esta disciplina apresenta-se 

atualmente como uma ciência multifacetada, interligada a várias correntes, com 

objetivos diversos e vários pesquisadores de renome, que ajudaram a construí-la no 

país, desenvolvendo estudos pioneiros e importantes nessa área, como é o caso da 

Profa. Dra. Margarida Andreatta, Prof. Dr. Pedro Paulo Funari e outros. 

Os estudos em Arqueologia Histórica mostraram o caráter multidisciplinar da 

Arqueologia como disciplina científica. Esse caráter significa que possui uma série 

de fontes de informação como artefatos, estruturas, arquitetura, documentos 

escritos, informações orais, imagens, alterações na paisagem (estradas, caminhos, 

cortes, aterros, etc). 

Ao nos referirmos aos artefatos, a cultura material propriamente dita, esses 

devem ser entendidos e explorados não só como produtos ou reflexos da atividade 

humana, “devendo ser encarados também como sujeitos, suportes e vetores pelos 

quais se dão as ações e relações sociais, contando como um elemento 

transformador” (ZANETTINI, 2006, p.17). 

Sejam esses artefatos restos domésticos ou estruturas arquitetônicas, quando 

devidamente analisados e estudados, nos proporcionam a obtenção de informações 

diversas quanto à sua trajetória no tempo e no espaço, desde a sua fabricação, 

utilização, reutilização ou reciclagens, até seu abandono final. 
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Estruturas arquitetônicas, por exemplo, podem ser lidas da mesma forma que 

os níveis arqueológicos no solo e, através dessa leitura, é possível obtermos 

informações quanto à época de sua construção, sobre reformas que foram feitas, 

quais espaços eram mais importantes e quais cores eram mais utilizadas em 

determinadas épocas. Através do estudo da abertura de vãos, por exemplo, 

podemos chegar a entender fatos relacionados ao crescimento do grupo familiar e, 

até mesmo, mudanças de hábitos sociais e os padrões de circulação no interior do 

espaço edificado. 

Sendo assim, edificações implantadas em áreas de pesquisas arqueológicas 

representam uma fonte importante durante tais estudos, produzindo dados 

relevantes e devendo, por isso, serem tratadas como um superartefato, construído 

pelo homem e que está inserido num dado tempo e espaço, carregado de valores, 

sendo, portanto, produto e produtoras de relações sociais. 

A casa, unidade física que cerca o comportamento do grupo doméstico, 

sustenta diferentes formas de comunicação e significados. Segundo Blanton apud 

Symanski (1998, p.68), podemos considerar dois tipos de comunicação que podem 

ser expressos pela casa: a canônica e a indicadora.  

O primeiro tipo estaria relacionado aos aspectos encontrados no interior das 

casas e à noção de que a casa, como outros elementos da cultura material, são 

veículos pelos quais as estruturas sociais e categorias culturais alcançam existência 

sensorial.  

O segundo tipo foca-se sobre áreas e elementos mais públicos, emitindo 

mensagens a indivíduos externos ao domicílio, fornecendo informações acerca da 

identificação social do grupo doméstico. 
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É importante ressaltar que tanto os elementos de característica fixa (casa) 

como aqueles semifixos (artefatos móveis) podem expressar esses dois tipos de 

comunicação. Assim, a unidade doméstica é um elemento fixo no qual se distribuem 

elementos semifixos. 

Por outro lado, a possibilidade de contar com fontes textuais sobre os grupos 

domésticos que ocuparam o local, por mais escassas que sejam, permite um 

confronto entre o que foi escrito (fonte documental) e o que foi realizado (fontes 

materiais). 

Esse confronto resultará em uma nova via de análise, possibilitando a 

discussão de problemas que não seriam possíveis de evidenciação, caso o dado 

arqueológico fosse trabalhado como mero fornecedor de informações à pesquisa 

histórica. 

Nesse sentido, a conceituação e metodologia das pesquisas realizadas estão 

voltadas para o desenvolvimento da “Household Archaeology“, ou seja, a pesquisa 

sistemática do espaço interno de sítios, objetivando recuperar informações 

relacionadas à sua estrutura e funcionamento.  

A aplicação dessa metodologia já se mostrou bastante eficaz em outros sítios 

arqueológicos na região Vale do Paraíba1, principalmente pela forma assumida por 

essas áreas, com diversas concentrações de material, indicando a presença de 

locais de atividade, cuja estruturação, conteúdo e variações fornecem dados 

relativos à organização social, política e econômica do grupo que se desenvolveu no 

local. 

                                                 
1 Tal metodologia foi aplicada em pesquisas realizadas nos Sítios Arqueológicos Santa Marina e Villa 
Branca, no município de Jacareí/SP pelos Professores Dra. Érika Robrahn-González e Dr.Paulo 
Eduardo Zanettini, e nos Sítios Light e Caninhas, localizados respectivamente em Jacareí e Canas, 
Vale do Paraíba, estudados pelos pesquisadores Claudia Moreira Queiroz e Wagner Gomes Bornal. 
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De acordo com Symanski (1998, p. 15), atualmente uma das mais importantes 

vias de pesquisa da arqueologia histórica é o estudo de vestígios arqueológicos 

originários de unidades domésticas, que passam a ser analisados como uma 

evidência do comportamento humano do passado, mostrando ser uma fonte que não 

pode ser distorcida, como por exemplo, os registros escritos, tornando-se, assim, 

elementos altamente reveladores das estruturas de uma sociedade. 

O principal fator que justifica essa linha de pesquisa é a relação família-grupo 

doméstico.  

Sempre considerada como foco de preocupação analítica dos cientistas 

sociais quando relacionada ao núcleo de construção básica da sociedade, a família 

deixou de ocupar esse espaço quando a arqueologia começou a nortear suas 

pesquisas não mais somente por ela (família), mas, sim, de acordo com o grupo 

doméstico estudado; tal grupo apresenta um conceito mais adequado à natureza do 

objeto de estudo dessa disciplina: o comportamento humano através dos restos 

materiais e dos registros escritos. 

O grupo doméstico, definido por Blanton como um grupo de pessoas co-

residindo em uma estrutura habitacional ou complexo residencial, compartilhando de 

suas atividades e das decisões relacionadas a ele, considera todos os membros de 

um domicílio, independentes de vínculos de parentesco. 

Portanto, os vestígios arqueológicos recuperados nesses espaços domésticos 

geralmente poderão ser atribuídos ao grupo como um todo, relacionando-os a várias 

atividades realizadas dentro e fora da estrutura de habitação, fornecendo 

informações sobre todos ocupantes de uma estrutura doméstica que, 

provavelmente, criaram depósitos de artefatos.  
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Ao estudar o material desses sítios, o arqueólogo recuperará evidências que 

podem informar sobre atividades cotidianas de grupos humanos, relacionados à 

produção e reprodução sociais, consumo e socialização.  

Para isso, devemos considerar a existência de uma interação entre esses 

elementos e os grupos domésticos a eles relacionados, e, assim, estaremos tratando 

com a ocupação de um espaço utilizado não só a partir de laços familiares, mas sim 

com propósitos residenciais de um grupo como todo. 

Outro ponto que devemos destacar é quanto ao estudo da padronização de 

refugo e sua variação ao longo do tempo, o que nos permitirá averiguar processos 

mais amplos de continuidade e mudanças estruturais, indicadores para análises 

sobre hierarquização interna de sociedade e sobre processos culturais mais amplos 

a que o Sítio Chácara Xavier, no caso, possa estar relacionado.  

Assim, é necessária boa compreensão sobre as diversas formas pelas quais 

o refugo doméstico possa ser depositado. O ciclo de vida dos artefatos pode ser 

dividido em cinco fases que se inicia com sua manufatura, depois a aquisição, uso, 

manutenção e, finalmente, seu descarte ou abandono (SCHIFFER, 1972 apud 

SYMANSKI, 1998, p. 125).  

Os artefatos geralmente entram no ambiente doméstico por aquisição 

(compra, troca, ganho, coleta ou roubo) ou também podem ser de produção caseira, 

sendo utilizados e mantidos até perderem sua função. Quando não lhes é dado um 

novo uso ou a reciclagem não é conveniente para seus usuários, ocorre o descarte 

e, assim, o material deixa de fazer parte do ambiente doméstico, passando para o 

contexto arqueológico. 
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Esse descarte pode acontecer de algumas maneiras. Contudo, a maior parte 

do material relaciona-se a atividades que ocorreram dentro das estruturas de 

habitação tais como alimentação, higiene, lazer e trabalho.  

Porém, seu descarte ou abandono não ocorre, geralmente, no mesmo local, 

ou seja, dentro da estrutura habitacional, sendo transportado para locais específicos 

de deposição de restos domésticos, fato que caracteriza a chamada deposição 

secundária definida por Schiffer. 

Já o material descartado em seu contexto original de uso é designado refugo 

primário. Existe, ainda, uma terceira categoria de refugo, que seria caracterizada 

como o local onde elementos passam a fazer parte do contexto arqueológico sem 

que ocorra o descarte, ou seja, o material permaneceu sobre uma estrutura após 

seu abandono. 

 Para uma completa compreensão, é preciso ainda considerar o caráter de 

deposição secundária dos refugos, que segundo South (1977), podem inserir-se em 

duas categorias: refugo secundário adjacente, caracterizado pelo material 

descartado próximo às estruturas de habitação e refugo secundário periférico, que 

classifica todo o material que foi depositado em locais distantes dessas estruturas. 

Assim, antes de analisarmos os artefatos do sítio arqueológico, é preciso 

compreendermos sua situação de descarte, ou seja, em qual categoria acima 

descrita se insere, bem como sua situação espacial no sítio em relação às estruturas 

existentes, determinando áreas preferenciais para o descarte do lixo doméstico e 

sua variação ao longo do tempo (SYMANSKI, 1998. p. 15 – 125 passim ).  

Estudos comparativos intra-sítio apresentam-se, portanto, indispensáveis para 

uma abordagem que abra perspectivas para uma compreensão mais detalhada da 

variabilidade de sistemas sociais e políticos estruturalmente semelhantes. 
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Dessa forma, o desenvolvimento de pesquisas arqueológicas no Sítio 

Chácara Xavier, somou esforços nos estudos direcionados para uma maior 

compreensão dos assentamentos do período histórico ocorridos nesta parte do 

Estado de São Paulo, acarretando novos questionamentos e, principalmente, dando 

um suporte para futuras pesquisas norteadas pela Arqueologia Histórica na região 

do Vale do Paraíba. 

 

1.3.1 - Chácara Xavier: uma abordagem processual 

 

A par dos propósitos da “Household Archaeology”, a pesquisa realizada na 

Chácara Xavier foi norteada pelos princípios teóricos da Arqueologia Processual, a 

qual surge no final da década de 60 como tentativa de transformar a arqueologia 

histórico-cultural caracterizada como descritiva e que tinha como base de pesquisa o 

material arqueológico como princípio para todas as explicações. “No contexto da 

arqueologia antropológica norte-americana, surgiu um movimento (...) que se 

autodenominou de New Archaeology ou Arqueologia Processual, capitaneada pelo 

arqueólogo norte-americano Lewis Binford” (FUNARI, 2003, p.49). 

Sem dúvida, com o surgimento da “New Archaeology”, se tomou consciência 

que não havia um “corpo sólido” que respaldasse os métodos tradicionais de 

investigação arqueológica, contribuindo para gerar o surgimento de um corpo 

técnico para a disciplina.  

Dessa forma, são desenvolvidos novos enfoques para a explicação 

arqueológica, sobre o que todos desempenharam um papel fundamental para o 

entendimento das sociedades do passado. 
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A “New Archaeology” procurou, a partir de uma visão antropológica, estudar 

os processos culturais do sistema na origem dos artefatos. Com esse enfoque 

antropológico, passou a centrar sua explicação nas leis gerais sobre o 

comportamento humano, considerando a arqueologia como ciência e não como um 

tipo de história.  

Assim, de acordo com Binford (1962), o objetivo da arqueologia deve ser o 

mesmo da antropologia, ou seja, explicar o total de semelhanças e diferenças no 

comportamento cultural.  

Como afirmou Symanski (1998, p.18), “nessa concepção a cultura é 

considerada como um sistema adaptativo, posto que serve para adaptar as 

comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. A mudança cultural é, 

por conseguinte, explicada sob um ponto de vista sistêmico.”  

Em 1967, Flannery destacou que os membros da escola processual 

consideram o comportamento humano como um ponto de coincidência (ou 

articulação) entre um grande número de sistemas, cada um dos quais engloba 

fenômenos culturais. Assim, a sustentação do modo de vida de uma comunidade 

dependerá do equilíbrio dos sistemas e, conforme Flannery apud Renfrew e Bahn 

(1998, p. 431): 

 

El cambio cultural se produce mediante pequeñas variaciones en uno o más sistemas, que 
crecen, desplazan o refuerzan a otros y logran el equilibrio en un plano diferente. La 
estrategia de la escuela procesual es, por tanto, aislar cada sistema y estudiarlo como una 
variable independiente. Por supuesto, la finalidad última es la reconstrucción de todo el patrón 
de articulación, junto con todos los sistemas relacionados, aunque esta complejo análisis ya 
ha demostrado superar las capacidades de los teóricos procesuales. 
 
 
Assim, a arqueologia processual contribui para a análise do funcionamento de 

distintos aspectos da sociedade e tenta explicar o desenvolvimento dessa sociedade 

em seu conjunto ao longo do tempo. 
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 Contudo, a teoria dos sistemas é empregada na Arqueologia Histórica 

focando maior número de variáveis que podem influenciar no comportamento 

material dos ocupantes de um sítio tais como condição econômica, acesso ao 

mercado, etnicidade, composição do grupo doméstico, e ciclo de vida dos indivíduos 

que o compõem (SPENCER-WOOD, 1987 apud SYMANSKI, 1998, p. 21). 

No caso da Chácara Xavier, procuramos, através do estudo das variáveis 

acima descritas, entender e definir as principais mudanças ocorridas naquele espaço 

ao longo de cem anos, objetivando, assim, traçar um primeiro diagnóstico do modo 

de vida do século XIX no Vale do Paraíba, especificamente em Jacareí. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA 

 

2.1 - O MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

  

 O município de Jacareí está localizado na região do Vale do Paraíba do Sul, 

nas coordenadas geográficas 23° 18’ 10’’ de Latitude Sul, e 45°57’31’’ de Longitude 

Oeste, na parte sudeste do estado de São Paulo. Dista cerca de 80 km de São 

Paulo e 350 km do Rio de Janeiro. 

 O acesso ao município é efetuado pelo principal eixo rodoviário que interliga 

as duas maiores regiões metropolitanas do país, São Paulo e Rio de Janeiro, a 

rodovia Presidente Dutra; a rodovia D.Pedro I que interliga a região do Vale do 

Paraíba à de Campinas; a Rodovia Carvalho Pinto e Ayrton Senna até a cidade de 

São Paulo. 

Possui uma área de 463 km2, sendo que 79% (368 Km²) correspondem à área 

rural, 14% (64Km²) à área urbana e 7% (31Km²) de terreno inundado.  

Faz limite ao norte com Igaratá e São José dos Campos, ao sul com Santa 

Branca e Guararema, a leste com Jambeiro e a oeste com Guararema e Santa 

Isabel.  

 

2.2 - O SÍTIO HISTÓRICO CHÁCARA XAVIER 

 

O Sítio Histórico Chácara Xavier, situa-se na Praça Independência, nº. 187, 

Jardim Jardilina, município de Jacareí, a 100 km da capital de São Paulo.  
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Seu acesso é feito a partir do centro administrativo da cidade através da 

ponte sobre o Rio Paraíba em direção ao Bairro São João por cerca de 500m. Sob 

as coordenadas 23K 0400302 - UTM 7421839 encontra-se praticamente na região 

central do município. 

 

PRANCHA 01 – Localização de Jacareí e do sítio arqueológico 

PRANCHA 02 – Foto aérea (1987) e panorâmica (décadas de 1940/1950) 

 

O relevo onde se encontra é caracterizado por colinas alongadas, com topos 

largos formando grandes platôs, desenvolvendo–se paralelamente à rede de 

drenagem primária, com formação de grotas, ocorrendo afloramento do lençol 

freático e declividades mais acentuadas, entre 10% a 25 % e de 5% nos platôs.  

O local de sua implantação encontra-se em terreno plano, com pequena 

declividade em direção ao Rio Paraíba, a 300m da propriedade. 

 Seu solo é caracterizado por sedimentos do terciário do grupo Taubaté, 

formação Caçapava, com sedimentos medianamente consolidados formados por 

conglomerados, arcóseos, arenitos, siltitos e argilitos.  

 A predominância é de Latossolos Vermelho Amarelo, ocorrendo à presença 

de argilas porosas e lençóis suspensos. É um terreno com médio risco de erosão e 

escorregamento.  

Apresenta uma vegetação de gramíneas e grande variedade de arbustos e 

árvores, tanto frutífera como ornamentais. 
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Prancha 01 
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Prancha 02  
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2.3 - ASPECTOS FÍSICOS - BIÓTICOS 

 

Os dados referentes à caracterização física (geologia, geomorfologia, solos, 

vegetação, clima e hidrografia) foram obtidos por meio de três estudos realizados 

por empresas e instituições na região. 

As informações que abrangem caracterização geral do meio físico, entre eles 

a Geologia, Geomorfologia, Solos, Clima e Hidrografia foram extraídos de duas 

fontes. A primeira refere-se ao trabalho de “Geozoneamento do Meio Físico da 

Região de São José dos Campos e Jacareí”, elaborado pelo Engenheiro Gonzalo 

Bolívar Flores Naranjo, em 1997 que, a partir dos dados acima mencionados, 

desenvolveu uma interpretação geológica da região valeparaibana. 

Para isso, foi utilizada imagem multiespectral TM (Themathic Mapper) 

/Landsat, em escala 1:50.000, e através do Sistema de Processamento de 

Informações Georeferenciadas (SPRING) foi possível adquirir, armazenar, combinar 

funções de processamento de imagens, recuperar informações, analisar informações 

georreferenciadas, produzindo mapas e projeções cartográficas em um único 

ambiente interativo.  

 A segunda fonte utilizada foi a “Carta Geotécnica e Hidrologia de Jacareí”, 

elaborada em 1992, pela Prefeitura de Jacareí, com o apoio do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo-IPT e do Departamento de Águas 

e Energia Elétrica - DAEE, procurando retratar o meio físico através das 

características do terreno, cujo objetivo era fornecer diretrizes para elaboração de 

planos diretores, de legislação de uso e parcelamento do solo, apresentando 

subsídios geotécnicos quanto a limitações e potencialidades do meio físico nas 
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diversas porções que interajam com o meio físico e realização de planos de 

recuperação de áreas degradadas.  

 Foram utilizadas a carta topográfica 1:25.000 e imagens do satélite LANDSAT 

– TM5, na escala 1: 100.000 , e interpretação de fotografias aéreas na escala 1: 

5.000. A compartimentação dos tipos de rochas baseou-se no mapa geológico 

elaborado pelo IPT (1977) na escala 1:100.000.  

Em ambos os trabalhos encontramos referências a estudos conhecidos, 

como, por exemplo, o “Macrozoneamento da região do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte do Estado de São Paulo”, realizado em conjunto pelo INPE e CODIVAP, em 

1992, bem como o mapeamento executado pelo projeto RADAM BRASIL, 1983.  

 Já os dados sobre vegetação foram obtidos a partir do laudo técnico de 

cobertura vegetal da área da Chácara Xavier, elaborado pela empresa Jatobá 

Engenharia Florestal Ltda e do site www.valeverde.org.br/html/rio/php. 

 

2.3.1 - Geologia 

A região do alto-médio Paraíba do Sul está inserida na faixa de dobramentos 

Sudeste e foi afetada pela mobilização tectônica brasiliana. 

Provavelmente os blocos litoestruturais foram acumulados durante o 

Proterozóico Superior e, posteriormente, afetados pelo Ciclo Brasiliano. Os 

complexos litoestruturais foram consolidados no Arqueano e Proterozóico Inferior e 

retrabalhados em ciclos termotectônicos. 

Assim, é considerada para esta região uma evolução policíclica e 

polimetamórfica, evidenciada pelas transformações geodinâmicas e geoquímicas 

ocorridas. 
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A geologia da região é constituída basicamente por duas grandes unidades 

tectônicas:  

O embasamento cristalino, formado por rochas metamórficas meso-

catazonais proterozóicas, com deformação policíclica e fortes faixas de 

cisalhamentos; e 

 A bacia sedimentar de Taubaté, inserida no complexo cristalino pré-

cambriano do Leste paulista, no bloco tectônico Paraíba do sul, cujos limites são 

dados pelas falhas de Buquira, ao norte, e do Alto da Fartura, ao sul.  

 Regionalmente, está disposta sobre uma faixa orientada segundo a direção E-

NE, e encontra-se preenchida por sedimentos continentais do Terciário-Quaternário. 

 Expõem-se camadas de folhelhos, argilitos, siltitos, arenitos, conglomerados e 

termos intermediários, sempre lenticulares. 

 As estruturas mais freqüentes são: estratificação cruzada, gradacional e 

conglomerados, ou arenitos com pelotas de argilas, além da estrutura de corte e 

preenchimento, marcas ondulares, laminação cruzada, diques clásticos e estruturas 

de deslizamento gravitacional. A maioria destas estruturas evidencia o ambiente 

fluvial em que se acumularam os sedimentos. 

 Em Jacareí, distinguem-se duas unidades principais: Sub-bacia do Parateí, 

com sedimentos de cores variadas e a sub-bacia de Jacareí, na porção da várzea, 

com predomínio das areias de tonalidade creme-esbranquiçadas, grau médio de 

seleção, subangulosos a subarredondadas e de boa permeabilidade. As argilas 

apresentam cores variadas desde o cinza na base até o vermelho arroxeado no 

restante do perfil.  

Na bacia de Jacareí, aflora o Grupo Taubaté, que comporta duas formações 

cujos sedimentos depositados estão controlados pela disposição das falhas e cuja 
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evolução teve reflexos também na constituição  Formação Tremembé, que contém 

sedimentos de depósitos em ambiente lacustre redutor, com intercalações fluviais 

(pelotas de argila e com estratificação cruzada) na região de Quiririm-Tremembé-

Pindamonhangaba, e a Formação Caçapava, que contém sedimentos arenosos e 

siltosos, em camadas ou lenticulares, típico de ambiente fluvial. A estrutura atual é 

produto de uma tectônica de abatimento por falhas durante e após a evolução 

sedimentar.  

As rochas intrusivas consistem de corpos graníticos pós-tectônicos; as feições 

texturais são de natureza diversa, abrangendo tipos de granulação grossa. 

Os falhamentos regionais podem simplificar-se na falha de Jundiuvira descrita 

na região entre Itu e Franco da Rocha, se estendendo ao leste da Serra da 

Mantiqueira. Seu traçado põe na região do alto-médio Paraíba do Sul, em confronto 

as litologias migmatíticas dos grupos Paraíba do Sul e Açungui. 

 

2.3.2 - Geomorfologia 

 A região do Vale do Paraíba está situada dentro da divisão geomorfológica 

denominada de Planalto Atlântico a qual pode ter as seguintes zonas e subzonas 

geomorfológicas: 

 - Zona do Médio Vale do Paraíba – caracterizada por uma depressão 

alongada com relevo de colinas, morros baixos e planícies da várzea com cerca de 

200 km de extensão. O rio Paraíba atravessa a bacia com um curso sinuoso, 

desenvolvido em ampla e contínua várzea. A sedimentação Quaternária do Vale 

deixou indícios em vários terraços, cujos níveis principais compreendem intervalos 

entre 10 a 15m e 20 a 25m sobre as atuais várzeas. 
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 Nesta região, podem se distinguir três áreas de colinas Terciárias: da 

extremidade sudoeste da bacia de Jacareí, com colinas mais elevadas semelhantes 

às elevações do cristalino; de São José dos Campos a Pindamonhangaba com 

colinas extensas, onde o platô define o nível superior da sedimentação da bacia; de 

Pindamonhangaba até Cruzeiro, com colinas suaves e aspecto de tabuleiros. 

 - Subzona da Bacia de Taubaté – compreende toda a bacia da área de 

estudo; é uma fossa tectônica de grandes proporções. Apresenta sedimentos 

quaternários em sua planície de inundação e nos baixos terraços ou planícies 

aluviais ao longo do rio Paraíba do Sul. Existem vários níveis de terraços aluviais e 

colinas de sedimento terciários. 

 - Subzona do Morros Cristalinos – formada por rochas pré-

cambrianas, apresenta os topos de seus interlúvios em altitudes entre 700 e 900m. A 

região abrange desde a bacia de Taubaté e os setores mais elevados do Planalto 

Atlântico. Contém duas categorias de relevo: os Morros e Morrotes alongados 

paralelos, constituídos por pequenas e estreitas faixas de transição entre a bacia de 

Taubaté e os Morros Cristalinos. 

 Essas informações são confirmadas através da “Carta Geotécnica e 

Hidrologia de Jacareí” elaborada em Jacareí, e que, a partir da integração dos dados 

do meio físico relativos ao relevo, rochas e solos, e dados do uso do solo, definiu 

para o município cinco unidades geológicas homogêneas, descritas a seguir: 

 Unidade I - Morros 

 Relevo formado por morros, encostas longas com superfícies entalhadas com 

grotas profundas e anfiteatros; topos estreitos e alongados, vales fechados e 

profundos; declividades entre 35% (trinta e cinco por cento) a 45% (quarenta e cinco 



 36 

por cento), amplitudes entre 75 (setenta e cinco) metros a 100 (cem) metros; rede de 

drenagem de alta densidade.  

 Predominantemente constituída por rochas cristalinas, com presença de 

matacões. Terrenos com alto risco de erosão e escorregamento. Apresenta um solo 

superficial argilo-arenoso. 

Unidade II – Morrotes 

 Relevo formado por morrotes, comumente conhecido por “mar de morros”, 

formando grotas em suas intersecções; topos arredondados e baixos, rampas de 

encostas curtas, vales fechados e assimétricos com planícies aluvionais restritas; 

declividades de 30% (trinta por cento) a 45% (quarenta e cinco por cento); 

amplitudes entre 60 (sessenta) metros a 90 (noventa) metros; rede de drenagem de 

alta densidade. Constituída por rochas cristalinas, basicamente de gnaisses, 

granitóides e migmatitos homogêneos.  

 Predominância de solos Podzólicos e secundariamente de Latossolos 

Vermelho Amarelo, transição para Podzólico Vermelho Amarelo, com presença de 

matacões. Terrenos com alto risco de erosão e escorregamentos. 

 Unidade III - Colinas de Topos Estreitos 

 Relevo formado por colinas estreitas. Rampas de encostas médias com topos 

estreitos; declividades 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), 

amplitudes de 30 (trinta) metros a 60 (sessenta) metros. Rede de drenagem de 

média a baixa densidade. Unidade constituída predominantemente por sedimentos 

do Terciário: grupo Taubaté, formação Caçapava sedimentos medianamente 

consolidados e formados por conglomerados de arenitos, siltitos e argilitos. 

Presença de lençóis suspensos. Terrenos com médio risco de erosão e 

escorregamento.  
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 A predominância é de solos Podzólicos Vermelho Amarelo e ocorrência 

localizada de Latossolos Vermelho Amarelo. 

 Unidade IV - Colinas de Topos Amplos 

 Relevo formado por colinas alongadas; topos largos formando grandes platôs, 

desenvolvendo–se paralelamente à rede de drenagem primária. Formação de 

grotas, ocorrendo afloramento do lençol freático e declividades mais acentuadas, 

entre 10% (dez por cento) a 25 % (vinte e cinco por cento) e entre 5% (cinco por 

centro) nos platôs. As amplitudes variam entre 35 (trinta e cinco) metros a 55 

(cinqüenta e cinco) metros, e nas colinas limítrofes com a Unidade V variam entre 60 

(sessenta) metros a 80 (oitenta) metros. Rede de drenagem de média e baixa 

densidade.  

 É constituída por sedimentos do terciário: grupo Taubaté, formação 

Caçapava. Sedimentos medianamente consolidados formados por conglomerados, 

arcóseos, arenitos, siltitos e argilitos. Exposição de conglomerados e brechas 

sedimentares marginais. 

 Predominância de Latossolos Vermelho Amarelo fase terraço. Ocorrência de 

argilas porosas, presença de lençóis suspensos. Terrenos com médio risco de 

erosão e escorregamento. 

 O sítio arqueológico Chácara Xavier pertence a essa conformação. 

 Unidade V - Várzeas e terraços fluviais 

 Relevo formado por planícies de inundação e terraços fluviais. Terrenos 

baixos, ocorrendo junto às margens dos rios, com declividades inferiores a 5% (cinco 

por cento) onde as planícies de inundação são bem desenvolvidas sujeitas a 

inundações periódicas, enquanto que os terraços fluviais, localizados junto às 

planícies, não são inundáveis.  
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 Unidade predominantemente constituída por sedimentos do Quaternário 

formado por areias, cascalhos, silte, argila e turfa. Predominância de solos 

hidromórficos e orgânicos. Possui terrenos planos e baixos associados aos vales 

dos rios, com declividades inferiores a 5%. As várzeas ou planícies de inundação 

são bem desenvolvidas, sujeitos, em condições naturais, a fundações esporádicas.  

 

2.3.3 - Solos 

De acordo com os trabalhos pesquisados, podemos classificar os solos 

valeparaibano da seguinte maneira: 

- Latossolo Vermelho – Amarelo álico (Lva9) – solo ácido, drenado e 

argiloso, formados a partir de sedimentos do Terciário e, às vezes, se superpõe a 

uma camada descontínua de argila impermeável. Ocorrem com grande expressão 

nos tabuleiros associados aos Podzólicos álicos vermelho-amarelos na depressão 

do médio rio Paraíba do Sul em relevo plano e suavemente ondulado. Apresenta 

baixa fertilidade natural. 

 - Podzólico Vermelho – Amarelo álico (Pva5) – solo argiloso de 

atividade baixa e com um conteúdo de argila moderado. O solo de horizonte B é 

mineral e com argila de atividade baixa. O horizonte A é moderado e prominente. A 

textura é arenosa ou média, ocorrendo mudança textural abrupta, enquanto que o B 

é vermelho-amarelo, com baixos teores de óxidos de ferro. Situa-se em áreas de 

relevo forte ondulado e montanhoso. 

 - Podzólico Vermelho – Amarelo álico (Pva18) – solo argiloso de 

atividade baixa com textura argilosa a muito argilosa, não apresentando fase 

rochosa, contendo latossolo orgânico de relevo fortemente ondulado.  
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 - Hidromórficos-Glei Húmico álico argiloso (HGHa2) – solos húmicos 

álico argiloso, argiloso de baixa atividade, orgânico álico, com relevo plano. É pouco 

profundo, apresenta horizonte A com alto teor de matéria orgânica, seguido de 

horizonte gleizados, produto da influência do lençol freático, e se localizam em áreas 

mal drenadas. É espesso, cinza devido à acumulação de matéria orgânica de 

vegetais. Os subsuperficiais também são cinza, argiloso e estrutura maciça, 

resultado da atividade orgânica natural e sedimentação de produtos aluviais argilo-

siltosos. 

 - Orgânicos (Hod) – solo rico em matéria orgânica vegetal e de origem 

diversa, em estado de semidecomposição, mal drenado e situado nas áreas de 

acumulação, sobre os depósitos de sedimentos flúvio-lacustres. 

 

2.3.4 - Vegetação 

O Vale do Paraíba apresenta uma cobertura vegetal bastante variada. Tal 

variação pode ser resultante de uma série de fatores, entre eles o relevo, 

caracterizado pelas escarpas de serras que acabam interpondo-se à circulação das 

massas úmidas. 

De acordo com informações do IBGE, o Vale do Paraíba apresentava uma 

floresta sub-caducifólia tropical e originariamente dominava quase toda a região. 

Trata-se de uma formação intermediária entre as formações florestais perenes de 

encosta e formações não florestais do interior. 

Na encosta ocidental da Serra do Mar, a existência de um clima semi-úmido, 

com estação seca bem marcada, condiciona a periodicidade de sua vida vegetativa, 

que é caracterizada pela perda de folhas durante a estação seca. A estrutura dessa 

floresta é variável e mal conhecida, pois em sua quase totalidade, foi devastada para 
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dar lugar à agricultura que, em muitas áreas, foi substituída por pastagens, tão logo 

as terras diminuíram sua fertilidade. 

É uma floresta permeável à luz solar, favorecendo o aparecimento de estratos 

inferiores. O estrato superior é constituído por árvores que atingem até 25m, abaixo 

do qual um segundo estrato, ainda arbóreo, apresenta elementos de 12 a 15m; os 

troncos das árvores são geralmente finos. Os estratos arbustivo e subarbustivo são 

relativamente densos devido à penetração dos raios solares, sendo comum a 

presença de plantas heliófilas. 

Nas vertentes da Mantiqueira, devido às condições de relevo, pluviosidade e 

umidade, aparecem manchas da floresta perenifólia costeira, florestas densas, de 

altas formas, onde os estratos inferiores vivem em ambientes sombrios e úmidos, 

numa contínua dependência do superior. 

É a típica floresta tropical, onde os elementos mais altos podem alcançar 

entre 25 a 30m. Há geralmente dois estratos inferiores, um arbóreo e outro 

arbustivo. O solo é praticamente desnudo, e ali só sobrevivem plantas tolerantes à 

sombra. 

Em altitudes acima de 1.000m aparecem campos; às altitudes aliam-se 

topografia suave, solos rasos, drenagem insipiente e clima ameno; são 

caracterizados por uma cobertura herbácea, muitas vezes contínua, em meio à qual 

podem aparecer arbustos isolados, ou em tufos. 

Especificamente, a área da Chácara Xavier, o laudo de cobertura vegetal 

realizada no local nos deu as seguintes informações: 

Os exemplares arbóreos e arbustivos encontrados na propriedade são 

agrupados em plantas ornamentais, que podemos encontrar na parte frontal à 
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residência e de pomares, junto ao “quintal” da propriedade. Nos fundos do terreno, 

podem ser vistas várias touceiras de bambus. 

Entre as plantas ornamentais, destacamos a alameda de jerivás que dá 

acesso à casa sede, a araucária e a cássia-rosa. O pomar também apresenta 

espécies importantes, como, por exemplo, as antigas jabuticabeiras.  

Contudo, uma árvore bastante interessante foi identificada na área imediata 

aos fundos da residência. Conhecida como a árvore flor-de-abril, essa espécie, 

chamada Dillenia indica, é também denominada “árvore-do-dinheiro”, “dilênia”, 

“bolsa-de-pastor” e “maçã-de-elefante”. 

Originária da Índia e cultivada no Brasil, alcança até 40 metros de altura, 

formando uma copa abundante de forma piramidal. Com folhas verde-claras 

medindo de 15 a 20 centímetros de comprimento, apresentam flores brancas que se 

parecem muito com a magnólia. Já os frutos têm formato globoso, alcançando até 20 

centímetros de diâmetro, envoltos por gomos carnosos com cinco sementes. Suas 

flores nascem de janeiro a outubro e a frutificação acontece de abril a agosto. 

Dizem que foi trazida para o Brasil por D. João VI e era costume das pessoas, 

durante o período colonial, encaixar moedas sob as calotas de seus frutos. 

Nos fundos da propriedade (porção leste) situa-se uma área coberta por 

braquiária e espécies invasoras de porte herbáceo a arbustivo, leguminosas, 

guanxuma2. A porção sul da propriedade é separada por um antigo muro de taipa e 

cerca-viva de figo-da-índia.  

Na área de pasto ocorrem cercas-vivas de bambus. No total, foram 

identificados 315 exemplares de plantas: 298 arbóreos, sendo as mais freqüentes, o 

                                                 
2 Guanxuma é uma planta de fibras têxteis, dotada de propriedades medicinais. 
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jerivá3, a jabuticabeira, mangueira, pau-de-viola e resedá4, e 17 exemplares 

arbustivas, como a dracena-vermelha, cica e o cróton.  

Apesar de todos os exemplares identificados, grande parte da propriedade 

apresenta uma vegetação de gramíneas tipo pasto, até bem pouco tempo atrás 

utilizado para criação de animais. 

 

2.3.5 - Clima 

Em função das diferenças nas altitudes da área que abrange a cidade de 

Jacareí (a altitude média é de 580m acima do nível do mar, variando a mínima de 

400m e máxima de 822m) seu clima é caracterizado como mesotérmico, com verões 

quentes e chuvosos.  

As flutuações de temperatura média variam entre 10° C e 22° C e os totais 

pluviométricos anuais chegam entre 1300 e 1700 mm. 

Na área do Vale do Paraíba, o clima é controlado pelas massas de ar tropical 

úmido das costas orientais, sub-tropical das massas tropicais e polar. O regime dos 

ventos no vale mostra uma predominância de calmarias e, secundariamente, ventos 

de NE, SE ou SW. Ocasionalmente, há quedas dos totais pluviométricos, diminuição 

dos dias de chuvas e abaixamento da temperatura, com eventuais formações de 

geadas. 

Um dos fatores que interferem no clima da região são as barreiras de relevo 

do alto vale e pela Mantiqueira. Além de atenuarem o avanço de correntes 

perturbadoras, submetem a faixa deprimida do médio vale a uma condição de 

abrigo, favorecendo a elevada freqüência de calmarias. 

                                                 
3 Jerivás é um tipo de palmeira comum na orla litorânea. 
4 Resedá é uma erva anual, originária da África do Norte. 
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Os valores pluviométricos anuais estão influenciados pela massa atlântica, a 

qual quando chega ao Vale já aliviou boa parte de sua umidade através da 

precipitação na região da serra do Mar pelo lado litorâneo. Como as temperaturas e 

evaporação são mais elevadas no Vale, decrescem no sentido das cotas mais altas. 

Dessa forma, os balanços hídricos anuais podem apresentar pequenos 

déficits de umidade nos meses de inverno. 

O clima da bacia de Jacareí é subtropical, com três meses secos, um mês 

com temperaturas médias inferiores a 18° C; junho e julho são seus meses mais 

frios. 

 

2.3.6 - Hidrografia 

 Jacareí tem no Rio Paraíba do Sul o seu maior manancial de superfície que, 

correndo inicialmente para o sul, onde serve de divisa com Santa Branca e 

Guararema, deflete rumo ao norte, cortando todo o município até alcançar São José 

dos Campos.  

 Seguem-se em importância, pelo volume e uso dos rios Parateí e Jaguari, 

este último servindo de divisa com São José dos Campos. Merecem destaque ainda 

os reservatórios de Santa Branca (rio Paraíba) e do Jaguari, localizados, 

respectivamente, a sudeste e a nordeste da sede do município.  

 Dos demais córregos e ribeirões, embora de pequeno porte, assume a 

relevância o rio Comprido, a nordeste da sede, pelo importante papel de suas águas 

na irrigação das várzeas do rio Paraíba (Jacareí e São José dos Campos) e pelo 

potencial de degradação a que está sujeito em face de crescente urbanização em 

sua bacia de contribuição.  
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Também o rio Turi se faz importante pelo papel que assume ao atravessar 

toda a zona urbana do município, como canal de drenagem natural das águas 

pluviais e, indevidamente, de emissário de esgotos urbanos. 

  

 O Rio Paraíba do Sul 

 
“Todas as cidades do Vale floresceram ao longo de 
suas margens e dependem de suas águas como 
condição sine qua non de sobrevivência. Ele tem 
toda uma história que é a história do próprio Vale e, 
de suas águas tranqüilas, surgiu a mais ardente 
devoção de fé religiosa do Brasil. Não é um rio 
impetuoso, mas na sua mansidão assistiu e assiste 
a morte e o renascer de um Vale que é o escorço da 
história do Brasil." (Benedicto Sérgio Lencioni) 

 
 
 O Rio Paraíba percorre o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Seguindo 

em direção nordeste, tem seu curso se desenrolando paralelamente à costa, nunca 

se distanciando mais de 100 km do mar. Sua nascente encontra-se a menos de 20 

do litoral. 

 A Serra do Mar, na região do alto Vale do Paraíba, apresenta-se como um 

conjunto de maciços montanhosos. Nesta área, o rio apresenta um geometrismo 

com cotovelos e ângulos retos. Seu comprimento atinge 865 km de extensão. 

Contudo, em linha reta, das nascentes à foz, há menos de 400 km. 

 É um rio de regime pluvial caracterizado por uma grande amplitude entre o 

período das cheias (outubro/abril) e o das vazantes (maio/junho).  

 Seus dois afluentes, O Rio Paraibuna e o Rio Paraitinga, originam-se na Serra 

do Mar e correm para sudoeste, até aproximadamente 130 km, quando se reúnem e 

seguem para oeste até 56 km da cidade de São Paulo. O conjunto dos Rios 

Paraibuna e Paraitinga com seus afluentes, até as proximidades da cidade de Santa 
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Branca, constitui o alto Vale. A partir daí entramos no médio vale do Paraíba, que 

corresponde, na sua quase totalidade, à bacia no Estado de São Paulo. 

 São afluentes da margem direita, entre outros, os rios Una, Lorena e Bocaina; 

em Jacareí, é importante citar o rio Comprido; na margem esquerda, o rio Jaguari, 

que recebe o Parateí, o Buquira. Atualmente, apresentam-se com várias barragens 

como a de Paraibuna, Paraitinga, Santa Branca, Jaguari, e outras menores. 

 O Rio Paraíba foi imprescindível para a ocupação do Vale. Tal fato pode ser 

constatado através do grande número de sítios arqueológicos registrados na região, 

o que prova que o Vale do Paraíba, além sua proteção natural, as serras do Mar e 

da Mantiqueira, apresentava condições hidrológicas excelentes para o 

estabelecimento de caçadores coletores, ceramistas, ou, até mesmo, das grandes 

propriedades cafeeiras. 
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2.4 – VALE DO PARAÍBA – CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA  

 

A conquista do Vale do Paraíba iniciou-se no final do século XVII, como parte 

do processo de expansão dos habitantes da Província, desenvolvida em torno de 

São Paulo de Piratininga. O desencadeamento deste processo parece ligar-se a 

fatores como uma política metropolitana de promover a ocupação de territórios 

através da doação de terras, a procura de jazidas minerais e apresamento de índios 

e também o interesse em estabelecer ligações com o litoral norte da Província. De 

fato, só a conjugação de várias motivações poderia forçar essa expansão 

colonizadora. 

As normas habituais da administração colonial que concediam terras aos que 

se destacassem por serviços prestados à coroa constituíram a base desse processo 

de ocupação, forneceram estímulo e fundamentaram legalmente a instalação dos 

colonizadores.  

Contudo, para justificar que essas concessões fossem efetuadas, é forçoso 

reconhecer que fatores favoráveis as tivessem orientado nesta direção: sua posição 

geográfica possibilitou comunicação terrestre com o litoral norte, a coincidência 

cronológica do devassamento daquela área com o do Vale do Paraíba sugeria que 

fossem processos paralelos e articulados entre si.  

Por outro lado, a falta de uma economia compensadora levou os paulistas, 

em condições de miséria, a se embrenharem pelos sertões, abrindo caminhos, 

aceitando o encargo de procurar riquezas. Assim, aceitaram os planaltinos o papel 

de desbravadores, sertanistas, e voltaram-se para o Vale do Paraíba. 

Durante o período colonial, diversas povoações localizavam-se ao longo do 

rio Paraíba e dos caminhos por ali existentes. O aglomerado de habitantes, com 
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suas moradias e afins, faziam parte de um vale pobre, isolado do contexto sócio-

econômico da Colônia.  

Pode-se dizer que foram os tropeiros, comerciantes ambulantes, os 

responsáveis por parte da expansão e desenvolvimento do Vale do Paraíba e outras 

regiões. Das antigas trilhas indígenas e dos missionários jesuítas, surgiram os 

caminhos percorridos pelos tropeiros, responsáveis pelo transporte de mercadorias 

nos primeiros cinco séculos de atividade econômica no Brasil, pela implantação de 

estradas e, conseqüentemente, pelo surgimento de novas cidades. 

Nesse vai e vem com as tropas, esses caminhos tornaram-se trafegáveis e, 

mais tarde, acabaram por ser alargados e melhorados para o trajeto de carroças e 

carros de bois. 

Os caminhos começaram a surgir no século XVII e foram ampliados e 

dinamizados durante o século XVIII devido à intensificação da circulação de riquezas 

minerais no Brasil Colônia. 

Ao longo desses caminhos, foram instalados os antigos registros, 

construíram-se ranchos para pouso de tropas, vendas e oficinas, ergueram-se 

capelas e fundaram-se vilas e povoados estimulados pela presença dos viajantes e 

das riquezas que eram transportadas pelos animais e escravos. 

Nos séculos seguintes, XVIII e XIX, os caminhos contribuíram para o 

escoamento de produtos agrícolas, especialmente o café da região do Vale do 

Paraíba. 

A economia do Vale do Paraíba caracterizou-se por ser agrícola, voltada às 

atividades da terra, seja com o açúcar, algodão, fumo, milho e café. De início, a 

subsistência preponderou em função da atividade aurífera. A descoberta do ouro em 

Minas Gerais, no século XVII, fez com que o Vale do Paraíba, caminho natural para 
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as Minas e para o Litoral Paulista, se tornasse o centro fornecedor de mantimentos 

para a região mineira. 

O abandono das minas, exauridas no final do século XVIII, levou a um 

adensamento populacional na região do Vale a partir do século XIX. Esses 

invasores, de maneira geral chamados de “mineiros”, eram, em boa parte, 

portugueses, comerciantes ricos ou em vias de se enriquecer. 

Assim, com o declínio dessa exploração, produtos como o açúcar, em um 

primeiro momento, e o café, em um momento posterior, passaram a dominar a 

produção, caracterizando uma economia monocultora. 

Jacareí, antigo caminho para as “minas gerais”, passou de humilde pousada 

de tropeiros, ao longo dos anos, à cidade em franco desenvolvimento a partir do 

início do século XIX, quando o café passou a se configurar como a principal 

produção do Vale. 

 

2.5 - JACAREÍ 

 

Segundo Sergio Buarque de Holanda, (1994), uma das razões da fundação 

de Jacareí foi a dificuldade de habitantes das roças alcançarem Mogi das Cruzes, 

onde levavam as mulheres e filhos para os serviços religiosos. 

Conforme alguns historiadores, Jacareí foi fundada em l652 pelo paulista 

Antonio Afonso e seus filhos, mas existem algumas dúvidas a esse respeito, já que 

“no livro foral da criação da Vila de Nossa Senhora da Conceição do Paraíba de 

Jacareí, quem figura como representante não é Antonio Afonso, mas Diogo de 

Fontes, que parece ser cidadão de Mogi das Cruzes...” (Muller, 1969, p.17). 
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Em l653, o povoado foi elevado à categoria de vila, constituindo o primeiro 

centro urbano da rota de penetração pelo Vale médio do Paraíba. Assim, passou a 

ter direito a levantar seu pelourinho. Contudo, ainda são desconhecidos documentos 

que tragam informações mais concretas e que permitam traçar a evolução urbana de 

Jacareí até 1800. 

 Embora tudo leve a crer que tenha sido o Avareí o ponto inicial do núcleo 

urbano de Jacareí, a Vila começou a crescer realmente a partir do Largo da Matriz. 

Casas antigas e de maior importância social existentes próximas à praça, indicam 

que o crescimento da cidade se deu a partir desse Largo, que passou a polarizar a 

vida comunitária a partir de 1800. 

Com a decadência da mineração, no século XVIII, as cidades do Vale 

passaram a receber contingentes de mineiros, desenvolvendo na região pequenos 

engenhos, destinados principalmente à fabricação de aguardente e rapadura. 

O progresso da economia açucareira, marcada pela incorporação de escravos 

negros na produção, deu um novo ritmo à vida valeparaibana. Em 1798, Jacareí 

tinha 56 engenhos de açúcar. 

No início do século XIX, o café chegou ao Vale a partir da região de Bananal; 

em l822, já estava em Jacareí.  

O estabelecimento da cafeicultura na região pôs fim à cultura de açúcar e 

passou a ser a grande responsável pelas mudanças econômicas, sociais e políticas 

ocorridas. São essas mudanças que justificaram a elevação da Vila de Nossa 

Senhora de Jacareí a cidade, em l849. 
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2.5.1 - Jacareí no século XIX 

Em passagem pela cidade de Jacareí no ano de 1822, Augusto Saint Hilaire a 

descreveu como uma vila 

 
... situada à margem do Rio Paraíba, entre este rio e seus pântanos. É mais 
importante do que Pindamonhangaba e São José, mas parece pouco habitada. Vêm-
se algumas casas térreas, mas também conta a Villa grande número de prédios muito 
pequenos e que só demonstram miséria. A Igreja Paroquial construída em taipa é 
bem grande, mas pouco ornamentada,... 

 
 

Descreveu ainda as ruas como “estreitas e tortuosas”, e que apesar de serem 

inúmeras, davam um aspecto desolador. Contudo, é dessa época a primeira 

referência que temos sobre uma chácara que se localizava na “rua de Baixo” na 

cidade e que teria pertencido ao capitão Francisco de Paulo Machado, secretário da 

Câmara. 

Em 1833, onze anos após a passagem do naturalista pela cidade, sua 

aparência parecia não ter mudado muito.  

Mesmo com a “modernidade” que tentou avançar por terras valeparaibanas, 

as cidades e vilas refletiam a situação econômica das áreas rurais, integrando 

lavradores em sua população.  

Dentro da área urbana contribuíram para isso os grandes quintais, que 

chegaram a atingir freqüentemente toda a largura do quarteirão, com hortas, 

pomares, criação de animais, apesar de posturas municipais proibirem tais práticas. 

Também colaborou para o aspecto rural dos centros urbanos a passagem freqüente 

de cavaleiros, carros de boi e as tropas, o que refletia a íntima relação dos núcleos 

urbanos com as áreas rurais. 

Quando nos referimos à fase cafeeira no Vale do Paraíba, sempre a 

relacionamos ao luxo e à riqueza. Contudo, muitos dos problemas do início do 

século se faziam ainda presentes nos centros urbanos do Vale do Paraíba, no 
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período áureo da cafeicultura. Apesar das residências rurais abastadas e das casas 

que se modernizaram pela obrigação de substituição das rótulas tradicionais por 

caixilhos envidraçados,  

os centros urbanos tinham ainda aspecto modesto, substituindo os quintais com 
cercas de madeiras, algumas casinhas esburacadas e chácaras que, na periferia ou 
já incrustadas no centro urbano, obstavam a expansão das cidades. (MULLER, 1969, 
p.59) 

 
 

Aos poucos, surgiu a preocupação com embelezamento dos centros: as ruas 

foram retificadas e abauladas, receberam emplacamentos, foram colocadas guias 

nos passeios, calçadas, enquanto as vias principais foram sendo pedregulhadas. As 

casas passaram a ser numeradas. Iniciou-se a iluminação, a princípio por lampiões 

de azeite; depois, de querosene. 

A água para abastecimento urbano passou a ser captada em vertentes, às 

vezes desaparecendo em períodos secos, fazendo com que bicas e chafarizes 

públicos fossem fechados à noite. Desses pontos a água seguia por canaletas, 

correndo por fundos de quintais das residências. Com esse sistema, era raro ver 

movimento de escravos e vendedores de água pelas ruas das cidades.  

Para o abastecimento alimentar, a população contava com as quitandas, 

feiras realizadas nas praças das cidades, ou procuravam os ranchos de tropas para 

fornecimento de animais. Os estabelecimentos comerciais eram pouco 

especializados, vendendo de tudo um pouco: fazendas, roupas prontas, armarinhos, 

calçados, chapéus, perfumaria, etc.  

Entre os problemas urbanos, os sanitários eram os mais sérios, causando 

surtos de varíola que, aos poucos, foram diminuindo de freqüência e intensidade, 

pela instalação dos primeiros isolamentos (lazaretos), pela nomeação de “cirurgiões 

vacinadores” e pela obrigatoriedade da imunização. Em 1850, iniciou-se a 

construção da Santa Casa de Misericórdia. 
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É desse período que temos as primeiras notícias sobre a Chácara Xavier. De 

acordo com o inventário de João da Costa Gomes Leitão, antigo proprietário do 

local, essa propriedade era “cercada de taipas com caza de morada com porão, dois 

quintães a (...), hum pasto úmido” 5.  

 De acordo com as características arquitetônicas que apresenta a sede da 

propriedade, presume-se que sua edificação esteja situada entre 1850 e 1860, 

período que correspondeu a um dos momentos de prosperidade do município. 

Em 1854, Zaluar (MULLER, 1969, p. 56), ao passar por Jacareí, referiu-se ao 

“gosto arquitetônico de sua Matriz” e ao “magnífico palacete do Sr. Barão de Santa 

Branca”, e declarou que o local parecia ter prosperado e se desenvolvido “tanto no 

progresso moral quanto no seu aformoseamento material”, graças ao 

desenvolvimento de sua lavoura e, por conseqüência, de seu comércio. 

Além desses prédios, chamou-lhe a atenção ainda o solar do Sr. Leitão, que, 

segundo Lencione (1980, p.127) “poderia receber com orgulho a sociedade mais 

seleta da capital do Império, devido principalmente aos seus salões muito bem 

pintados e decorados”. 

No mesmo ano, o fazendeiro Manoel Elpídio Pereira de Queiroz, em viagem 

ao Rio de Janeiro, registrou ao passar pela cidade que  

 

... com efeito Jacarehy he uma cidade bem inferior a Campinas, posto que tenha 
maior número de casas de sobrado, pois só na rua Direita contei 9, a cidade he 
situada na margem direita do Parahiba, n’uma baixa colina tendo para outro lado hum 
vargedo, que com qualquer chuva pode dar prejuízo aos moradores...Passando a 
ponte, para o lado da cidade, subindo torna-se a direita e logo que se passa a 
vargem, que está entre o rio e a cidade, em uma rua deserta, acha-se uma bonita 
chacra com seu jardim...6   

 
 

                                                 
5 Trecho retirado do inventário de João da Costa Gomes Leitão, datado de 20 de junho de 1879, 
página 71. Este documento encontra-se no Arquivo Público de Jacareí. 
6 O texto foi retirado de “Um fazendeiro Paulista no século XIX, capítulo “Diário”, escrito pela filha de 
Manoel Elpídio Pereira de Queiroz, Carlota Pereira de Queiroz, citado em Lencione.  
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Possivelmente, Queiroz se referiu à chácara pertencente ao capitão Francisco 

de Paulo Machado, citada em Lencione, fato que comprova que este tipo de 

habitação começou a ser comum, também em Jacareí. 

Na década de 1860, o café atingiu seu auge e uma nova aristocracia surgiu, a 

dos Barões do Café. Uma infinidade de objetos importados passou a fazer parte do 

cotidiano das famílias mais ricas.  

Um número muito grande e sem precedentes de escravos africanos chegou e 

provocou profundas mudanças na estratificação social e constituição étnica.   

Além dos grandes solares, vários prédios, igrejas e edifícios públicos foram 

construídos, ruas e calçadas foram abertas. O comércio floresceu. 

A preocupação em melhorar as condições de vida da população do centro 

urbano pode ser percebida ainda com as idéias propostas pela Câmara, como por 

exemplo, em 1861, quando mostrou interesse a problemas como arruamento e 

conserto de pontes. A ocupação das terras se fazia mediante a doação de áreas por 

cartas de data e eram reguladas pelas Posturas Municipais de 1875.  

As ruas, com calçadas de pedras, receberam nomes de acordo com sua 

situação ou de sua proximidade a um elemento referencial: Rua da Cadeia, Largo da 

Forca, Beco do Pastinho, Rua do Cemitério Velho, Beco do Rosário, Largo da 

Várzea do Avarehy, Rua do Teatro, Largo da Quitanda, Pátio da Matriz, Largo do 

Pelourinho, Aterrado da Ponte, Largo do Esmaga Sapo. 

 

PRANCHA 03 – Aspectos de Jacareí – Séculos XIX e XX 
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Prancha 03  
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Em vinte e cinco de agosto de 1895, foi inaugurada na cidade de Jacareí a 

iluminação elétrica, a cargo da Companhia Luz Electra Jacarehyense. Em 1870, a 

população de Jacareí era de 10.194 habitantes, sendo 1.574 escravos. 

A condução humana do século XIX era feita em animais de montaria, balaios, 

liteira, troles. As mercadorias nos trajetos curtos iam de carros de boi e, nos longos, 

em burros de carga. Parati era o ponto de partida desses produtos para o mundo.  

O rio Paraíba tinha também um papel importante como via de escoamento do 

café, apesar de facilitar o tráfico de escravos, realizado através de suas águas, 

durante a noite.  

O progresso que chegou com o café trouxe atrelada a ferrovia. A Estrada de 

Ferro D. Pedro II começou a ser construída em 1850, unindo algumas cidades 

paulistas às fluminenses que comercializavam com a Corte. Ao longo do tempo, 

esses caminhos de ferro se expandiram e modernizaram-se.  

Em 1872, organizou-se em São Paulo uma companhia destinada a construir 

uma ferrovia cujo objetivo era o de se juntar à estrada imperial. Essa linha começou 

a ser construída indo de São Paulo passando por Mogi, Jacareí, São José dos 

Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena até 

Cachoeira. O encontro se deu em 1877.  

A SP-RJ foi incorporada a Estrada de Ferro Central do Brasil que substituiu a 

antiga D. Pedro II. Iniciou-se aí o declínio da navegação do Paraíba, desaparecendo 

o porto fluvial de Guará e, no litoral de Mambucaba, Parati, Ubatuba e São 

Sebastião; os tropeiros foram destituídos de suas funções e a produção passou a 

ser transportada pela Estrada de Ferro Central do Brasil e os principais portos de 

embarque do café passaram a ser o porto de Santos e RJ. 
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Com o tempo, o café esgotou o solo valeparaibano e a cultura rumou para o 

oeste. Propriedades foram abandonadas, fazendas postas à venda.  

No final da década de l880, imigrantes de diversas procedências começaram 

a chegar, contribuindo para o desenvolvimento urbano e o crescimento do comércio, 

implantando as primeiras fábricas na cidade. A indústria da tecelagem passou a se 

destacar na economia no início do século. Por volta de l920, a população operária 

era bastante significativa. Após a segunda Guerra Mundial, imigrantes japoneses 

começaram a chegar, instalando-se na lavoura. 

Através dos dados obtidos no inventário de João da Costa Gomes Leitão, 

após sua morte, a chácara passou a pertencer a sua filha Maria Ozória Leitão 

Araújo, casada com Joaquim Thimótheo de Araújo. Após esse fato, até o momento, 

só foi possível encontrarmos registros novamente sobre essa propriedade em 1917, 

quando foi adquirida por Dr. Benjamin Antunes de Oliveira Filho, que a herdou de 

seu avô José Martins de Siqueira.  

Com uma lacuna de aproximadamente 30 anos, em meados do século XX, a 

chácara foi adquirida pela família Xavier, momento marcado por várias modificações 

da propriedade.  

Durante uma década, o local presenciou uma grande transformação, não só 

de sua aparência, mas principalmente de sua função.  

Com a construção da Rodovia Presidente Dutra, na década de 50, novas 

fábricas se instalaram no município, fato que atraiu migrantes da região Nordeste do 

país e do Estado de Minas Gerais. 

Atualmente, existe um grande interesse pela iniciativa privada em implantar 

no local um condomínio de casas.  
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2.6 - O SÉCULO XIX E A EXPANSÃO DA LAVOURA CAFEEIRA 

 

Para que possamos apresentar a ocupação da Chácara Xavier, é necessário 

que façamos uma descrição do ambiente do século XIX. 

 

2.6.1 - Antecedentes Históricos 

No século XVIII, o Brasil, estava em franca decadência devido à deterioração 

do sistema colonial e necessitava, com urgência, reverter essa situação. Uma das 

únicas saídas era sua reintegração ao comércio internacional. A desorganização da 

produção do café no Haiti acabou elevando o preço do produto no mercado 

internacional e esta alta estimulou o seu estabelecimento em outros locais. Assim, 

graças ao incremento à produção, aliado às condições climáticas e topográficas 

favoráveis, essa cultura acabou sendo extraordinariamente bem sucedida no Brasil.  

 

2.6.2 - O surto do café e sua estrutura de implantação 

As primeiras mudas de café chegaram ao Brasil ainda no início do século 

XVIII, no Pará, e difundiu-se rapidamente. Até o início do século XIX já era cultivado 

em toda parte, mas para consumo interno, em quintais, hortas e pomares. Dessa 

forma, ocorreu uma intensificação de procura de terras graças a possibilidades 

apresentadas pela expansão do café. 

Assim, antigos posseiros obtiveram sesmarias, outros legitimaram suas 

posses, transformando roças em sítios e sesmarias nas primeiras fazendas de café, 

simples e rústicas, com sede tosca, de pau a pique e telhados de sapê. 

Aliado a isso, o fato da chegada da corte portuguesa ao Brasil e a 

conseqüente abertura dos portos às nações amigas no início do século XIX, acabou 
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resultando em uma situação ideal para o estabelecimento da cultura cafeeira, 

devido, principalmente, às profundas transformações na colônia, ocasionadas pela 

entrada de uma variedade de bens de consumo até então restritos devido às 

práticas monopolistas. Dessa forma, os hábitos de vida da população foram 

transformados em vários sentidos. 

Na segunda metade do século, ocorreu um aumento da produção, 

enriquecendo de súbito esses homens. Com imensas fortunas, refinaram-se e 

sofisticaram seu modo de viver, subindo na hierarquia social. A camada burguesa 

cresceu, ganhou força e influência. O império concedeu títulos de nobreza aos 

grandes proprietários, sem caráter hereditário, e esses passaram a participar 

ativamente da vida política da corte.  

Aos poucos, foram introduzidos o requinte e gosto pelo supérfluo. As antigas 

moradias rústicas se transformaram em grandes sedes e seu interior ganhou nova 

feição nos revestimentos de parede, no mobiliário. As mesas ganharam toalhas, 

cristais e porcelanas. Surgiu a preocupação com a saúde e higiene e, com isso, o 

uso de remédios e objetos de uso sanitário. Toda essa riqueza e prestígio eram 

decorrentes da quantidade de terras e escravos que possuíam. 

As fazendas funcionaram como unidades de produção autônoma e, além da 

terra, eram formadas por uma sede com capela, senzalas, casa do administrador, 

engenho para beneficiamento do café, tulhas, paiol, etc.  

Sua implantação no relevo foi determinada por fatores que deveriam atender 

às necessidades básicas como água para mover o maquinário do engenho, lavar o 

café e para dar de beber ao gado. Um dos pontos principais foi quanto à localização 

da casa grande que deveria ficar onde o senhor tivesse uma ampla visão de todo o 

movimento dos escravos e de sua produção. Dessa forma, a implantação de uma 
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estrutura escravista cafeeira não era conveniente em grandes extensões de terra, 

pois facilitava principalmente as fugas. Assim, as propriedades foram divididas mais 

ou menos em 100 a 200 alqueires, descentralizadas, autônomas.  

Contudo, às vezes, diversas fazendas poderiam pertencer a um único senhor, 

mecanismo que possibilitou, além de um controle da produção e dos escravos, maior 

maleabilidade na obtenção de créditos, pois cada unidade garantia uma hipoteca, 

permitindo, a um mesmo proprietário, levantar diferentes financiamentos. 

A cafeicultura forneceu uma sólida base econômica para o domínio dos 

grandes proprietários dessas regiões e as demais atividades necessárias à sua 

produção, como mão-de-obra, escoamento, etc.; gerou uma transformação tal que 

incentivou a criação de casas bancárias o que deu um formato institucional ao 

enorme movimento de capitais.  

O crédito assumiu papel fundamental nessa época, principalmente a partir do 

Código Comercial de 1850 e da Legislação Hipotecária de 1864/65. A forma não 

normatizada de financiamento para cafeicultores, agricultores e comerciantes, antes 

nas mãos de capitalistas e comissários locais, com influências políticas, passou a 

ser por meio de casas bancárias. 

 

2.6.3 - O café no Vale do Paraíba 

No final do século XVIII, a decadência da economia mineira deslocou para a 

área do Vale do Paraíba antigos mineradores, que se transformaram, pouco a 

pouco, em agricultores; o dinheiro, acumulado nessa atividade, passou a ser 

utilizado na implantação de fazendas de café.  

Assim, no início do século XIX, o café entrou no Vale do Paraíba e subiu o rio 

até as proximidades de Jacareí, seguiu em direção ao oeste paulista, chegou a 
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Jundiaí e Campinas pouco antes da metade do século e firmou-se por ali por volta 

de 1870, com o auxílio da estrada de ferro. 

O fazendeiro desse período definiu-se como um agricultor diferenciado e, logo 

na segunda geração, tornou-se urbano, ocupou também cargos políticos e 

influenciou nas decisões e no destino do Império. Contudo, no Vale do Paraíba essa 

fase durou pouco, aproximadamente 60 anos, de 1830 a 1890, tempo de duas 

gerações onde o pai apareceu como empreendedor milionário e o filho remediado, 

às voltas com a antevisão de decadência.  

É, contudo, no século XIX, que a arquitetura do Vale do Paraíba revelou suas 

características próprias e buscou singulares formas de atender às novas solicitações 

provocadas pelas mudanças da ordem social e econômica. Podemos, a partir de 

agora, demarcar duas áreas, que apesar de vivenciarem a mesma realidade, foram 

construídas de maneiras diferentes.  

A primeira abrange a área de domínio de fazendeiros do Rio de Janeiro. De 

início, a difusão do café na zona de fronteira de São Paulo aconteceu 

concomitantemente aos cafezais fluminenses e mineiros e apresentou forte 

homogeneidade em usos e costumes. Nessas áreas, vários fazendeiros ocuparam 

propriedades ao mesmo tempo em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 

ignorando as fronteiras políticas.  

Esses novos fazendeiros, com vocação a vida urbana, acabaram fazendo 

com que surgissem algumas cidades como, por exemplo, Bananal, cidade paulista, 

mas que devido à sua proximidade com o Rio de Janeiro, era considerada 

fluminense, cortesã.  

As primeiras unidades rurais construídas exclusivamente para atender ao 

interesse da monocultura do café atestaram sucessivas tentativas no sentido de 
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encontrar a melhor forma de organização do espaço, procurando, principalmente a 

funcionalidade do programa de trabalho. Inicialmente, o importante era escolher o 

sítio apropriado, próximo a caminhos principais, abastecidos de água 

imprescindíveis à geração de energia para funcionamento dos mecanismos de 

beneficiamento do café, moinhos e uso doméstico. 

Devido às escassas alternativas oferecidas no Vale do Paraíba, em função 

dos “mares de morros”, foram obrigados a se instalar em áreas topograficamente 

privilegiadas. Ao seu redor, distribuíram as dependências necessárias à produção: 

residência do proprietário, senzala, tulha, casa de beneficiamento, da escolha, dos 

apetrechos das tropas, oficinas, engenhos, moinhos, depósitos, áreas livres para 

trabalhos diversos. 

Foram ainda observadas terraplenagens de terrenos para a instalação de 

terreiros de café. Como na maioria das propriedades era praticamente impossível 

criar largas áreas planas, esparramava-se o conjunto em terraços e patamares, 

como, por exemplo, o sistema construído na Fazenda Pau d’Alho, em São José do 

Barreiro. Construída sobre uma colina circundada por uma cadeia de morros, possui 

várias edificações distribuídas em torno de sucessivos pátios murados. As 

contenções do terreno constituem o embasamento das edificações. 

Em Catadupa, outra fazenda do município, os terreiros contidos por muros em 

alvenaria de pedra, acompanham as curvas de nível, formando grandes superfícies. 

Porém, à medida que nos distanciamos da Corte e subimos o rio Paraíba, 

ficam menos nítidos os ecos da corte e mais perceptiva a falta de uniformidade nas 

soluções arquitetônicas, características da segunda área de ocupação.  

Nesta região, à medida que se penetra no território antigo já habitado por 

quase 200 anos pelos bandeirantes, escasseiam-se as grandes residências rurais. É 
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que o café chegou no momento em que a sociedade local já estava estruturada, 

dependendo do plantio de mantimentos em geral. O recurso foi colecionar pequenas 

fazendas espalhadas ao longo de péssimos caminhos perpendiculares ao rio. Assim, 

não houve interesse em fazer grandes sedes e a preferência foi morar na cidade. 

Gente mais conservadora procurou manter, em suas novas moradias, as 

primitivas soluções de circulação e até de segregação da parte técnica, 

caracterizando, assim, a segunda área de ocupação. Essas diferenças culturais 

estavam ligadas ao comportamento das pessoas perante as novas situações 

propiciadas pelo café e às ações ligadas às técnicas construtivas. Aí, o café de 

deparou com a “gente paulista” habituada à taipa de pilão. 

Nessas terras, a escolha dos sítios para implantação das fazendas recaiu 

sobre uma topografia mais amena, favoráveis ao estabelecimento de superfícies 

planas para os terreiros, o que evitou custos altos de obras de contenção. 

Foi também pouco freqüente o uso de alvenaria de pedra, predominando o 

uso de cercas e muros de taipa, protegidos por telhas e revestidos de tabatinga ou 

emboçados com argamassa de cal. São exemplos desse tipo de propriedade as 

fazendas Amarela, em Guaratinguetá e Quilombo, em Taubaté. 

As residências de um único piso, às vezes com porão utilizável, eram comuns, 

como atestam as fazendas Pasto Grande, Fortaleza, Barreiro e Cataguá, em 

Taubaté; Jardim em Jacareí; Santo Agostinho, em São José dos Campos, entre 

outras. 

 

PRANCHA 04 – Fazendas do período cafeeiro – Vale do Paraíba 
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Outra característica dos estabelecimentos nessa área é a constância de se 

abrigar os vários itens do programas de edificações separadas, ao oposto da área 

anterior, onde os partidos identificam-se como uma continuidade das estruturas 

construtivas (ANDRADE, [19--]. p.39 – 43 passim). 

 

2.6.4 - Transformações do espaço habitacional do século XIX 

 Antecedentes 

Para uma boa compreensão sobre as mudanças ocorridas na forma de morar 

durante o período cafeeiro, é preciso voltarmos algum tempo atrás. 

A arquitetura colonial nasceu no Brasil baseada em modelos vindos de 

Portugal e se manifestaram através de sua aparência decorrente das técnicas 

construtivas, materiais de construção e da tentativa de repetir estilos usuais na corte. 

No Brasil, contudo, as condições sócio-econômicas e climáticas acabaram 

determinando algumas adaptações nesse espaço.  

Uma das principais características da casa portuguesa que merece ser 

mencionada, pois corresponde a área de grandes transformações nas residências 

brasileiras, é o espaço destinado à cozinha. Em Portugal, o “fogão” era o centro de 

interesse da casa portuguesa. Já aqui no Brasil, o calor tropical acabou por separar 

esse espaço.  

A cozinha, separada da casa, foi uma das primeiras características da casa 

brasileira, desde os tempos em que era construída em palha. 

As paredes grossas para absorver o calor, altos pés direitos para aumentar o 

volume de ar e as paredes internas mais baixas, que serviam como uma espécie de 

selecionador de atividades domésticas, também marcaram a arquitetura brasileira, 

bem como a cobertura com telhas vãs, que permitiam que o ar corresse pela casa 
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toda, resultando em uma “promiscuidade olfativa e acústica própria da continuidade 

espacial” (LEMOS,1993, p. 97). 

Dentro da área residencial, nem todas as atividades de serviços eram 

realizadas. Essas construções eram secas, sem abastecimento interno de água, 

sem pias ou sanitários. Roupas e louças eram lavadas fora, dejetos levados e 

despejados no ribeirão próximo. Água para beber vinha da mina. Água para banho 

era aquecida em caldeirão e despejada em gamelas de madeira. Cozinhava-se e 

assava-se, lavava-se roupa e engomava-se no porão. Podiam se encontrar fogões 

para vários tipos de coisas. O serviço era bem confuso quanto à sua distribuição 

espacial. 

A maioria das casas possuía um “puxado” que fazia ângulo com o corpo 

principal do edifício, onde se instalava a cozinha do dia-a-dia, freqüentados até pela 

dona de casa. Há descrições de toda sorte de cozinhas: no puxado, nos fundos, 

duas e até mesmo três na mesma propriedade, com ou sem forno, de palha, etc. 

O alpendre foi também um marco da arquitetura no período que antecedeu ao 

século XIX, e podia ser tanto um prolongamento do telhado principal, apoiado em 

sua extremidade inferior por colunas, como também podia ser outra cobertura, 

situada abaixo do beiral do telhado principal. No Brasil, era comum encontrá-lo nas 

casas bandeiristas, no planalto paulista, onde, inicialmente servia como abrigo 

temporário de colheitas de cereais e área de distribuição, como se fosse um 

vestíbulo, fato que o tornou constante na casa rural brasileira. 

A presença de capelas em todas as propriedades rurais, onde eram 

realizadas missas periodicamente, também é marco dessa época. 

A existência de duas zonas distintas dentro das residências – a da recepção e 

a de viver - também foi bastante peculiar. Tal separação de espaços resultou no 
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isolamento das mulheres moradoras da propriedade, fato observado por viajantes 

que passaram pelo local. 

Por falar em viajantes, esses tinham também seus espaços reservados dentro 

das residências. Em uma época em que as distâncias entre propriedades e núcleos 

urbanos eram bastante grandes, havia necessidade em se pernoitar no meio do 

caminho. Dessa forma, era uma “obrigação” dar hospedagem.  

 

 Transformações do espaço  

De modo geral, as mudanças na arquitetura, durante o período cafeeiro, 

foram resultados de uma série de transformações ocorridas na sociedade brasileira 

e estão estritamente relacionadas à chegada da corte portuguesa no Brasil, no início 

do século XIX e a conseqüente abertura dos portos para o comércio exterior, quando 

os produtos oriundos, sobretudo da Inglaterra, passaram a entrar com facilidade no 

país. Na arquitetura, essas novidades se manifestaram através de técnicas e 

materiais de construção, o que resultou em novas formas de morar e construir. 

Dessa evolução, surgiu um novo modo de vida. As casas começaram a ser 

construídas com o que havia de mais moderno. Da mesma forma, o café passou a 

importar arquitetos, mestres de obra, pedreiros e material de construção, como 

tijolos, cimento, cal puro, ladrilhos, mosaicos, azulejos, chapas de zinco, cobre, 

canos, tubos, manilhas, papel de parede, vidros planos, lisos ou lapidados, 

dobradiças, fechaduras, maçanetas, tintas, betume, madeira. 

Assim, além de os materiais de construção virem de fora, eram ainda 

manipulados por mão de obra estrangeira imigrante, o que possibilitou que plantas e 

espaços inspirados em revistas européias fossem reproduzidos no Brasil, 

ocasionando em uma revolução no planejamento.  
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Dessa forma, o uso do tijolo permitiu a construção de arcos, abobadilhos, 

vãos maiores, janelas próximas uma da outra possibilitando claridade e ventilação; 

foram adotadas também construções assoalhadas com porões ventilados, cozinhas, 

banheiros, agora internos, áreas descobertas e alpendres com pisos ladrilhados. 

O café trouxe a modernidade de dentro para fora das casas, alterando as 

relações necessárias até então vigentes entre o “saber fazer” local e os recursos que 

o meio ambiente oferecia.  

Outro fator importante para que essas mudanças ocorressem foi a facilidade 

de comunicação entre cidades litorâneas e a implantação da estrada de ferro pelo 

interior, o que ocasionou uma homogeneização dos partidos arquitetônicos, surgindo 

daí, duas modalidades: 

- a “local”, ligada a construção tradicional, regional e a modesta 

economia, e que pode ser percebida no Vale do Paraíba paulista, principalmente em 

cidades como Guaratinguetá, Lorena, Caçapava, Taubaté, São José dos Campos, 

Jacareí e Santa Branca; 

- a “moderna”, ligada à prosperidade recente, como as construções 

encontradas nas “Cidades Mortas” do Vale como Silveiras, São José do Barreiro, 

Areias e Bananal e as inúmeras fazendas localizadas em várias cidades do Rio de 

Janeiro. 

Entre as principais alterações no espaço doméstico na segunda metade do 

século XIX, talvez a mais significativa tenha sido o critério adotado quanto à 

circulação dentro da casa. Tradicionalmente, o centro de interesse girava em torno 

da grande sala, varanda também chamada sala de jantar, sala praça, local de 

passagem obrigatória entre a rua e a cozinha ou quintal. Era a sala onde a família se 

reunia e dava acesso às alcovas. 
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Com o progresso, essa grande sala foi aberta a todos devido às mudanças de 

comportamento. Os novos inventos contribuíram em muito para essa transformação, 

aperfeiçoando aparelhos de iluminação que provocaram o devassamento dessa 

área familiar a estranhos, o que contribuiu para a realização de festas e reuniões, 

em novo horário, em lugar das rezas na penumbra dos oratórios. 

 
Foram incríveis os aperfeiçoamentos dos aparelhos de iluminação artificial, que se 
sucederam com muita rapidez. Essa luz noturna mudou os hábitos caseiros, horários (...). A 
verdade é que a luz abriu as salas de jantar, as varandas às visitas – os jantares sociais 
tornaram-se moda a partir daí. Não só nas cidades, mas também nas fazendas (LEMOS, 
1989, p.45). 

 
 
 

A classe alta adotou o esquema circulatório conhecido em Paris - o “morar à 

francesa”, que pressupunha a divisão de moradia em três zonas distintas: estar e 

receber, repousar e de serviço e que eram distribuídas de forma que se pudesse ir 

de uma para outra sem passar pela terceira. Assim, surgiu o vestíbulo, de onde se ia 

diretamente aos dormitórios sem que a sala ou demais dependências servissem de 

passagem. 

Na segunda metade do século XIX, os dormitórios passaram também por 

mudanças e apresentaram um maior número de janelas, uso de calhas, condutores 

de água, corredores laterais e pátios internos, deixando para trás as antigas alcovas 

abafadas e escuras. 

Nas grandes cidades, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, à 

medida que o século chegava ao fim, tornou-se freqüente os partidos residenciais 

em que as janelas das casas tinham embaixo de si uma pequena grade de 

respiração do porão. Casas elevadas com assoalhos longe do chão, conforme a 

inclinação do terreno permitisse, com porões altos e habitáveis. 

Outra transformação importante observada nesse espaço está relacionada ao 

uso de porões e outras dependências como áreas de serviço. 
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Mesmo em terrenos planos, as casas passaram a ter porões, alguns semi-

afundados no solo, outros ao rés do chão, surgindo, assim, casas com porões 

habitacionais onde ficavam as dependências de serviço: lavanderia, despensas, 

quartos de empregada e cozinha de onde as refeições subiam à sala de jantar por 

um “monta-cargas” ou através de uma escadinha que ia desembocar numa salinha 

chamada “service” junto a sala de jantar, solução que não pegou. Assim, 

apareceram as casas com duas cozinhas – a do porão e a superior. 

Todavia, a cozinha separada da residência, foi uma das principais 

características da casa brasileira. Como no início as famílias beneficiavam seus 

alimentos em casa, necessitavam de grandes áreas construídas nas zonas de 

serviços, locais para descascarem cereais, pilar o arroz e café, produzir a banha.  

Geralmente, essas atividades eram desenvolvidas na parte externa da 

residência, o que tornou comum a presença de fogão da cozinha “suja” no fundo do 

quintal e a cozinha “limpa” ao lado da sala de jantar. Contudo, a industrialização de 

gêneros alimentícios acabou transformando essa situação e ocasionou alterações 

no planejamento das habitações.   

Surgiram também novos hábitos e costumes relacionados a higiene corporal. 

O banheiro, no final do século XIX, passou a fazer parte do grande corpo da área 

residencial. Porém,  

 
a água encanada, somente possível com o emprego de tubulações, aparelhos, 
torneiras e registros ingleses ou americanos provocou no planejamento dessas casas 
a vizinhança forçada entre a cozinha e as instalações sanitárias (LEMOS, 1989, p. 
56). 
 
 

A excreção, ainda era desempenhada na “casinha”, construída sobre uma 

fossa no quintal ou realizada no interior da residência, em urinóis, cujos excrementos 

eram posteriormente jogados pelos escravos em determinados locais da cidade. 
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Com a implantação do banheiro próximo à cozinha, era maior a economia dos 

materiais empregados que geralmente eram importados. As famílias também 

receberam os benefícios da água potável distribuída por redes públicas e do gás, o 

combustível para as luminárias, fogões e energia elétrica. 

Mudança também observada nesse período foi com relação à área de 

recepção das residências, pois a casa brasileira colonial exigia a zona íntima, 

vedada às visitas e até mesmo a parentes mais afastados. Na sala “de dentro”, na 

cozinha ou área de serviço e nas alcovas da sala, só a família tinha acesso. 

Mas, as longas distâncias entre propriedades e núcleos urbanos aliados a 

vagarosa locomoção a pé ou a cavalo tornavam necessárias, ainda, as pernoites em 

meio ao caminho; a hospitalidade continuou sendo uma obrigação social. 

A distância que se mantinha, principalmente das mulheres dentro da 

residência, começou a diminuir. Nessa nova forma de morar, começou a se definir 

uma faixa fronteira de recepção, composta por quarto de hóspedes, capela e 

varanda de receber e comer com as visitas. 

Juntamente com as transformações arquitetônicas surgiram novos produtos, 

prontos para entrar no comércio nacional e nas casas brasileiras mais abastadas.  

A decoração vitoriana, com tapetes, cortinas, móveis estofados de palhinha, 

espelhos com molduras douradas, gravuras, lustres, escarradeiras de porcelana, 

toalhas de veludo, vasos, bibelôs de porcelana, pianos, caixa de música, papel de 

parede, porcelanas européias, talheres de prata, cristais, ferro de passar roupa, 

relógios, uma infinidade de parafernália inglesa – cerâmica e faiança fina passou a 

fazer parte desse novo cotidiano e introduziu uma nova maneira de morar e viver. 

 

PRANCHA 05 – Fazendas do período cafeeiro – Vale do Paraíba 
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 A área urbana 

Durante o período colonial, e a maior parte do século XIX, a arquitetura 

residencial urbana baseou-se em um lote com características bem definidas, com as 

residências construídas sobre alinhamentos das vias públicas baseadas nas antigas 

tradições urbanísticas portuguesas. Os lotes eram mais ou menos uniformes, com 

cerca de 10 metros de frente e grande profundidade. 

Esta uniformidade dos terrenos correspondeu à própria uniformidade 

arquitetônica das casas, a qual era fixada nas Cartas Régias ou em posturas 

municipais que determinavam as dimensões e número de abertura, altura dos 

pavimentos e alinhamentos com as edificações vizinhas. Dessa forma, as ruas 

acabaram sendo definidas pelas casas. 

Os principais tipos de habitação foram os sobrados com pisos assoalhados, 

ocupados pelos ricos, onde o andar térreo da construção era geralmente usado para 

comércio, ou alojar escravos, e as casas térreas de chão batido dos pobres, 

caracterizadas pelas coberturas de duas águas e paredes de pau-a-pique. Esses 

dois tipos de construção acabaram diferenciando duas classes na sociedade. 

As primeiras transformações na área urbana do século XIX também se 

apresentaram de forma discreta.  

Surgiu um novo tipo de residência, a casa de porão alto que, para Reis Filho 

(2002, p. 33) “representava uma transição entre os velhos sobrados e as casas 

térreas”, com alturas discretas, de uso exclusivamente residencial, com cobertura 

mais complicada, já em quatro águas. 

Afirmações de que nas regiões mais próximas ao Rio de Janeiro e Minas 

Gerais predominam os sistemas construtivos definidos por estruturas de madeiras 

sobre alicerces e pedras, preenchidos os vãos por pau-a-pique ou adobe são 
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freqüentes, mas existem vários exemplos de construções onde o emprego da taipa 

de pilão esteve presente: Igrejas, como de Areias e Queluz, Casas de Câmara e 

Cadeia de São José do Barreiro e Areias; sobrados, etc.  

Todavia, é na região de Jacareí, Taubaté, Lorena, Guaratinguetá que 

encontramos um maior número de edifícios construídos através desse sistema. 

Nessas cidades, em meados do século XIX, as melhores residências eram 

edificadas a partir de uma planta distribuída no piso principal, em três sucessivas 

faixas atravessadas por um corredor central. À frente encontrávamos as salas de 

uso social em torno do saguão central, onde o acabamento era mais cuidadoso, com 

tábuas e mata-juntas dos forros em composições radiais, tendo ao centro um florão 

entalhado.  

Nos fundos situavam-se as áreas íntimas, salas ou varandas e pequenos 

cômodos nas extremidades, ligadas à cozinha, despensa e dependências de 

empregados ou escravos. Entre eles, as alcovas. 

O dinheiro e a modernidade acabaram se refletindo, inclusive, nas relações 

que começavam dar ás mulheres oportunidade de convívio: instrução, boa educação 

e boas maneiras.  

Contudo, continuou havendo uma espécie de zoneamento dentro das 

moradias, definindo com precisão as áreas de permanência das mulheres. 

Essa separação, no centro de convivência, permitiu que todos ficassem mais 

à vontade e até incluía uma faixa para estranhos. Surgiram as salas de visitas, às 

vezes mais de duas, sala para conversa, para balaios, para música, para mulheres 

conversarem a sós, para homens fumarem charutos, salas para convivência com 

vizinhos. 
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O café gerou uma nova aristocracia, a dos “Barões do Café” do Vale do 

Paraíba, e importou uma corrente sem precedentes de escravos africanos que 

modificam a estrutura étnica assim como a sua estratificação social. Tais mudanças 

trouxeram várias alterações na maneira do homem valeparaibano pensar, agir, 

trajar, estudar, comer, habitar, viver. 

As casas foram transferidas das fazendas para a cidade. Aformosearam-se 

igrejas; requintaram-se as festas religiosas. Surgiram novas formas de lazer. 

Construíram-se Santa Casa, teatros, solares. 

 

 As chácaras  

As chácaras foram também outro tipo de habitação bastante comuns nesse 

período. Situavam-se na periferia dos centros urbanos e conseguiram reunir às 

vantagens dessa situação as facilidades de abastecimento e dos serviços das casas 

rurais. Foi caracterizada como uma solução encontrada pelas famílias mais 

abastadas, ainda no Império e mesmo na República, denunciando no seu caráter 

rural, a precariedade das soluções da habitação urbana da época.  

O principal problema que solucionaram foi a do abastecimento, muito comum 

nas casas urbanas, que, por sua vez, tentavam resolver em parte o problema por 

meio de pomares, criação de animais pequenos, etc. Contudo, somente nas 

chácaras eram esses problemas realmente solucionados, onde tinha espaço 

suficiente para plantar e criar animais, além da presença de cursos d’água para 

manter seus equipamentos. 

A casa da cidade, apesar de bem localizada e propícia aos grandes encontros 

e festas, necessitava de algumas benfeitorias que, devido à sua distância de rios, 

não foi possível de se obter. Assim, até “os funcionários mais importantes e os 
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comerciantes abastados (...) cuidavam de adquirir, sempre que possível, chácaras 

ou sítios, um pouco afastados, para onde transferiam suas residências permanentes” 

(REIS FILHO, 2002, p. 30), e passaram a utilizar a casa da cidade em ocasiões 

especiais, como festas, reuniões, etc. 

Apesar do afastamento espacial em que ficavam os moradores das chácaras 

em relação às cidades, isso era considerado como uma medida de conforto e não 

um desligamento dos centros, mesmo porque as atividades que praticavam na 

chácara por diversos motivos estavam ligadas ao comércio dos centros urbanos.  

 

2.6.5 - A decadência do café no Vale do Paraíba 

No fim do século XIX o café no Vale do Paraíba passou por sua maior crise, 

resultante dos males de sua economia, pela abolição da escravatura, 

improdutividade da terra e concorrência de novas zonas produtoras. 

Um dos fatores mais importantes dessa queda da produção foi a pressão 

sobre o trabalho escravo. Durante a fase de expansão do café, todo o trabalho teve 

como base a mão de obra escrava como suporte para a produção do grão; contudo, 

novos interesses surgiram, tanto no mercado interno como externo, resultando no 

fim da escravidão. 

No âmbito externo, a Inglaterra, precisando aumentar o mercado para seus 

produtos industrializados, adotou uma ordem que permitiu a transferência do capital 

investido no comércio de escravos para outros setores, fazendo crescer a classe 

trabalhadora assalariada, consumidora de bens industrializados. 

Assim, os ingleses começaram a pressionar o tráfico, e a diminuição de 

escravos nas lavouras. Devido a essas restrições, determinou uma elevação nos 
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preços, levando a uma especulação por parte dos traficantes. Os fazendeiros foram 

se endividando e, sem dinheiro, acabaram entregando suas fazendas. 

O capital passou a ser canalizado para outros setores, principalmente ao 

comércio e a indústria. A burguesia urbana ganhou força e influência, e reivindicou 

também o fim da escravidão. Considerado como entrave ao desenvolvimento 

capitalista, o regime tinha que ser extinto permitindo a transferência do poder da 

classe senhorial escravista para essa burguesia capitalista, com maior 

disponibilidade de mão-de-obra para o trabalho assalariado e aumento do consumo 

no mercado interno. 

As fugas e revoltas são outros fatores que ocasionaram a aceleração do 

processo de declínio e, paralelamente, aumentava o número de emancipações, 

numa tentativa de aliviar a pressão. Na década de 1880, uma profunda 

desorganização interna ocasionou na entrega de escravos como forma de 

pagamento e colheitas se perderam. 

Internamente, o fato que influenciou na decadência do café na região 

valeparaibana está relacionado à prática de cultivo adotada. Como as matas eram 

devastadas para a plantação do produto, os solos férteis foram se exaurindo e 

tornaram-se estéreis. Uma vez removida a cobertura vegetal, o plantio sistemático 

do café criou condição ideal para a erosão. As chuvas carregaram solos húmicos 

pelas encostas abaixo, arrastou as férteis e deixou uma terra arrasada, tomada pelo 

mato e capoeira. 

Com falta de trabalhadores e o conseqüente desaparecimento dos velhos 

cafezais, a pecuária ocupou o seu lugar. As antigas famílias locais se mudaram para 

a capital ou outras regiões. Mineiros pecuaristas de leite e corte compraram terras 

no Vale paulista e transformaram antigos cafezais em campos de pastagens. 
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Dessa forma, a necessidade de terras novas e férteis para a plantação do 

café acabou deslocando a lavoura rumo ao oeste paulista ao encontro das “terras 

roxas”, onde o café viveu nova fase. 

A região, que foi palco de tantos acontecimentos na história política, 

administrativa e econômica do país, passou a assistir a ruína da civilização do café. 

Uma a uma as fazendas foram sendo vendidas ou simplesmente abandonadas.  

É importante destacarmos os fatos acima para que possamos compreender o 

momento de implantação e ocupação da Chácara Xavier. Porém, ainda antes de 

adentrarmos por esse campo, é preciso conhecermos um pouco sobre a vida da 

figura responsável por sua existência, bem como o mundo em que vivia.  

 

2.6.6 - João da Costa Gomes Leitão 

João da Costa Gomes Leitão foi um dos maiores fazendeiros e proprietários 

de escravos no período cafeeiro no Vale do Paraíba e nasceu em Braga, Portugal, 

em 1805. 

Documentos que nos revelem dados sobre sua chegada no Brasil não foram 

ainda localizados. As poucas informações que tivemos sobre sua vida no período 

anterior a época das grandes propriedades é que, iniciou-se, em sua trajetória neste 

território, como tropeiro de burros de carga para transporte de café. Foi nesse 

momento que fez seus primeiros contatos com o produto e com a região. 

Após uma lacuna histórica de aproximadamente 40 anos, encontramos a 

personagem de João da Costa Gomes Leitão já como grande proprietário de terras. 

Com fazendas e cafezais distribuídos por vários locais no Vale do Paraíba, bem 

como casas em Santos e Rio de Janeiro, Leitão ficou conhecido por ter adquirido um 

número bastante significativo de escravos africanos.  
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Em Jacareí, possuía, além de uma fazenda e uma chácara, algumas casas e 

terrenos. Entre suas propriedades destacamos o solar onde morava que foi alvo da 

observação feita por Zaluar que, ao passar pela cidade, o coloca como “um dos 

prédios que merecem atenção pela sua regularidade e bom gosto,... acabada com 

todo esmero, e cujos pintados e dourados salões poderiam receber com orgulho a 

sociedade mais seleta da capital do Império”.   

Foi casado com D. Dina Maria da Conceição Leitão, era proprietário de uma 

casa bancária em Jacareí, juiz municipal, membro da Câmara e possuidor de Título 

da Guarda Nacional. 

Durante a construção da Estrada de Ferro do Norte, vários capitalistas e 

fazendeiros paulistas, diretamente interessados no transporte e escoamento de suas 

produções, acabaram investindo nas obras. Entre os acionistas figurava João da 

Costa Gomes Leitão. 

Outro fato que é lembrado ao se falar em Leitão é o famoso desvio do Rio em 

1850, quando, mesmo sob protestos, aprovou que o rio Paraíba fosse desviado 170 

braças (404 metros) longe da vila.  

Com essa mudança, afastou o risco de alagamento da área de sua residência 

principal, que ficava praticamente junto ao rio, e conseguiu, ao mesmo tempo, que 

suas águas se aproximassem ainda mais da chácara, o que acabou beneficiando 

plantações, criações, o uso de maquinários, o transporte de produtos, e até mesmo 

o descarte de lixo da propriedade. 

Foi apontado sempre como uma figura dominante e poderosa, principalmente 

com fatos relacionados à escravidão. No jornal Redenção, publicação do período 

escravocrata podia-se ler; “todos sabem que o maior traficante de escravos que teve 

a província de São Paulo foi o celebérrimo João da Costa Gomes Leitão, que deixa 
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uma fortuna grande que dá hoje para tudo, até para se torcer a justiça” (LENCIONE, 

1980, p. 171). 

Contudo, alguns episódios nos fazem repensar as histórias que foram se 

propagando por anos e anos. Na página número 22 de seu testamento de 31 de 

agosto de 1873, seis anos antes de sua morte, João da Costa Gomes Leitão 

declara:  

deixo libertos minhas escravas Anna Francisca, Benedita Mulata, e Thereza Africana 
daqui, e Engnacia da Chácara, e Joanna e Izabel de Santo Agostinho. Declara ainda 
que deixo libertos os escravos José Mina, e sua mulher Marcellina, da fazenda de 
Santo Antônio com a condição de, se depois não forem dispensados, prestarem 
serviços durante sete annos, recebendo dez mil reis, mensaes.... 

 
 
Falecido em 1879, possivelmente esses cativos conheceram a liberdade 

antes que a maioria. Basta saber o porquê de um escravocrata tão fervoroso tomar o 

cuidado de deixar em seu testamento o desejo de ver livre alguns de seus escravos.  

As informações que serão apresentadas a seguir foram obtidas a partir de seu 

inventário, que data do ano de sua morte.  

De acordo com páginas e páginas que compõem esse documento, Leitão, 

como atualmente é conhecido na cidade, possuía propriedades em vários locais no 

Estado de São Paulo, e até mesmo na cidade do Rio de Janeiro.  

Após anos de participação ativa na vida pública da região, João da Costa 

Gomes Leitão faleceu no dia 26 de abril de 1879. Como sua esposa já havia falecido 

aproximadamente um ano antes, deixou como herdeiros quatro filhas e vários netos 

de duas filhas e um filho também já falecidos. 

Dessa forma, foram apresentadas como herdeiros no momento da partilha as 

seguintes pessoas: 

- D. Amélia B. Leitão Munhós, filha, casada com Major João Rodrigues Munhós; 

- D. Francisca L. Leitão Oliveira, filha, casada com Francisco de Sales Oliveira; 
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- D. Josephina Eugênia Leitão Guimarães, filha, casada com José Alves Guimarães; 

- D. Maria Ozória L. Araújo, filha, casada com Capitão Joaquim Thimótheo de A. 

Júnior; 

- filhos de D. Lindonice Moreira Leitão de C. Lima, filha, falecida em 1878, que foi 

casada com o Comendador Antônio Moreira de Castro Lima Netto:  

- Rizoleta, casada com Major Joaquim José Moreira Lima;  

 - Carlota, casada com Arlindo Braga 

 - Antônio Moreira de Castro Lima Júnior 

 - Artur de Castro Lima 

 - Carlino de Castro Lima 

 - Antoniete 

- filhas de D. Anna Leopoldina da S. Peixoto, filha, falecida, que foi casada com José 

da Silveira Peixoto: 

 - D. Amélia Brazilia Peixoto Barreto, casada com Dantas R. Peixoto Barreto 

 - D. Carolina Peixoto Barreto, casada com Dantas Luiz Pereira Barreto 

- filhos de José da Costa Gomes Leitão, filho, falecido, que foi casado com D. Amélia 

C. de Santana Leitão: 

 - Joaquim Gomes Leitão 

 - D. Maria Eliza Leitão, casada com Dantas C. Alves Ramos 

 - Leopoldo Gomes Leitão 

 - Hernesto 

 - José 

 - Francisco 

 - Cândido 
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Entre os bens inventariados constatamos a presença de algumas fazendas, 

casas de sobrado, terras, escravos, chácara e uma infinidade de móveis e objetos 

de uso doméstico, que se encontravam distribuídos em várias cidades da região e 

de outros estados, como pode ser observado abaixo: 

- em São José dos Campos, quatro partes de terras sitas no Capão Grosso, 

na Fazenda Velha; 

- em Caçapava, duas fazendas. Uma chamada Santo Antônio e outra, 

Monteiro, com terras, cafezais, escravos, criações e benfeitorias. Mais uma parte de 

terras na Fazenda Santa Clara; 

- em Santa Izabel, duas fazendas. Uma chamada Santo Agostinho e a outra 

Rio do Peixe, com terras, cafezais, escravos, criações e benfeitorias, um sítio, e 

uma casa térrea na Villa do Patrocínio; 

- em Santos, uma casa de sobrado, situada na rua Santo Antônio; 

- no Rio de Janeiro, uma casa de sobrado na rua Candelária; 

- no Distrito de Villa de Santa Branca, na época, comarca de Jacareí, hoje 

município de Santa Branca, duas fazendas. Uma delas era chamada Fazenda 

Caeté, com terras, casas, cafezais, mantimentos, trastes domésticas, uma balsa no 

rio Paraíba, animais, e oitenta e sete escravos. A outra chamava-se Caxoeira (sic), 

com terras de cultura, cafezais, benfeitorias, com 111 escravos. 

- em Jacareí – uma fazenda, chamada Fazenda Ribeirão da Prata, com 

terras e benfeitorias.  

É nesta cidade que encontramos a maior parte de seus bens. Além dessa 

propriedade rural, pudemos ainda constatar a presença de várias propriedades na 

área urbana do município, como: 
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- sete casas, sendo quatro delas em locais privilegiados, como praça da 

matriz e ruas principais da cidade e onde encontramos o Solar Gomes Leitão. As 

outras casas ficavam em locais mais afastados. 

- três terrenos, sendo que um deles estava localizado na praça da matriz “ao 

lado da casa do Barão de Santa Branca”, prédio bastante significativo para a 

população local, mas que, infelizmente, foi demolido. 

- uma chácara - a atual Chácara Xavier. 

Porém, antes de descrevermos as informações obtidas com relação à 

Chácara Xavier, objeto desse estudo, faremos uma breve passagem pelo solar 

Gomes Leitão, uma de suas propriedades mais importantes, localizado em Jacareí. 

Dessa forma, traçaremos um perfil de seu proprietário e, a partir daí, passaremos a 

compreender todos os aspectos relacionados ao segmento social do qual fazia 

parte.  

O “Solar Gomes Leitão” está localizado na antiga “Rua da Ponte”, hoje 

Quinze de Novembro, na região central de Jacareí. Esse prédio é um dos poucos 

edifícios símbolo do período cafeeiro/escravocrata que restaram na cidade. 

Edificado em 1857, por João da Costa Gomes Leitão, o sobrado representa 

bem a mistura das tradições coloniais e elementos do neoclássico, em taipa de pilão 

e pau-a-pique, construído em dois pavimentos.  

Com planta retangular e implantada em lote de esquina, apresenta no interior 

paredes e forros com pinturas decorativas e artísticas. 

Ao lado de janelas térreas de um colonial despojado, onde só sobressaem os 

batentes centrais decorados em arco pleno acadêmico, as portas do pavimento 

superior externam com seus arcos plenos com realce nos batentes centrais e 

sacadas em gradis de ferro decorado, todo luxo do neoclássico.  
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De acordo com dados levantados no inventário do antigo proprietário, é 

possível percebemos a luxuosidade e riqueza que tal prédio ostentava. 

Essa riqueza pode ser refletida nos bens pertencentes ao solar, como 

mobílias caras, espelhos com molduras douradas, relógios de paredes, aparelhos 

completos de jantar e de chá em louça importada, jogos de roupas de cama, 

quadros, oratórios, imagens sacras, cofres, prataria – objetos de cozinha e castiçais, 

além das inúmeras jóias de brilhantes. Foi ainda registrada a presença de dezoito 

escravos só no solar. 

A partir de 1895, após dezesseis anos da morte de Leitão, o edifício passou a 

sediar o Grupo Escolar Coronel Carlos Porto, que funcionou no local até fins da 

década de 1970. 

A somatória de suas características arquitetônicas e históricas contribuiu para 

que, em l978, o prédio fosse tombado pelo Condephaat – Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de Estado de São 

Paulo.  

De 1981 a 1992, o Solar foi restaurado e depois de concluído o trabalho 

passou a sediar o MAV – Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. 

 

PRANCHA 06 – João da Costa Gomes Leitão 
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Prancha 06 
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2.6.7 - A Chácara Xavier 

 

“Outro tipo característico de habitação do período 
colonial era a chácara” (Nestor Goulart Reis Filho) 

�
�

Inicialmente, as informações obtidas haviam nos levado a pensar que a 

propriedade, objeto desse estudo, estivesse relacionada, ainda no final do século 

XIX, a uma antiga fazenda cafeeira, mas através de uma pesquisa mais minuciosa 

em arquivos bem como referências encontradas em alguns trabalhos como, por 

exemplo, a pesquisa realizada por Luis Cláudio P. Symanski em Porto Alegre, 

resultou em um melhor entendimento da área pesquisada. 

Dessa forma, ficou claro que os vestígios arqueológicos encontrados durante 

a fase de escavação traziam à tona não informações da fazenda, que provavelmente 

existiu no local, mas sim de uma chácara. Se tal fazenda pertenceu ou não ao 

mesmo proprietário, quando e por que foi dividida, é um assunto que poderá ser 

tratado futuramente. 

Assim, a pesquisa aqui apresentada foi direcionada a partir da ocupação 

daquele local como chácara, referindo-se, portanto, a meados do século XIX, 

momento em que foi adquirida pela família Leitão, até os dias atuais. 

Aos 20 de junho de 1879, na página 71 do inventário de João da Costa 

Gomes Leitão, lemos:  

Declarou o inventariante ter ficado pertencente ao monte dos inventariados huma Chácara 
alem do Rio Parahyba cercada de taipas com caza de morada com porão, dois quintães a 
(...), hum pasto úmido (...) chácara e todas as cazas que se achão dentro da mesma chácara. 

 
 

As referências que temos sobre a construção da casa da Chácara são 

escassas. As poucas informações que conseguimos e suas características 

arquitetônicas nos indicaram que sua edificação data de meados do século XIX, 

aproximadamente 1850.  
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Construída em taipa de pilão, contando com as suas repartições internas e 

“puxado” de cozinha em taipa de mão, esse projeto sofreu algumas alterações ao 

longo do tempo. 

Se tais informações estiverem corretas, essa propriedade foi construída antes 

do solar (atual Museu), podendo, assim, indicar-nos que, apesar da nova casa da 

cidade, seus moradores continuaram utilizando também a chácara. De acordo com o 

que observamos no inventário de Leitão, a residência oficial da família passou a ser 

a morada urbana.  

Contudo, foi-nos possível observar, através dos vestígios encontrados, e 

também dos bens inventariados, que seus proprietários continuaram fazendo uso do 

local, ocupando-as simultaneamente: enquanto o solar na cidade exercia a função 

de residência oficial da família, a casa da chácara, devido à sua localização, servia 

para descanso nos finais de semana, bem como para criações e produção de 

gêneros alimentícios com a finalidade de abastecer até mesmo a casa da cidade, 

devido, principalmente à sua pouca distância.  

Assim sendo, para confirmar tal fato, o inventário de João da Costa Gomes 

Leitão nos forneceu uma série de informações quanto ao luxo que existia no solar da 

cidade. Um luxo que se reflete no mobiliário, na tralha doméstica, no vestuário, etc. 

Foi característica desse período a forma em que os proprietários destinavam 

seus pertences. Desde aquela época, as “coisas” novas, que estavam na moda, que 

tivessem mais valor eram utilizadas na casa da cidade; já aquelas que se mostravam 

velhas, com defeito, ou simplesmente fora de moda, eram “carregadas” para a 

chácara ou fazenda. Isso poderia ter acontecido com a cama, o sofá, a cadeira de 

palhinha, a louça com decoração “Shell Edged” ou “transfer-printing” verde e rosa; 

enfim, com tudo que vinha sendo trocado pela modernidade.  
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Conforme o inventário, podemos ver que: 

Declarou ter ficado pertencente ao monte do inventariado hum apparelho de louças para 
jantar, hum dito para chá, incompleto, 28 cálices e copos, (...) e oito garrafas brancas para 
vinho que tudo foi visto e avaliado pela quantia de duzentos e quatorze mil reis... doze 
cadeiras fixas de palhinhas, dez delas de vimes, que foram vistas e avaliadas pela quantia de 
sessenta e seis mil reis....  
 

 
Citou ainda uma variedade e quantidade muito grande de material construtivo, 

maquinário da propriedade, carroças, carros de bois, animais de criação e usados no 

trabalho diário, entre outras coisas. 

O item “hum dito para chá, incompleto”, mostra bem a despreocupação em 

manter na chácara objetos ou conjunto de objetos que já não estavam em perfeito 

estado. Apesar de ser conhecida e comprovada a riqueza da família, esse status era 

refletido em sua residência urbana. Podemos, a partir daí, considerar que 

possivelmente, o espaço da chácara era mais reservado, onde somente pessoas da 

família ou amigos mais íntimos tinham acesso. 

Contudo, é possível notar que a partir do final do século XIX, houve uma 

grande preocupação em transformar o espaço habitacional. Esse período coincide 

com a morte de João da Costa Gomes Leitão e pode representar um novo tipo de 

ocupação do local, momento em que o imóvel foi alvo de várias reformas. A partir 

dessa época, não temos mais registros documentais. As informações que obtivemos 

resultaram das pesquisas arqueológicas realizadas no local, bem como de um 

estudo arquitetônico preliminar. 

Dessa forma, foram identificados três momentos principais de ocupação: 

meados do século XIX, momento de sua implantação, final do século XIX , quando, 

com a morte de João da Costa Gomes Leitão, foram realizadas várias modificações 

na casa principal e construção de novas dependências e década de 40/50 já no 

século XX, quando, com a transferência da propriedade para a família Xavier, houve 
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uma preocupação em transformar o local em área de lazer, bem como para 

produção de pequenos gêneros alimentícios e criação de animais.  

Por fim, neste início do século XXI, um novo destino será dado ao local. 

Adquirida por uma construtora para implantação de um condomínio de casas, 

provavelmente (como as transformações atuais ocorrem com maior rapidez) daqui a 

alguns poucos anos poderemos estudar essa nova mudança (que já não será mais 

tão nova) como parte de todo processo pelo qual passou, e como estamos vendo, 

ainda passa essa propriedade. 

Por tudo que foi apresentado é possível percebermos o patrimônio deixado 

por João da Costa Gomes Leitão, não só um patrimônio relacionado à sua fortuna, 

mas, acima de tudo, exemplares culturais de alta relevância para a história de 

Jacareí.  
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CAPÍTULO 3 

  A PESQUISA ARQUEOLÓGICA 

 

3.1 - O SITIO HISTÓRICO CHÁCARA XAVIER - CARACTERIZAÇÃO 

 

O Sítio Arqueológico Chácara Xavier está implantado em terreno plano com 

pequena declividade em direção ao Rio Paraíba e apresenta uma vegetação de 

gramíneas e grande variedade de arbustos e árvores, tanto frutíferas, como 

ornamentais. Atualmente, configura-se como um dos poucos exemplares 

remanescentes do século XIX ainda existentes no município de Jacareí. 

No local, encontramos várias estruturas construtivas que se distribuem em 

duas áreas distintas: 

A primeira localiza-se na parte mais alta e plana do terreno e aí podemos 

encontrar uma série de edifícios, entre eles, a antiga sede, construída em taipa de 

pilão na segunda metade do século XIX.  

A casa conserva ainda elementos importantes daquela época e que serão 

descritos posteriormente. Constitui-se um dos poucos testemunhos do período 

cafeeiro na cidade, possuindo, portanto, grande valor arqueológico, histórico e 

arquitetônico.  

Próximas a ela encontramos edificações mais recentes, como a capela, casas 

de visitas e empregados, quadras de esportes, coreto, quiosque e piscina, 

construídos em alvenaria de tijolos entre as décadas de 40 e 50 do século passado, 

momento em que ocorreu uma grande transformação no local. 

Junto a esse conjunto, temos o pomar e uma vegetação circundante baixa, o 

que favoreceu a visualização de vestígios arqueológicos depositados em superfície 
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como fragmentos cerâmicos e de faiança, bem como antigas estruturas em taipa de 

pilão. 

A segunda área está localizada sobre uma grande depressão ao norte, ao 

lado do muro limite da propriedade e, atualmente, é ocupada por uma quadra e pelo 

antigo chiqueiro, utilizado como local de despejo de lixo durante o século XX. 

Dessa forma, as prospecções realizadas durante as escavações permitiram 

melhor delimitar o sítio arqueológico, pois foi constatada a presença de vestígios 

arqueológicos depositados em profundidade, representados por fragmentos de 

faiança, cerâmica e telhas capa e canal, certamente associados aos restos 

construtivos. 

Assim, o sítio arqueológico compreende a área de ocorrência dos restos 

construtivos somados à área em que ocorrem vestígios materiais em profundidade, 

totalizando uma área de 100x100m, sobre os quais, o desenvolvimento de estudos 

sistemáticos nos forneceu informações mais significativas sobre o contexto 

arqueológico local e sobre os processos de ocupação humana ocorrida na área em 

questão. 

 

PRANCHA 07 – Aspectos gerais do Sítio Arqueológico Chácara Xavier 

 

As pesquisas no sítio histórico Chácara Xavier foram desenvolvidas seguindo 

várias etapas: 

1) Trabalhos de Gabinete; 

2) Trabalhos de Campo – com duas etapas de escavação; 

3) Trabalhos de laboratório e análise dos vestígios arqueológicos 
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Prancha 07 
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3.2 - TRABALHOS DE GABINETE 

 

3.2.1 - Levantamento documental e cartográfico: 

 Para melhor compreender o contexto arqueológico e etno-histórico da área 

em questão, bem como para subsidiar as análises empreendidas através dos 

trabalhos de campo efetuados, foram realizados levantamentos de informações na 

bibliografia arqueológica, que nos forneceram um quadro de referência e 

contextualização para o sítio Chácara Xavier, e em documentação histórica e 

cartográfica junto aos arquivos públicos e privados da região. 

 

3.2.2 - Estudo e análise de cartas topográficas e fotos aéreas: 

Nessa fase desenvolvemos análises da implantação e morfologia do sítio em 

fotografia aérea e mapas, fundamentais para entendermos a implantação do sítio em 

questão e, a partir daí, realizar o plano de trabalho. 

 

Durante essa pesquisa foram desenvolvidas duas etapas de campo. 

 

3.3 - TRABALHOS DE CAMPO – 1ª ETAPA 

 

3.3.1 - Prospecções de superfície e definição das áreas de pesquisa: 

 Tendo em vista as características físicas e ambientais da área, realizamos um 

levantamento de superfície a partir do caminhamento pelo terreno. Assim, foram 

diagnosticados locais com a presença de vestígios arqueológicos, o que propiciou 

uma melhor delimitação e compreensão da área de estudos, bem como subsidiou a 

metodologia a ser empregada nas pesquisas.  



 93 

A partir dos resultados obtidos, foram estabelecidas quatro áreas de trabalho:  

 

Área 01 - Com 6.947,7m², era caracterizada pelo acesso à sede, 

apresentando uma alameda central margeada por palmeiras e delimitada nas suas 

laterais por muros construídos em alvenaria de tijolos e, na parte frontal, pelo portão 

de acesso à propriedade. O terreno era plano, com vegetação de gramíneas e 

algumas árvores isoladas. Incluia-se aí o coreto, o jardim dos anos 40 e parte da 

piscina.  

Área 02 - Com 16.072,61m², configurava-se como o espaço principal da 

propriedade, onde encontramos a sede, construída em taipa de pilão no século XIX.  

Caracterizada ainda pela presença de edificações das décadas de 40 e 50 do 

século passado. O terreno era plano quase que em sua totalidade, com exceção de 

uma pequena parcela, ao norte onde havia uma pequena depressão em direção ao 

rio.  

A vegetação do local era de gramíneas e árvores frutíferas. Delimitada ao 

norte por muro de tijolos e, ao sul, por muro de taipa de pilão. 

Área 03 - Com 11.961,5m², encontrava-se em terreno plano e apresentava 

uma vegetação de capim e árvores.  

O muro, localizado aos fundos, fazia limite com várias construções recentes, e 

apresentava, em toda sua extensão de 210m, uma pequena porção de 50m ainda 

em taipa de pilão, parte do antigo muro da chácara.  

Fazia limite também com a área 04, tendo como divisor um muro de taipa de 

pilão em ruínas.  

 

PRANCHA 08 – 1ª Etapa de campo – Áreas de pesquisa 



 94 

Prancha 08 
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Área 04 - Com 10.004,61m² era separada das demais por um muro de taipa 

de pilão e correspondia ao pasto da propriedade. 

Localizada em terreno plano, apresentava vegetação de gramíneas e, na 

lateral, um bambuzal. Foram observadas ainda várias construções em alvenaria de 

tijolos, relacionadas à década de 1970.  

 

O levantamento de superfície foi essencial para que pudéssemos entender 

como o material arqueológico e também as estruturas construtivas remanescentes 

se comportavam no terreno, bem como identificar trechos de ocorrência de material 

arqueológico que sofreram perturbações. 

Essas perturbações são resultados tanto da atividade agrícola realizada no 

século XIX até um período mais recente, nos anos 40 e 50 do século vinte, como 

também pela construção e modernização do espaço, com construções de novas 

dependências e estruturas, o que comprometeu a disposição dos testemunhos 

materiais e direcionou todo o trabalho posterior. 

 

PRANCHA 09 – Reconhecimento do sítio arqueológico: áreas 1, 2, 3 e 4 

 

3.3.2 - Limpeza de algumas áreas 

Para melhor delimitar a área de ocorrência dos vestígios arqueológicos e das 

estruturas constatadas durante as prospecções de superfície, realizamos uma 

limpeza no terreno, fato que possibilitou uma melhor avaliação sobre o sítio e seu 

estado de conservação.  
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3.3.3 - Levantamento arquitetônico 

 Foram realizados os primeiros levantamentos arquitetônicos nas estruturas 

construtivas ainda existentes. Assim, procuramos compreender melhor as alterações 

do espaço construído, bem como entender a área externa a ela relacionada, o que 

contribuiu com o direcionamento dos trabalhos arqueológicos posteriores. 

 

Aspectos arquitetônicos 

Como reflexo de sua época, a sede da chácara em estudo, com 

aproximadamente 387m², foi constituída em um único pavimento e porão, onde 

percebemos uma nítida distribuição entre áreas íntimas de estar e de receber, o que 

demonstra uma tentativa de seus antigos proprietários em unir as antigas formas de 

habitar com os novos padrões construtivos advindos com a riqueza do café com 

alternativas de divisões e circulação interna. 

Sua estrutura original permanece ainda perceptível, bem como elementos 

arquitetônicos que podem exemplificar bem seu período de construção. Com 

paredes largas em taipa de pilão7, técnica construtiva característica nesta parte do 

Estado de São Paulo durante o período cafeeiro, apresenta no espaço interno 

paredes divisórias construídas não só em taipa de pilão como também em “pau a 

pique”. 

A taipa de pilão é uma técnica de origem árabe que consiste em comprimir a 

terra em formas de madeira onde o material ao ser socado vai sendo disposto em 

camadas geralmente de 15 cm. Essas camadas reduzem-se pela metade após o 

piloamento. Quando a terra pilada atinge mais ou menos dois terços da altura do 

                                                 
7 A arquitetura paulista é caracterizada pela taipa de pilão, técnica baseada na terra pisada entre 
taipas que, pela sua natureza, determina muros contínuos extremamente sensíveis à umidade, de 
insignificante resistência à tração e de difícil revestimento à vista de sua superfície frágil ao risco. 
(LEMOS, 1989, p.41) 
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taipal, são introduzidos transversalmente pequenos paus roliços, geralmente 

envolvidos em folhas de bananeiras, produzindo orifícios cilíndricos denominados 

cabodás, que permitem o ancoramento do taipal em nova posição. Essa técnica era 

usada para formar as paredes externas e as internas estruturais sobrecarregadas 

com o madeiramento do telhado. 

No interior da residência, algumas paredes de vedo foram construídas em 

taipa de mão ou em taipa de sopapo, técnica construtiva caracterizada por uma 

trama de paus verticais e horizontais eqüidistantes e alternadamente dispostos. A 

terra foi fixada verticalmente na estrutura do edifício e seus vãos foram preenchidos 

com barro simultaneamente jogado dos pelos dois lados. 

Também conhecido como “pau-a-pique”, esse foi o processo mais usado no 

Brasil, principalmente em São Paulo e Minas, a partir do início do século XVIII. Os 

materiais empregados nessa técnica eram diversos dependendo da região. Muito 

comum era seu uso associado a outras técnicas como a taipa de pilão. 

Com telhado de quatro águas com telhas francesas (originalmente do tipo 

capa e canal), caracteriza-se como uma casa rural, praticamente com o mesmo 

partido e atendendo a um mesmo programa, ainda conservador.  

Alguns detalhes arquitetônicos característicos da concepção original, tais 

como janelas com vergas retas, escadarias e soleiras em pedra e cimalhas externas, 

ainda podem ser observados na construção. 

 

PRANCHA 10 – Técnica construtiva e detalhes arquitetônicos 

 

Porém, o local passou por algumas reformas. Em um primeiro momento, é 

possível perceber três intervenções fundamentais realizadas na propriedade.  
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Prancha 10 
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O primeiro deles aconteceu logo após a transformação do espaço fazenda 

para espaço chácara. Infelizmente, documentos que nos revelem datas exatas sobre 

tal fato, bem como nomes de antigos proprietários ainda são desconhecidos. Nesse 

período, houve o parcelamento de uma grande propriedade que passou a pertencer 

a diversas pessoas, sendo que cada uma delas deu um uso específico à sua parte. 

É a partir desse período, início do século XIX, que direcionamos nosso foco 

de pesquisa. Já como chácara situada na periferia do centro urbano e de 

propriedade de João Gomes da Costa Leitão, possui ainda marcas dessa fase.  

Uma das principais características dessa época, além da casa de morada 

determinada a partir de seu partido arquitetônico, era a localização do terreiro de 

chão compactado ao lado da residência, conforme observamos em fotos antigas. 

Com a morte de Leitão em 1879, a propriedade passou para sua filha, Maria 

Ozória, o que marcou, portanto, o segundo momento de mudanças. A sede ganhou 

cozinha interna, calçamento de pedras e um melhor acabamento, pintura e alguns 

detalhes arquitetônicos, como é o caso da cimalha que percorre todo o beiral do 

telhado da residência, capitéis, barrados, arco pleno, denotando preocupação com a 

estética e apuro plástico presentes em algumas construções daquela época.  

Houve a implantação de um terreiro de café com piso de lajotas, nos fundos 

da residência, e construção de benfeitorias junto ao antigo terreiro de chão 

compactado observadas em fotos da década de 1940. Devido às mudanças já 

ocorridas, os únicos vestígios constatados dessas edificações foram restos 

construtivos encontrados durante as escavações na área em questão.  

 

PRANCHA 11 – Localização do terreiro de café e imagem da chácara na década de 

1940 
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O terceiro, e talvez o momento de maiores intervenções realizadas na 

propriedade, aconteceu nas décadas de 40 e 50 do século passado, quando 

registramos as mudanças ocorridas tanto em seu aspecto físico, como funcional. 

Antigos empregados da chácara relataram que, a partir desses anos, foram 

realizadas várias demolições, como, por exemplo, as estruturas de taipa de pilão 

junto ao terreiro lateral da casa, que deram lugar a novas construções relacionadas 

à área de criação e lazer, como chiqueiro, viveiro, quadra de esportes.  

São desse período também o jardim, a piscina e as palmeiras na alameda de 

acesso à sede. Foram construídas novas dependências como banheiro interno e 

anexos; ocorreu uma nova distribuição dos cômodos, abertura e/ou isolamento de 

vãos de porta e janelas, resultando em novo aspecto e uso aos locais, bem como 

foram incorporadas varandas, na parte lateral e frontal da residência, com escadas 

que propiciaram acesso à varanda e, conseqüentemente, ao interior da casa. 

Ainda na mesma época foi edificada uma pequena capela contígua ao edifício 

principal. Construída em tijolos, apresenta alguns elementos decorativos como 

barrados e frisos, comumente utilizados nas construções urbanas das décadas de 

40 e 50, procurando estabelecer uniformidade com o prédio principal.  

 A seguir, apresentamos algumas pranchas com as principais transformações 

observadas durante os trabalhos. 

 

PRANCHA 12 – Transformações ocorridas entre as décadas de 1940/1950 

PRANCHA 13 – Implantações 

PRANCHA 14 – Perfis longitudinais 

PRANCHA 15 – Fachadas 

PRANCHA 16 – Planta baixa 
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Prancha 12 
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Prancha 13 
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Prancha 14 
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Prancha 15 



 107 

Prancha 16 
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3.3.4 - Prospecções de subsuperfície 

 

Abertura de poços teste: 

Com a definição das 04 (quatro) áreas de pesquisa, foi elaborado um plano 

de poços teste, marcados a partir do estabelecimento de um eixo magnético e 

posicionados com base na topografia geral da área, formando uma “malha”, cobrindo 

toda a propriedade.  

Foram abertos a uma distância de 30 em 30m, com uma variação de 0,60m a 

1,5m de profundidade e plotados em carta topográfica. Buscamos assim, delimitar 

áreas com maior concentração de vestígios, verificar a estratigrafia do terreno e a 

existência de material arqueológico em profundidade. 

Tal abordagem foi baseada no método de amostragem geométrica 

(REDMAN, 1974 apud ROBRAHN-GONZÁLEZ & ZANETTINI, 1999b) para aplicação 

em grandes áreas, facilitando a identificação de sítios arqueológicos em grandes 

espaços territoriais, através de uma varredura da área, devido à eqüidistância entre 

os pontos prospectados. Tais diretrizes metodológicas foram adaptadas para a área 

alvo deste projeto de pesquisa. 

Apresentamos, assim, as características gerais observadas nas áreas 

trabalhadas. 

Área 01  

Foram abertos 10 poços teste, com profundidade variando entre 60/70cm e 

no geral apresentaram nas primeiras camadas um solo areno argiloso de coloração 

escura, com material construtivo que apareceu alternadamente entre os níveis, 

mudando de coloração a partir das últimas quatro camadas. Essas prospecções 
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acabaram evidenciando um perfil estratigráfico bastante semelhante. Somente os 

poços teste 01 e 04 apresentaram vestígios cerâmicos. 

Área 02 

Foram abertos 39 poços teste com 60/70cm de profundidade e apresentaram 

nos dois ou três primeiros níveis um sedimento areno argiloso escuro ocorrendo uma 

pequena variação nos últimos três ou quatro níveis para um solo mais amarelado. 

Somente nas prospecções 01, 04, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 38 foram constatados 

vestígios arqueológicos como fragmentos de cerâmica, faiança, vidros, metal e 

ossos. No poço teste 38 foi observado material arqueológico até no nível 13. 

Nas prospecções 01, 04 e 33, os vestígios encontravam-se entre camadas 

intermediárias aos níveis de entulho recente e, portanto, foram identificados como 

pertencentes ao século XX; já as prospecções 02, 03, 05 e 30 mostraram uma 

pequena alteração na seqüência de camadas e apresentaram sedimento areno 

argiloso de coloração amarelada em toda sua profundidade.  

O poço teste número 10 acabou por evidenciar uma calçada de pedra logo 

nos primeiros 10 cm. 

Com a abertura do poço teste 15A, foi constatada uma área de depósito de 

lixo, e na profundidade de 70cm coletamos vestígios arqueológicos relacionados ao 

século XX. Abaixo disso, até aproximadamente 1,2m, foi encontrado material 

arqueológico referente ao século XIX. 

Alguns desses poços teste (ver prancha 18) foram abertos fora da malha de 

prospecções, tendo como orientação os locais com maior concentração de vestígios.  

Área 03 

Foram realizadas 21 prospecções com profundidade entre 60/70cm. 

Observamos que, em média, os dois primeiros níveis dos poços teste apresentaram 
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um sedimento marrom escuro, seguido por quatro camadas de sedimento 

amarelado. Somente nas prospecções 10 e 13 foram constatados vestígios 

arqueológicos - fragmentos de louça e vidro.  

Área 04 

Foram abertos 16 poços teste, com profundidade de 70cm e no geral, 

apresentaram as duas primeiras camadas de sedimentos areno argilosos, marrom, 

seguida por mais cinco níveis de solo argilo arenoso de coloração mais amarelada. 

Nos poços teste 03 e 08 foram observados vestígios arqueológicos.  

 

Com essas prospecções identificamos porções da propriedade com presença 

de maior concentração de material arqueológico em profundidade, o que resultou na 

delimitação de alguns setores do sítio e direcionou os trabalhos posteriores. 

Na parcela do sítio localizada entre a sede e o pomar, os vestígios 

arqueológicos recuperados referem-se a fragmentos de utensílios domésticos e 

restos construtivos, relacionados aos séculos XIX e XX, predominando vestígios 

deste último período. 

Já as prospecções ao norte da sede mostraram que, a partir dos 70cm de 

profundidade, iniciou-se uma camada arqueológica com vestígios correspondentes 

ao século XIX, como fragmentos de cerâmica, faianças européias e restos 

construtivos como fragmentos de telhas do tipo capa e canal, amplamente utilizada 

nas construções nesta região do Estado de São Paulo no século XIX. 

Os dados resultantes dessas prospecções podem ser observados nas tabelas 

a seguir. 
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Tabela 1 – Poços teste que apresentaram vestígios arqueológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Poço  

Teste 

Presença de material 

arqueológico 

01 01 sim não 

01 02 sim não 

01 03 sim não 

01 04 sim não 

01 05 sim não 

01 06 sim não 

01 07 sim não 

01 08 sim não 

01 09 sim não 

01 10 sim não 

02 01 sim não 

02 02 sim não 

02 03 sim não 

02 04 sim não 

02 05 sim não 

02 06 sim não 

02 07 sim não 

02 08 sim não 

02 09 sim não 

02 10 sim não 

02 11 sim não 

02 12 sim não 

02 13 sim não 

02 14 sim não 

02 15 sim não 

02 15A sim não 

02 16 sim não 

02 17 sim não 

02 18 sim não 

02 19 sim não 

02 20 sim não 

02 21 sim não 

02 22 sim não 

02 23 sim não 

02 24 sim não 

02 25 sim não 

02 26 sim não 

02 27 sim não 

02 28 sim não 

02 29 sim não 
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Área Poço 

Teste 

Presença de material 

arqueológico 

02 30 sim não 

02 31 sim não 

02 32 sim não 

02 33 sim não 

02 34 sim não 

02 35 sim não 

02 36 sim não 

02 37 sim não 

02 38 sim não 

03 01 sim não 

03 02 sim não 

03 03 sim não 

03 04 sim não 

03 05 sim não 

03 06 sim não 

03 07 sim não 

03 08 sim não 

03 09 sim não 

03 10 sim não 

03 11 sim não 

03 12 sim não 

03 13 sim não 

03 14 sim não 

03 15 sim não 

03 16 sim não 

03 17 sim não 

03 18 sim não 

03 19 sim não 

03 20 sim não 

03 21 sim não 

04 01 sim não 

04 02 sim não 

04 03 sim não 

04 04 sim não 

04 05 sim não 

04 06 sim não 

04 07 sim não 

04 08 sim não 

04 09 sim não 

04 10 sim não 

04 11 sim não 

04 12 sim não 

04 13 sim não 

04 14 sim não 

04 15 sim não 

04 16 sim não 
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Tabela 2 – Total de poços teste com e sem vestígios arqueológicos 

 

  Poço teste com Poço teste sem Total de 

Área vestígios arqueológicos vestígios arqueológicos poços teste 

1 2 8 10 

2 12 27 39 

3 2 19 21 

4 2 14 16 

Total 18 68 86 

 

 A partir dessa tabela, elaboramos os seguintes gráficos: 

 

 

 

Gráfico 1 – Total de poços teste com vestígios arqueológicos dentro das áreas 

trabalhadas na primeira etapa de campo 

 

      

18

68

Presença de  Vestígios Arqueológico

Sem  Vestígios Arqueológico
 

Gráfico 2 - Total de poços teste com e sem vestígios no sítio arqueológico 

Área 1 
2PT 

Área 2 
12 PT 

 

Área 3 
2 PT 

Área 4 
2 PT 
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Abertura de sondagens: 

Através da abertura dos poços testes, verificamos os pontos de maior 

concentração de material arqueológico. Dessa forma, foram selecionados dois locais 

para que procedêssemos a abertura de sondagens de 1x1m, o que resultou em 

dados mais substanciais sobre as características de deposição do material 

arqueológico e de outras estruturas.  

Sondagem 01 - Coordenadas: 23K 0400426 - UTM 7421767. Aberta na área 

03, junto ao muro de taipa, entre os poços teste 06 e 07. Os níveis estratigráficos 

indicaram, nas três primeiras camadas, um sedimento areno argiloso, de coloração 

marrom amarelada, tendo sido constatados fragmentos de telhas do tipo capa e 

canal no nível 03 associado ao sedimento, que se tornou mais avermelhado.  

Nesse ponto foi observado o início da base do muro, coberto por uma camada 

de 30cm de terra, provavelmente parte da taipa que caiu. A partir daí, a estrutura 

continuou por mais 30cm. 

Sondagem 02 - Coordenadas: 23K 0400302 - UTM 7421839. Foi aberta a 

partir da ampliação do poço teste 15 A, na área 02, e apresentou, nos primeiros 

níveis, um sedimento areno argiloso associado a restos de material construtivo. Nos 

níveis 03 e 04 foram constatados vestígios arqueológicos recentes junto ao entulho.  

Nos níveis 05 e 06 ocorreu uma variação quanto ao sedimento, aparecendo 

mais areno argiloso em algumas porções e argiloso em outras. A partir do nível 07, 

até 1,2m, encontramos vestígios arqueológicos e restos construtivos relacionados ao 

século XIX, fato que confirmou, assim, a presença de um grande bolsão de lixo 

desse período a aproximadamente a 70cm de profundidade.  

 

PRANCHA 17 – 1ª Etapa de campo 
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3.3.5 - Coleta por amostragem 

Os vestígios arqueológicos em superfície, que estavam fora dos poços testes 

e que pudessem nos trazer novas informações, foram coletados e analisados em 

laboratório. 

  

3.3.6 - Delimitação do sítio arqueológico 

Com a finalização desta etapa de campo, delimitamos uma porção do sítio 

arqueológico com uma maior concentração de material, constituída por 

aproximadamente 14.000m², a qual foi subdividida em duas áreas.  

A primeira, com aproximadamente 10.668,74m², localizava-se na parte mais 

plana do terreno e aí encontramos uma série de estruturas construtivas, entre elas 

sua antiga sede, construída em taipa de pilão na segunda metade do século XIX.  

Além dos remanescentes construtivos, destacava-se o pomar contíguo à 

residência que apresentava algumas espécies arbóreas correlatas à primitiva 

implantação e que, no seu conjunto, forneceu elementos indicativos sobre o cenário 

da ocupação e transformação do espaço. Entre a residência e o pomar, era possível 

visualizar vestígios de material arqueológico em superfície, bem como antigas 

estruturas em taipa de pilão. 

A segunda, com 2.312,78m², estava localizada sobre uma grande depressão 

a norte da sede, junto ao muro limite da propriedade, era representada por uma 

quadra de esportes e pelo chiqueiro, e configura-se como local de despejo de lixo.  

 

PRANCHA 18 – Delimitação das áreas de pesquisa 
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Prancha 18 
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3.4 - TRABALHOS DE CAMPO – 2ª ETAPA 

 

Seguindo a metodologia apresentada, nosso objetivo era recuperar dados não 

apenas sobre a estrutura do sítio, mas também de sua funcionalidade, verificando as 

variações entre as áreas de concentração de material com relação à presença e 

distribuição dos vestígios materiais, bem como sobre as estruturas de ocupação. 

Para isto, optamos pela investigação do sítio tanto de forma horizontal 

(prospecções e coletas sistemáticas de superfície), como vertical (averiguação dos 

vestígios em profundidade). 

Dessa forma, esta etapa compreendeu: 

 

3.4.1 - Prospecções de superfície 

A inspeção de campo foi realizada para avaliar o estado de depósito e 

conservação dos vestígios em superfície, perfis e/ou cortes já abertos no terreno e 

identificar possíveis transformações durante o espaço de tempo entre as duas 

etapas, para com isso refinarmos a metodologia proposta de escavação. 

Terminada a inspeção, analisadas as informações obtidas durante a primeira 

fase dos trabalhos de campo, e considerando as duas áreas estabelecidas, 

deliberamos pela subdivisão dessas áreas em setores. 

Esses setores foram definidos de acordo com as características de cada local, 

para que, assim, melhor pudéssemos registrar e documentar os trabalhos 

desenvolvidos, sem que perdêssemos as referências do contexto arqueológico.  
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A Área 01 foi dividida em 07 setores: 

 

Setor 01, com 96,75m², encontrava-se a oeste da sede, próximo à capela. 

 

Setor 02, com 355,84m², encontrava-se a sudeste, aos fundos da residência, 

e abrangia, portanto, parte do quintal da casa.  

 

Setor 03, com 12m², localizava-se também a sudeste da propriedade.  

 

Setor 04, ocupava uma área de 62,62m², a sudeste da residência. Era 

caracterizado por apresentar uma significativa quantidade de vestígios 

arqueológicos tanto em superfície como em profundidade os quais formavam um 

círculo de sedimento escuro.  

 

Setor 05, com 147,56m², localizava-se a nordeste da residência, em terreno 

plano, próximo à Área 02, e apresentava em superfície sinais de um piso de pedra.  

 

Setor 06, localizava-se junto ao setor 5. Abrangia uma área de 826,36m² e era 

caracterizado por estar sobre um dos antigos terreiros de café.  

 

Setor 07, com um total de 2.316,89m², estava localizado a sul da residência e 

abrangia parte do pomar e o muro de taipa que separava a área de pasto. 

 

PRANCHA 19 – 2ª Etapa de campo – Área 01  
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Prancha 19 
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A Área 02 foi dividida em 4 setores: 

Setor 01 abrangia uma parcela de 9m² na quadra de basquete, e apresentou, 

na fase anterior, grande quantidade de vestígios arqueológicos em profundidade. 

Setor 02, com 4m², era caracterizado por apresentar sinais de um piso de 

lajota na área de entorno da quadra.  

Setor 03 era caracterizado por apresentar pisos de antigas edificações e 

aterros. Abrange um total de 1.618,71m². 

Setor 04, com 257,65m², correspondia à área do antigo chiqueiro. 

 

PRANCHA 20 – 2ª Etapa de campo – Área 02 

 

3.4.2 - Prospecções de subsuperfície 

O estabelecimento de áreas e setores possibilitou melhor compreender o 

contexto arqueológico local e o estabelecimento de novas abordagens, como se 

segue:  

- abertura de sondagens de 1x1m em locais pré-definidos nos setores com 

maior concentração de vestígios arqueológicos.  

- quadriculamento de setores em locais que apresentaram concentrações de 

material com a conseqüente escavação por decapagem; 

- evidenciação de estruturas construtivas e pisos através da técnica de 

decapagem; 

- documentação fotográfica e levantamento arquitetônico dos restos 

construtivos identificados.  
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Prancha 20 
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A seguir, passamos a descrever os trabalhos realizados e os dados obtidos 

dentro de cada Área. 

 

Área 01 

Setor 01 

Após a evidenciação da calçada de pedra junto à residência, foram abertas 03 

(três) sondagens de 1x1m, com o objetivo de evidenciar o nível original do terreno 

envoltório a casa no século XIX. 

Abertas até a profundidade de 70 cm, essas sondagens apresentaram, de 

modo geral, as mesmas características quanto ao perfil estratigráfico.  

O primeiro e segundo níveis apresentaram um sedimento areno argiloso, de 

coloração marrom, onde foram identificados vestígios de fragmentos cerâmicos, 

vidros, ossos, metal e restos de material construtivo referentes ao século XX. 

A terceira e quarta camadas já mostraram um sedimento mais argiloso, de 

coloração amarela. Os três últimos níveis voltaram a apresentar um solo areno 

argiloso, marrom mais escuro. 

Setor 02 

No setor 02 foram abertas 07 (sete) sondagens de 1x1m como segue: 

A sondagem 01 foi aberta com o objetivo de evidenciarmos o nível original do 

terreno e a calçada em torno da casa, bem como verificarmos a profundidade da 

parede de taipa da residência.  

 Através dessa prospecção, pudemos constatar que, logo abaixo da calçada 

de cimento, encontrava-se um solo de sedimento areno argiloso de coloração 

marrom escuro, utilizado como aterro para nivelamento do terreno e que apareceu 
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até a profundidade de aproximadamente 47 cm, momento em que tornou-se mais 

amarelado. Manteve essa coloração até a profundidade de 1,1m.  

 O perfil estratigráfico da sondagem junto à parede de taipa demonstrou que 

essa estrutura continuou por mais 20 cm abaixo do nível do terreno. A partir daí, 

observamos o início de sua fundação, que se prolongou até aproximadamente 80cm 

de profundidade. 

 

 As sondagens 02, 03, 04, 05, 06 e 07 foram realizadas com o intuito de 

evidenciarmos o nível original do terreno em torno da sede, bem como procurar 

identificar a presença de áreas que pudessem relacionar-se ao processamento de 

alimentos, ou seja, a cozinha externa da casa, com também locais de depósito de 

lixo.  

 Nesse caso, somente as sondagens 02 e 03 apresentaram dados 

significativos, sendo, portanto, alvos de ampliação.  

 A sondagem 02, inicialmente aberta com 1x1m, acabou sendo ampliada para 

2x1m, de maneira que pudemos evidenciar melhor o nível original do terreno. 

Apresentou em superfície um solo areno argiloso, de coloração marrom escura até a 

profundidade de 20 cm, onde observamos a presença de um solo compactado, 

relacionado ao antigo nível da área externa da sede.   

 Abaixo dessa camada, percebemos que a coloração tornou-se mais clara, 

com pequenas concentrações de carvão. 

 

PRANCHA 21 – 2ª Etapa de campo – Área 01 – Setores 01 e 02 
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Prancha 21 
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Na sondagem 03, foi constatado o nível original do terreno entre 15 e 20 cm, 

bem como a presença de vestígios arqueológicos associados a uma camada de 

sedimento arenoso escuro no nível 05. 

Sob este aspecto, deliberamos pela ampliação desta sondagem a partir da 

abertura de 6 (seis) quadras de 1x1m submetidas à decapagem o que propiciou a 

recuperação de vestígios arqueológicos em seu contexto original e a leitura 

estratigráfica a partir dos níveis naturais do perfil estabelecido. 

A primeira camada era representada por solo areno argiloso marrom escuro, 

com entulho usado para nivelamento e se manteve assim até a profundidade de 

16/28 cm, quando constatamos o nível original do terreno referente ao século XIX, 

caracterizado por um solo compactado. A próxima camada compreendeu um pacote 

de aproximadamente 13/25 cm de sedimento, apresentando a mesma coloração 

observada anteriormente e atingiu uma profundidade de 30/53 cm. Era bastante 

compacta e, além de entulho, constatamos também material arqueológico, 

representado por fragmentos de utensílios domésticos produzidos em cerâmica.  

O terceiro nível caracterizou-se por sedimento mais escuro, com vestígios 

arqueológicos e restos construtivos referentes ao século XIX e constituindo uma 

camada que variava de 03 a 20 cm. Na camada subseqüente, com 

aproximadamente 04/10 cm de espessura, o solo tornou-se mais claro, ainda com 

material arqueológico e construtivo. Enfim, o nível 5 manteve a mesma coloração do 

anterior até a profundidade de 70cm. Porém, não era homogêneo: apresentou uma 

lente de sedimento argiloso amarelado em uma de suas extremidades, 

correspondente ao solo original.  

 

PRANCHA 22 – 2ª Etapa de campo – Área 01 – Setor 02 – Perfil I 
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Prancha 22 
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Setor 03 

O setor 03 foi dividido em 04 quadras de 1,5mx2m para realizarmos a 

decapagem no local. Isso nos permitiu observar nos primeiros três níveis um 

sedimento areno argiloso bastante escuro com vestígios arqueológicos como restos 

faunísticos e fragmentos de louça, metal, vidro e cerâmica. Entre esse material, uma 

pequena quantidade dos vestígios relacionava-se ao século XIX, e um número 

bastante significativo ao século XX. Já os três últimos níveis apresentaram um solo 

argilo arenoso marrom avermelhado, sem material arqueológico. 

Setor 04 

Foram abertas 05 (cinco) sondagens de 1x1m. Duas delas foram ampliadas 

para 2x1m objetivando uma melhor compreensão da distribuição do material 

arqueológico no local.  

De modo geral, apresentaram em toda sua profundidade um sedimento 

argiloso avermelhado, com uma faixa escura de sedimento arenoso nos três 

primeiros níveis, formando um círculo de 30 a 40cm de largura, onde constatamos 

vestígios arqueológicos como restos alimentares, fragmentos cerâmicos, vidro, louça 

e metal, bastante similar ao evidenciado no setor 03, até a profundidade de 30cm. 

No nível 04, a faixa escura tornou-se menos densa, mais argilosa e avermelhada. 

A seguir, procedemos com a recuperação dos vestígios existentes nas 

manchas escuras entre as prospecções, tanto em superfície como em profundidade, 

com o objetivo de obter o máximo de informações possíveis sobre a mancha circular. 

As porções das manchas entre as sondagens foram denominadas A (entre 

sondagem 1 e 4), B (entre 1 e 3), C (entre 3 e 5), D (entre 2 e 5) e E (entre 2 e 4). 

 

PRANCHA 23 – 2ª Etapa de campo – Área 01 – Setores 03 e 04 
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Prancha 23 
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Setor 05 

Era caracterizada por uma área de 56m² (14x4m), onde deliberamos pela 

remoção de uma camada de aproximadamente 10 cm de terra o que tornou possível 

a evidenciação de uma calçada de pedras. 

Foi aberta também 01 (uma) sondagem de 1x1m próxima à calçada, 

procurando verificar a estratigrafia da área, a qual apresentou nos primeiros três 

níveis um solo areno argiloso marrom, com vestígios de fragmentos de louça e vidro 

recentes. A partir do nível 08, o sedimento tornou-se amarelado e argiloso.  

Setor 06 

Como este setor estava localizado sobre a área do antigo terreiro, foram 

abertas 05 (cinco) sondagens de 1x1m procurando evidenciar o antigo piso ou nível 

do terreno, bem como a existência de antigas construções relacionadas ao período 

cafeeiro, observadas em foto da década de 1940. 

As sondagens 01 e 02 foram posicionadas próximas às construções do final 

do século XIX, demolidas entre as décadas de 40/50 do século passado. 

Apresentaram as quatro primeiras camadas com sedimento areno argiloso escuro e 

entulho e logo abaixo, um solo mais compactado, tendendo para uma coloração 

mais amarelada e argilosa. Atingiu o latossolo avermelhado no nível 10. 

Já as sondagens 03, 04 e 05 encontravam-se um pouco mais afastadas do 

local das antigas construções e apresentaram, portanto, uma estratigrafia diferente, 

com os três primeiros níveis com sedimento escuro e compactado. Tornou-se mais 

argiloso e avermelhado à medida que se aproximava do latossolo na camada 05. 

 

PRANCHA 24 – 2ª Etapa de campo – Área 01 – Setores 05 e 06 
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Prancha 24 
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Setor 07 

No setor 07 foram abertas 07 sondagens de 1x1m. Seis foram realizadas 

objetivando encontrar locais de despejo de lixo em área mais afastada da residência. 

Em geral, apresentaram um solo areno argiloso escuro, composto por material 

orgânico no primeiro nível. A partir daí, tornou-se argiloso e avermelhado.  

Entre essas sondagens somente a 06 apresentou vestígios arqueológicos, 

observados desde a superfície até a profundidade de 20 cm. Esses vestígios foram 

representados por uma concentração de material relacionado a uso doméstico 

bastante recente, aproximadamente a segunda metade do século XX.  

Já sondagem 07 foi aberta com o objetivo de evidenciarmos a profundidade 

do muro de taipa que separava a área de morada do pasto. O perfil resultante desta 

prospecção apresentou, no primeiro nível, um sedimento areno argiloso marrom 

escuro, seguido por cinco camadas mais claras, referentes ao muro, até a 

profundidade de 53 cm, quando foi possível identificar o final de sua fundação. 

Além desses 07 (sete) setores, decidimos pela abertura de outras 04 (quatro) 

sondagens (1.1, 1.2, 1.3 e 1.4) de 1x1m localizadas ao fundo da sede, sendo que 

somente a sondagem 1.2 nos propiciou novas informações. Aberta sobre uma 

superfície escura compactada, constatamos, logo nos primeiros níveis, a presença 

de algumas lajotas ou cicatrizes desse material no solo e que estão relacionadas a 

um antigo terreiro de café coberto com lajotas cerâmicas. A partir daí, o sedimento 

tornou-se mais claro, com entulho usado como aterro. Aos 31 cm, observamos um 

solo compactado, anterior ao período do terreiro.  

 

PRANCHA 25 – 2ª Etapa de campo – Área 01 – Setor 07 
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Prancha 25 
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Área 02 

Setor 01  

Foi dividido em 09 (nove) quadras de 1x1m e escavado pelo processo de 

decapagem para uma melhor evidenciação dos dados obtidos na primeira etapa de 

campo. A partir daí, realizamos uma leitura dos níveis naturais do perfil II, 

representado pelas quadras G, H e I e perfil III, correspondentes às quadras I, F e C. 

Para descrever os níveis observados, é necessário considerar a declividade 

do terreno em questão, o que nos leva à variação quanto à profundidade das 

camadas estratigráficas.  

No Perfil II, observamos um primeiro nível com 10 cm de espessura 

caracterizado por concreto e tijolos. Abaixo dele, encontramos um pacote de entulho, 

em meio a sedimento argiloso avermelhado, formando uma camada variando entre 

20 e 43 cm que apresentava a 13/18 cm de profundidade a partir da superfície, uma 

lente de sedimento marrom escuro com espessura entre 3 e 7 cm. Essa camada 

atingiu a profundidade de aproximadamente 33 a 54 cm e se tratava de aterro para 

nivelamento do terreno. 

Abaixo deste nível, observamos a 34/55 cm de profundidade, uma camada de 

50/60 cm de sedimento areno argiloso marrom, onde constatamos uma significativa 

quantidade de material arqueológico e construtivo, relacionados à segunda metade 

do século XX. A quarta camada de sedimento apresentava uma espessura que 

variava entre 05 e 16 cm e era caracterizado por um solo argilo arenoso marrom 

amarelado, sem a presença de vestígios arqueológicos. 

O nível 05 apresentava um sedimento areno argiloso marrom, com 30/44 cm 

de espessura, com material arqueológico representado por fragmentos de louça, 

cerâmica e telhas do tipo capa e canal, relacionados ao século XIX. 
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Seqüencialmente a esta camada, encontrava-se o nível original do terreno, 

representado por um solo compactado de consistência argilosa e tonalidade 

avermelhada sem a presença de vestígios arqueológicos.  

Em linhas gerais, o Perfil III apresentava a mesma configuração do perfil II. 

Abaixo da primeira camada de concreto e tijolos, constatamos um segundo nível 

com espessura entre 15 e 20 cm de solo argiloso avermelhado com significativa 

quantidade de entulho e uma lente de 3 cm de espessura de sedimento escuro a 

13/18 cm de profundidade a partir da superfície. Esse nível seguiu até 25/30 cm de 

profundidade. Como foi verificado no perfil II, tratava-se também de aterro para 

nivelamento do terreno. 

O nível três era formado por uma camada areno argilosa marrom de 34/43 

cm, descia até 58/75 cm de profundidade e apresentava material arqueológico e 

construtivo relacionados ao século XX utilizados no aterro do local. 

A quarta camada era formada por um sedimento argiloso amarelado, variando 

de 21 a 24 cm de espessura e chegava a 80/90 cm de profundidade.   

O nível cinco passou a apresentar um solo areno argiloso marrom com 

material arqueológico referente ao século XIX, como fragmentos de cerâmica, 

louças, vidros, restos ósseos e material construtivo, como telhas do tipo capa e 

canal, constituindo um “pacote” com aproximadamente 58 cm, sobreposto ao nível 

original do terreno que era representado por uma camada de solo argiloso, 

compactado de tonalidade avermelhada. 

 

PRANCHA 26 – 2ª Etapa de campo – Área 02 – Setor 01 – Perfil II 

PRANCHA 27 – 2ª Etapa de campo – Área 02 – Setor 01 – Perfil III  



 136 

Prancha 26 
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Prancha 27 
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Setor 02 

Neste setor, foi aberta uma área de 4m² (2x2m), onde deliberamos pela 

limpeza e retirada de aproximadamente 10 cm de sedimento que se encontrava 

sobre o terreno para melhor evidenciar o piso de lajotas construído durante as 

décadas de 40/50 do século XX. 

Setor 03 

Em uma parcela do setor 03, foi realizada a limpeza e retirada de uma 

camada de terra, o que acabou evidenciando antigos pisos de construções. Foram 

ainda abertas 05 (cinco) sondagens, que confirmaram um grande depósito de 

entulho para nivelamento do terreno, atingindo 1,1m de profundidade. O nível inferior 

apresentou sedimento areno argiloso marrom escuro até a profundidade de 2,1m. 

Setor 04 

Coberto por vegetação e lixo depositado pelos moradores atuais do local, 

iniciamos os trabalhos com uma coleta por amostragem do lixo atual, seguida pela 

abertura de uma sondagem de 1x1m, cujos quatro primeiros níveis apresentaram um 

solo areno argiloso marrom claro com entulho. Abaixo dessas camadas, o solo 

tornou-se mais escuro, até atingir a profundidade de 1,6m, tornando-se acinzentado. 

 

PRANCHA 28 – 2ª Etapa de campo – Área 02 – Setores 02, 03 e 04 

 

 Na prancha 29, observamos a distribuição das áreas e setores trabalhados, 

bem como os locais com maior concentração de vestígios arqueológicos.  

 

PRANCHA 29 – 2ª Etapa de campo – Áreas de pesquisa 
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Prancha 28 
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Prancha 29 
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A partir das prospecções realizadas, apresentamos as seguintes tabelas: 

 

Tabela 3 – Sondagens que apresentaram vestígios arqueológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área  Setor Sondagem Presença de material arqueológico 

01 01 01 sim não 

01 01 02 sim não 

01 01 03 sim não 

01 02 01 sim não 

01 02 02 sim não 

01 02 03 sim não 

01 02 04 sim não 

01 02 05 sim não 

01 02 06 sim não 

01 02 07 sim não 

01 04 01 sim não 

01 04 02 sim não 

01 04 03 sim não 

01 04 04 sim não 

01 04 05 sim não 

01 05 01 sim não 

01 06 01 sim não 

01 06 02 sim não 

01 06 03 sim não 

01 06 04 sim não 

01 06 05 sim não 

01 07 01 sim não 

01 07 02 sim não 

01 07 03 sim não 

01 07 04 sim não 

01 07 05 sim não 

01 07 06 sim não 

01 07 07 sim não 

01 - I.1 sim não 

01 - I.2 sim não 

01 - I.3 sim não 

01 - I.4 sim não 

02 03 01 sim não 

02 03 02 sim não 

02 03 03 sim não 

02 03 04 sim não 

02 03 05 sim não 

02 04 01 sim não 



 142 

Tabela 4 – Total de sondagens com e sem vestígios arqueológicos 

 

Área 

Sondagens 

com vestígios 

Sondagens sem 

vestígios 

Total de 

sondagens 

01 11 21 32 

02 0 6 6 

Total 11 27 38 

 

 Com os dados apresentados na tabela 04, elaboramos o seguinte gráfico: 

27

11

Sondagens com vestígios arqueológicos
Sondagens sem  vestígios arqueológicos

 

Gráfico 3 - Total de sondagens com e sem vestígios no sítio arqueológico 

 

 As pesquisas efetivadas por intermédio dos trabalhos de campo, permitiram 

identificar as áreas com maior concentração de vestígios arqueológicos e, 

conseqüentemente, realizar uma melhor delimitação do sítio arqueológico. 

 Por outro lado, a metodologia adotada para o desenvolvimento dos trabalhos 

de campo mostrou-se adequada na medida em que possibilitou a recuperação de 

vestígios materiais relacionados aos segmentos sociais que ocuparam as 

instalações ali existentes bem como a obtenção de significativas informações sobre 

as transformações do espaço e sua adequação às diversas funções e necessidades 

que se fizeram presentes no decorrer do tempo. 
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3.5 - TRABALHOS LABORATORIAIS E ANÁLISE DOS VESTÍGIOS 

ARQUEOLÓGICOS 

 

Os trabalhos laboratoriais constituíram uma etapa fundamental dentro da 

pesquisa arqueológica, pois foi nessa fase que traçamos uma análise mais profunda 

de todos os vestígios encontrados durante a escavação e os correlacionamos com o 

tempo e espaço.  

Dessa forma, o material recuperado durante a escavação do Sítio Chácara 

Xavier passou por algumas etapas durante os trabalhos de laboratório para que 

melhor fossem compreendidos dentro de seu contexto. 

Para obter um resultado mais preciso sobre a cultura material produzida e/ou 

utilizada por esse grupo de pessoas que habitaram o local, procuramos separar e 

analisar os vestígios tomando como critério a matéria-prima, origem e uso, material 

diagnóstico e variabilidade em que aparece no campo, traçando um diagnóstico do 

local trabalhado. 

 Os trabalhos tiveram início com a triagem do material, momento em que os 

vestígios foram agrupados de acordo com a matéria-prima apresentada. Após essa 

primeira etapa, foi realizada a higienização de todos os vestígios, sua numeração, 

codificação e catalogação.  

A próxima etapa consistiu na seleção do material considerado diagnóstico. 

O critério utilizado para a triagem foi quanto à possibilidade de informações sobre 

forma, decoração e marcas que o fragmento do utensílio apresentou, para, 

posteriormente, analisarmos seus atributos morfológicos e tecnotipológicos. 

Essa seleção nos possibilitou ainda a reconstituição gráfica de alguns 

utensílios cerâmicos, que foi realizada através do estudo do diâmetro das bordas de 
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algumas vasilhas, o que possibilitou maiores informações sobre a funcionalidade de 

cada utensílio. Além das vasilhas, realizamos ainda a reconstituição gráfica de um 

único exemplar de cachimbo recuperado. 

Entre esse material, foi possível ainda a remontagem física de algumas 

peças.  

Essa pesquisa nos permitiu a recuperação de uma expressiva quantidade de 

material arqueológico, compreendendo: 

- Fragmentos de utensílios de uso doméstico em cerâmica, simples e 

decorada; 

- Fragmentos de utensílios de uso doméstico em faiança lisa e decorada, de 

diversas procedências e técnicas decorativas; 

- Fragmentos de recipientes em vidro, correspondendo a uso doméstico e 

medicamento;  

- Fragmentos ósseos de origem animal, procedentes de restos de 

alimentação; 

- Objetos em metal, plástico, borracha; 

- Restos de material construtivo de diversas matérias primas: cerâmica, 

louça, vidro, metal, etc. 

Através da análise desse material foi possível obter maiores informações 

quanto à cultura material produzida e/ou utilizada no local, cujos resultados, 

passamos a descrever.  

Para uma melhor organização e compreensão dos dados, optamos por 

descrever inicialmente os resultados obtidos a partir dos vestígios relacionados ao 

uso e consumo doméstico. Os resultados referentes aos vestígios de material 

construtivo serão descritos no final do capítulo.  
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3.5.1 - Cerâmica 

 A análise do material cerâmico foi direcionada por princípios teóricos que 

começam a ser elaborados no país, mas que desde já vêm mostrando boa aceitação 

entre os profissionais envolvidos, além de resultados positivos dentro do estudo da 

louça utilitária de barro produzida a partir do contato do europeu com a população 

nativa do Brasil. 

 Nas últimas décadas, uma série de estudos sobre a cerâmica colonial, dita 

histórica, foram realizados, tendo sempre como referência para análise, teorias 

baseadas em abordagens descritivas, ocasião em que eram criadas tipologias para 

se enquadrarem os artefatos, visando sempre sua origem, difusão e cronologia, o 

que acabou resultando em tradições e fases. 

 Apesar da importância desses trabalhos, outras abordagens começaram a ser 

desenvolvidas, norteadas pelas mais diversas orientações metodológicas e teóricas, 

buscando compreender o modo de vida das sociedades ceramistas e propondo 

questionamentos a respeito de sistemas socioculturais para além dessas 

cronologias. No Brasil, temos como exemplos trabalhos de alguns pesquisadores em 

sítios arqueológicos pré-coloniais como La Salvia e Brochado (1989), Wust (1990), 

Robrahn-González (1996) e outros (ZANETTINI, 2006) 

 Contudo, o número de estudos direcionados à cerâmica produzida no Brasil, 

após o contato do europeu com o índio, é menor perante os trabalhos com material 

importado após 1500, no caso a faiança e porcelana. 

 Quanto à cerâmica nacional, entre os poucos trabalhos que se voltaram para 

tal análise, podemos citar a obra pioneira de Herta Scheuer, em 1982, e estudos 

realizados, como de Marcos Torres, sobre a cerâmica de Goiás em 2000; de 
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Morales, em 1999, sobre a louça de Jundiaí e a pesquisa de Caldarelli, com análise 

de material arqueológico de sítios no Vale do Paraíba em 2003. 

 Até então, os trabalhos de análise da cerâmica eram norteados pelas 

classificações definidas, ainda no final da década de 1960, pelo PRONAPA, 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, o qual incluía essa cerâmica à 

Tradição Neobrasileira, caracterizada por “decorações escovada, corrugada, 

digitada, ponteada e incisões, além de apresentarem asas, bases planas ou em 

pedestal” (BROCHADO, 1969). 

 Ampliando este conceito, Chmyz definiu a cerâmica neobrasileira como uma 

tradição cultural, cuja produção se deveu a grupos neobrasileiros ou caboclos, com a 

finalidade doméstica, combinando técnicas indígenas e de outras procedências, 

apresentando decoração corrugada, escovada, incisa, aplicada, digitada, roletada, 

com asas, bases planas ou em pedestal, cachimbos angulares, discos perfurados.  

 Foram, ainda, criadas fases para alguns estados como: fase Canguçu, Bojuru, 

Faxinal, Monjolo, Rio Pardo e Redenção no Rio Grande do Sul, Assuna e Lavrinha 

para o Paraná, Parati e Calundu no Rio de Janeiro e Moedi, no Espírito Santo. 

 Apesar disso, o termo cerâmica neobrasileira continuou sendo amplamente 

usado em todo país em trabalhos de classificação e análise, uniformizando e 

diminuindo as possibilidades de uma variação de contextos e resultados obtidos na 

produção cerâmica brasileira no período posterior à chegada do elemento europeu 

no país. 

 O termo neobrasileiro surgiu, inicialmente, em descrições etnográficas onde 

os “neo-Brazilians” representavam os habitantes do Brasil, mas não índios. Com 

essa justificativa para o uso da denominação neo-brasileira, poderia significar que os 

índios eram os verdadeiros brasileiros. Assim, o uso dessa expressão, ao designar o 
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habitante rural como não índio, estaria relacionando-o a uma categoria estrangeira 

(ZANETTINI, 2006. p. 246-248 passim). 

 Dessa forma, propomos nesta pesquisa, assim como realizado por Paulo E. 

Zanettini em sua tese de doutorado “Maloqueiros em seus palácios de barro: o 

cotidiano doméstico na casa bandeirista”, 2006, a utilização do termo “cerâmica de 

produção local/regional”, ao tratarmos da análise do material inserido nessa 

categoria. 

 Apesar de bastante escassa, existem informações sobre algumas zonas 

produtoras de cerâmica na região do Vale do Paraíba.  

 Na década de 1940, Ruy Tibiriçá apontou dois centros produtores da louça de 

barro na região. Um deles localizava-se em São José dos Campos e era 

caracterizado pela cerâmica pintada, fabricada por caboclos que mantinham, ainda, 

a tradição indígena, não utilizavam a roda de oleiro e conservavam alguns motivos 

artísticos indígenas como círculos, ponteados, os VV e a cruz circunscrita. Usavam 

também motivos como flores silvestres, dentre os quais se destacava a da pacová8, 

abundante na região. 

 O segundo centro cerâmico apontado pelo autor foi Jambeiro, que se 

destacou na produção de cachimbos feitos à mão, sem auxílio de forma. Apesar de 

minúsculos, o ceramista aproveitou o pouco espaço disponível empregando uma 

decoração variada e de alto bom gosto. A argila utilizada era finíssima, os desenhos 

eram feitos em alto relevo, bem cozidos e sem asperezas. 

 De acordo com Scheuer (1976, p. 93) podemos citar, ainda, um terceiro 

núcleo produtor de cerâmica, a cidade de Cunha, no Vale do Paraíba, que apesar de 

uma produção bem mais recente, aproximadamente sessenta anos, destacou-se na 
                                                 
8 Pacova – palavra tupi-guarani (pac-oba) que significa “folha que se enrola”. Grande erva do interior 
da floresta pluvial, de folhas amplas, flores vermelhas e cujos frutos são cápsulas que produzem 
sementes de odor aromático. 
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região por apresentar uma cerâmica de formas ovóide e carenada, com decorações 

ondulada, ungulada, digitada, entalhada (a unha e com conchas), canelada, riscada 

e pintada. A confecção da peça era feita através de combinações de técnicas, que 

se iniciava com um cone de argila terminando em técnica anelada. 

 As informações sobre a produção cerâmica no Vale do Paraíba podem ser 

complementadas com os dados constatados em alguns sítios históricos da região. 

Vestígios cerâmicos bastante semelhantes ao encontrado na Chácara Xavier foram 

recuperados pela arqueóloga Solange Caldarelli na ocasião da abertura da Rodovia 

Carvalho Pinto, em 1991, nos sítios históricos Caçapava I, Caçapava II e Taubaté I. 

 A cerâmica histórica dos sítios da Rodovia Carvalho Pinto apresentou pouca 

variação tecnológica, com predomínio da técnica de acordelamento, com poucos 

exemplares de cerâmica confeccionada com o uso do torno, moldada e modelada. 

 No geral, sua pasta caracterizou-se por ser composta de antiplástico mineral 

de granulometria média. A cerâmica triturada e a presença de carvão também 

puderam ser observadas, mas em menor quantidade. A queima incompleta foi a 

mais freqüente, indicando pouco controle durante o processo.  

 Foram também observados alguns tipos de acabamento de superfície como 

alisamento simples, com presença de engobo, decorações pintadas e plásticas, e 

predominou o tipo escovado, seguido pela incisa. Houve, ainda, uma grande 

variação morfológica, predominando as peças com bases planas. 

 Como estamos tratando de zonas produtoras de cerâmica no Vale do 

Paraíba, é preciso falar também sobre o Bairro de São Francisco, em São 

Sebastião, no litoral norte de São Paulo, por ter sido este um importante centro 

produtor regional, com louças de barro que se destacaram por sua qualidade e 

beleza, o qual se encontra bem próximo à região estudada.  
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 As análises realizadas por Bornal9 (1996) no material cerâmico recuperado 

em um sítio arqueológico, o Sítio São Francisco 01, no município de São Sebastião, 

permitiram verificar vários aspectos da produção cerâmica naquela zona do Estado 

de São Paulo. 

 De modo geral, as peças – tigelas, potes, cuscuzeiros - foram produzidas a 

partir da técnica baseada no acordelamento. A grande maioria dos fragmentos 

encontrados possui sinais de alisamento em ambas as faces e em alguns casos com 

engobo predominantemente em tom vermelho, na face externa. 

 Entre as decorações observadas nos fragmentos, podemos citar as do tipo 

inciso, geralmente em motivo geométrico, formando na maior parte linhas curvas, 

onduladas, retilíneas ou em conjunto de pontos ou sem decoração (lisa), que 

superou em quantidade os demais tipos encontrados.  

 Também em cerâmica, foram recuperadas alças, asas, cabos, tampas e 

cachimbos popularmente conhecidos como “pitos de barro”, “... que a iconografia da 

época mostrou terem sido utilizados pelos escravos, homens e mulheres, 

indistintamente” (LIMA et al., 1993, p. 189).  

 É possível que alguns destes cachimbos tivessem sido produzidos 

regionalmente. Alguns autores fazem referência à produção de pitos de barro no 

Município de São Sebastião. Segundo Brancante (1981, p. 433) “São Paulo também 

produziu cachimbos que são assinalados na época imperial, em São Sebastião onde 

até hoje, no Bairro de São Francisco, são fabricados pitos singelos”.  

 Constatou-se a ocorrência de várias formas angulares nos cachimbos 

encontrados, existindo uma diversidade dos tipos de fornilho e porta-boquilha que, 

provavelmente, foram produzidos por colonos. Todavia, existe uma série de 
                                                 
9 As informações sobre a cerâmica utilizada no sítio arqueológico São Francisco foram obtidas a partir 
da dissertação de mestrado de Wagner Gomes Bornal intitulada “Sítio Histórico São Francisco 01 – 
Contribuição à Arqueologia Histórica”, apresentada na Universidade de São Paulo, em 1996. 
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apontamentos históricos que relatam sobre essa produção regional, tanto de 

cachimbos como dos utensílios cerâmicos. 

De acordo com Ressurreição (2002, p. 122) “a maioria das mulheres sós, 

viúvas e solteiras, com dependentes, em 1798, foram registradas como paneleiras e 

costureiras”, concentravam-se e moravam no bairro de São Francisco e praias 

vizinhas. O principal barreiro localizava-se na Fazenda Santana, na praia da Olaria. 

 Já na primeira metade do século XIX, há registros da Alfândega do Rio de 

Janeiro, no período de 12 de dezembro 1821 a 14 de março de 1823, que assinalou 

a “entrada de duzentas telhas e duzentas e quarenta e quatro panelas e potes 

provenientes de São Sebastião” (BRANCANTE, 1981, p.436). 

 Além do comércio interno, a produção de cerâmica da vila também era 

exportada. Em 1825, registrou-se a saída pelo porto de São Sebastião de 146 potes 

de barro, 1.876 moringas e botijas, 4.745 panelas e 340 formas de barro. 

 Azevedo Marques apud Bornal (1996) fez referência à produção de louça de 

barro da região, que constituía o principal centro de cerâmica folclórica do litoral 

norte de São Paulo.  

 Da mesma forma, a exploração do Rio Juqueriquerê realizada no início do 

século XX, pela Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, 

assinalou que em São Sebastião, “... floresce também uma indústria de moringas e 

outros artefatos de barro, que embora toscamente trabalhados, são de boa 

qualidade...” (BORNAL, 1996).  

 Scheuer (1976, p. 81) demonstrou que o bairro de São Francisco representou 

um importante núcleo no que se refere à produção de cerâmica utilitária no Brasil. A 

autora, ao estudar as decorações plásticas dos utensílios produzidos nas várias 

regiões pesquisadas, assinalou que os tipos inciso, ondulada, sulcada e ungulada, 
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assim como, pintura e engobagem foram utilizadas na cerâmica do Bairro de São 

Francisco, estando, portanto, atualmente extintas ou em desuso. 

 D. Adélia Barsoti, paneleira em São Sebastião já falecida, foi uma das últimas 

ceramistas que ainda mantinha o elo com a tradicional produção do pote de barro 

naquela região.  

 Atualmente, procurando reativar a produção de cerâmica local, foi implantada 

no Bairro de São Francisco, uma Cooperativa voltada ao artesanato, com destaque 

na produção de utensílios cerâmicos, obedecendo às técnicas tradicionais. 

 

PRANCHA 30 – Produção cerâmica regional 

 

Em todos os exemplos citados, podemos encontrar atitudes relacionadas a 

crenças e superstições, representadas por certos rituais comuns durante o processo 

de produção da louça de barro. No Bairro de São Francisco, por exemplo, só era 

realizado o corte da argila e queima da peça cerâmica “quando a lua não tinha 

força”, ou seja, na lua minguante. 

 Já em Cunha, as “paneleiras” acreditavam que o vasilhame podia rachar 

durante a queima “quando é tocado pelo mau olhado enquanto a louça não estiver 

queimada”.  

 Da mesma forma, o recipiente podia “escangalhar” por uma indisposição da 

paneleira: “estando com o coração triste não consegue armar e racha” e “quando a 

louça é feita nos dias de regulamento”. São observadas também as forças lunares: 

“a Lua regula o trabalho da busca do barro e da queima”. 
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 Nesse contexto, o universo da cerâmica apareceu como um elemento 

diferencial devido à sua representatividade qualitativa e quantitativa, bem como em 

função de sua produção regional, trazendo à tona modos de vida, aspectos culturais, 

sociais e econômicos singulares a cada região. 

 

Utensílios cerâmicos 

Entre o material cerâmico coletado durante a pesquisa na Chácara Xavier, 

encontramos vestígios de restos construtivos (telhas e tijolos), e uma variedade de 

fragmentos de utensílios de uso doméstico, além de um cachimbo. 

Os estudos realizados nos permitiram verificar uma pequena variação 

tecnológica, predominando a técnica de acordelamento (superposição de roletes), 

ocorrendo, contudo, exemplares confeccionados com o uso do torno e, ainda, 

através das técnicas da modelagem ou moldada. 

Neste caso, assim como ocorreu nos Sítios Caçapava I, Caçapava II e 

Taubaté I, a cerâmica acordelada, caracterizou-se pela pasta com antiplástico 

mineral de granulometria média, com grãos de quartzo entre 1 e 3mm a grossa, 

entre 3 e 5mm.  

A presença de carvão e cerâmica triturada adicionados à pasta, também 

foram constatados, porém em menor número.  

Com relação à queima, verificamos um predomínio da queima incompleta, 

onde há uma variação da coloração laranja/amarelada ao cinza claro ou pardo. 

Os tipos de tratamento de superfície registrados foram o alisamento simples, 

alisamento com engobo, presença de decoração plástica, pintada e vidrada.  
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A decoração plástica consiste na modificação da superfície do recipiente 

cerâmico antes da queima e apresenta uma variedade de técnicas decorativas. Já a 

cerâmica lisa refere-se ao material onde não há qualquer tipo de decoração. 

Entre os tipos de decoração plástica, houve o predomínio da decoração 

escovada, tendo sido observado também os tipos inciso, corrugada, ungulada, 

digitada, espatulada, serrungulada, ponteada, estocada e nodulada.  

 Outra característica observada na cerâmica coletada na Chácara Xavier, e 

que pôde ser constatada nos sítios da Rodovia Carvalho Pinto, está relacionada à 

presença de um tipo de material manufaturado por técnica mais elaborada, 

indicando um nível mais elevado de confecção das vasilhas, sendo, na sua maioria, 

produzidas por torno, mas podendo ser também moldada e acordelada.  

 Contudo, sua pasta apresentou um antiplástico de granulometria mais fina, 

com queima completa, de coloração bege claro.  

 O acabamento de superfície que predomina neste tipo é o alisamento, com ou 

sem engobo, decoração plástica, pintura e cerâmica vidrada.  

 As características tecnológicas observadas nesta cerâmica mostraram um 

maior controle na seleção da matéria-prima, na utilização da técnica de confecção e 

no processo de queima, o que para Santos, (2003, p. 60) indica “a possibilidade de 

manufatura especializada, em maior escala e, talvez, de comercialização destes 

artefatos”. 

 

PRANCHA 31 – Material cerâmico 
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Através da técnica de manufatura das peças recuperadas na Chácara Xavier, 

bem como pelas decorações verificadas foi possível, portanto, determinarmos que 

se trate de uma produção local, possivelmente ao núcleo cerâmico de São José dos 

Campos, ainda baseada na técnica do acordelamento, com uma significativa 

variação de formas e decorações. 

Com os dados obtidos, elaboramos uma tabela dividida em classes e 

acabamento de superfície. Por classe, designamos os fragmentos que se referem às 

diversas partes dos utensílios, como base, borda, parede, apêndice, etc.  

Já no item acabamento de superfície, consideramos todo e qualquer 

“tratamento aplicado a superfícies das paredes dos recipientes cerâmicos” 

(BROCHADO, 1989, p. 25) tanto externa como interna, cujo objetivo tenha sido tanto 

de cunho prático, buscando a construção do recipiente, como artístico, procurando 

dar à peça uma melhor aparência através de decorações plásticas ou pinturas. 

 

Tabela 5 - Cerâmica – Classe e acabamento de superfície 

  bordas paredes bases apêndices total 

simples 47 438 5 5 495 

corrugada 0 4 0 0 4 

ungulada 0 1 0 0 1 

escovada 5 68 0 0 73 

digitada* 1 2 0 1 4 

espatulada 4 1 0 0 5 

serrungulada 1 0 0 0 1 

ponteada 0 1 0 0 1 

estocada 0 1 0 0 1 

nodulada 1 0 0 0 1 

incisa 6 16 0 0 22 

pintada 4 61 4 0 69 

vidrada 3 1 2 0 6 

não identificado 0 0 0 1 1 

total 72 594 11 7 684 

 
* filete digitado aplicado 
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A partir desses números chegamos ao seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Total de fragmentos cerâmicos decorados e simples no sítio arqueológico 

 

Reconstituição Gráfica 

Entre o material cerâmico coletado na Chácara Xavier, somente quatro 

fragmentos de bordas permitiram a reconstituição gráfica.  

Esses objetos estão relacionados a utensílios de uso doméstico, para 

processamento e armazenamento de alimentos no cotidiano da residência. 

De acordo com as análises, duas das peças foram confeccionadas através do 

acordelamento, com uma queima irregular, apresentando em sua face externa a 

decoração escovada. Pertencem a vasilhames do tipo tigelas e potes.  

Os outros dois fragmentos estão relacionados a utensílios produzidos a partir 

do torno, com acabamento de superfície vidrada em ambas as faces, o que nos 

remete a uma produção mais aperfeiçoada. São eles o fragmento 673, referente a 

uma “malga”, com base em pedestal, e o fragmento 699, pertencente a um pote 

pequeno. Ambos eram usados, provavelmente, para consumo de alimentos. 

 

 

  

 

 

 

  

 

bordas paredes bases apêndices total

  

47 25 

438 

156 

5 6 5 2 

495 

189 

Decoradas 
 

Simples 
 



 158 

PRANCHA 32 – Reconstituição gráfica 01 

PRANCHA 33 – Reconstituição gráfica 02  

PRANCHA 34 – Reconstituição gráfica 03 

PRANCHA 35 – Reconstituição gráfica 04 

 

 Cachimbo 

 As análises do cachimbo recuperado na Chácara Xavier foram direcionadas a 

partir da pasta e queima do objeto, pois as referências encontradas quanto à sua 

forma são bastante genéricas.  

 Seguindo a classificação de Schmitz (1969), podemos inserir esse exemplar 

como pertencente ao tipo angular, na variação porta-boquilha curta, onde “as 

boquilhas têm o corpo do seu fornilho tão longo quanto o porta-boquilha, formando 

ambas as partes sempre em ângulo reto” (SERRANO, 1937, p.33 apud SCHMITZ, 

1969). Segundo o autor, o fornilho é a cavidade em forma de funil que recebe o 

tabaco, a “chaminé”, o canal por onde passa a fumaça. Outra característica é que a 

boquilha é quase sempre postiça e constituída por um canudo. 

 Sua pasta é grossa e o antiplástico é variado, com grãos de quartzo e palha, 

tornando sua textura porosa. O alisamento e queima são medianos, com uma 

superfície de tonalidade marrom escura e, na parte interna, um pardo escuro. Não 

possui decoração plástica. Sua forma é geométrica, com base e borda aplainada.  

 Conforme essas características, Schmitz o classificaria como pertencente à 

“cultura duvidosa” e que, provavelmente, foi produzida por colonos, já que indígenas 

e europeus também tinham o hábito do fumo, bem como os escravos. 

 

PRANCHA 36 – Cachimbo cerâmico 
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Prancha 33 
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Prancha 34 



 162 

Prancha 35 
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Prancha 36 
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3.5.2 - Louça 

Entre os vestígios coletados, o número de fragmentos de louça foi bastante 

significativo. Segundo Pileggi (1958, p. 194-195), “todo produto manufaturado de 

cerâmica, composto de substâncias minerais sujeitas a uma ou mais queimas” pode 

ser chamado de louça. Dentro deste conceito, dois grupos compõem esse termo: 

- produtos porosos – louça de barro, terracota, produtos de olaria, faiança, 

faiança fina, etc. 

- produtos não porosos – louça vitrificada ou grés, louça vidrada, porcelana, 

etc. 

No caso da Chácara Xavier, optamos por tratar do material cerâmico no item 

anterior. 

No estudo desse material, denominou-se “louça” às categorias que Pileggi 

descreve como produtos utilitários domésticos, industrializadas ou semi-

industrializadas, produzidos em série, comercializadas e introduzidas no conjunto 

material do sítio através da aquisição e/ou compra. 

A louça está entre os principais vestígios arqueológicos de sítios históricos, 

pois apresentam uma significativa importância interpretativa sobre condutas sociais, 

econômicas, hábitos alimentares e consumo. A análise dos atributos pasta, esmalte, 

técnica e padrão decorativo e cor “fornecem indicações referentes ao período de 

fabricação das peças, de modo que é possível obter cronologias mais apuradas 

combinando-os, do que considerando somente cada um isoladamente” (SYMANSKI, 

1997).  

Após os processos iniciais de higienização e numeração do material, as 

amostras foram separadas, tendo como base sua pasta, em cinco categorias: 

faiança, faiança fina, porcelana, louça vidrada e grés. 
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A faiança  

Os produtos de faiança são feitos de argila de grande plasticidade, cozidos à 

baixa temperatura, porosos e resistentes, cobertos por esmalte opaco, que se 

destaca da base como se fosse uma pele, o que torna fácil a sua identificação.   

Fabricada e comercializada por vários países, começou a ser produzida e 

exportada por Portugal para o Brasil desde a segunda metade do século XVI até 

início do XIX. A partir daí, devido ao início da produção da faiança fina na Europa, 

perde seu mercado, pois o novo produto torna-se a louça comum utilitária de maior 

acessibilidade. 

De acordo com sua origem, recebeu diversos nomes e foi produzida no Brasil 

desde o século XVIII, sendo conhecida como meia faiança, apresentando esmalte 

de menor qualidade que as importadas.  

Utilizando o material recuperado durante pesquisas arqueológicas em Vila 

Flor, Albuquerque (1991) criou uma periodização para a faiança portuguesa 

encontrada em sítios arqueológicos brasileiros. Neste trabalho, o autor, levando em 

consideração o mercado consumidor ao qual se destinava, divide a faiança 

portuguesa em dois grupos:  

- faiança de uso interno, produzidos para venda no mercado interno usada 

diariamente em Portugal ou em suas colônias. Apresenta conjunto de peças pouco 

numerosas, com decorações simples e, geralmente, podem ser encontradas em 

sítios arqueológicos brasileiros. 

- faiança tipo exportação, produção que visava o mercado europeu e colonial 

que se abastecia de porcelana chinesa, portanto, com maior poder aquisitivo. 

Recebiam um melhor acabamento e possuía um repertório de formas mais 

ampliados. 
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Durante os trabalhos aqui expostos, foram recuperados somente cinco 

exemplares representantes da faiança portuguesa: quatro deles estão relacionados 

ao primeiro tipo, faiança de uso interno. Essas peças apresentam motivos 

decorativos compostos por linhas verdes e vinhosas, nas bordas ou fundos dos 

utensílios, característica da produção portuguesa datada dos séculos XVII e XVIII. 

Somente um fragmento foi identificado como tipo exportação e apresenta motivos 

decorativos caracterizado por linhas azuis sobre fundo branco.  

A faiança fina 

A faiança fina é uma louça branca de pasta permeável, porosa, opaca, de 

textura granular e quebra irregular que, para se tornar impermeável, é coberta por 

um esmalte. Freqüentemente, apresenta decoração aplicada sob ou sobre o 

esmalte, pintada à mão, impressa por transferência ou em uma combinação dessas 

técnicas. Surgiu em 1820 e é comum até hoje (GARCIA, 1990).  

Trata-se de uma categoria intermediária entre a faiança e a porcelana. 

“Reflexo da revolução industrial inglesa, os produtos de faiança fina inglesa, baratos 

e fáceis de serem produzidos em grande escala, invadiram também o Brasil após a 

abertura dos portos, em 1808.” (ZANETTINI, 1986, p.123).  

Foi a categoria de louça mais popular no Brasil do século XIX, e inicia sua 

produção já no século seguinte. Ao longo do tempo, foram produzidas e divididas 

nas seguintes sub-categorias:  

 - Louça creme (creamware) - sob essa designação foram conhecidas as 

primeiras faianças finas manufaturadas. Apresentam esmalte de coloração verde-

amarelada e foram produzidas na Inglaterra e na França desde 1780 até o início do 

século XIX. Freqüentemente, não são decoradas e não apresentam marcas do 

fabricante (Garcia, 1990). 
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- Louça perolada (pearlware) – apresenta uma pasta de tonalidade amarelada 

e verniz com cobalto que lhe dá uma aparência azulada. É uma forma melhorada da 

louça creme e começa a substituí-la a partir de 1810. 

- Louça branca (whiteware) – seu esmalte é extremamente branco. Começou 

a ser produzida aproximadamente em 1820 e se mantem até hoje. 

A porcelana 

A porcelana é uma louça branca, vitrificada e translúcida, produzida na China 

durante a dinastia Tang (SYMANSKI, 1998). Sua exportação para Europa inicia-se a 

partir do século XVI, momento em que exploradores e mercadores europeus 

começam a penetrar o Oriente. Esse tipo de louça desperta o interesse da nobreza 

européia que começa a investir em experimentos em busca da fórmula da porcelana 

de pasta dura. 

Contudo, como a composição de sua pasta era desconhecida, no início do 

século XVIII os ceramistas europeus só conseguiram produzir uma porcelana 

artificial, de pasta mole. Após uma série de tentativas em 1708 é descoberto o 

segredo e, em 1710, é fundada a primeira fábrica de porcelana na Europa. Devido à 

sua riqueza de desenhos, formas e qualidade, exerceu grande influência na 

produção e decoração de outros artigos, como, por exemplo, nas faianças ibéricas e 

faianças finas européias. Pode ser dividida em: 

- porcelana de pasta mole (poremole) – de acordo com Garcia, apresenta 

pasta relativamente translúcida, de tonalidade levemente amarelada, fratura 

retilínea, dureza menor que a da porcelana de pasta dura e racha facilmente sob a 

ação do fogo.  

- porcelana opaca – (ironstone) – louça fina durável, semelhante à oriental, 

em desenhos e qualidade da cor, alta dureza, som metálico, levemente azulada 
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devido à presença de óxido de cobalto. Recebeu vários nomes e comercialmente é 

conhecida como meia porcelana. É representada no Sítio Chácara Xavier por um 

número expressivo de exemplares. 

A louça vidrada 

A louça vidrada é um tipo de cerâmica (terracota), revestida com vidrado 

amarelado, criada na busca de melhoria de qualidade de impermeabilidade para a 

cerâmica comum.  

Sendo bastante usada em Portugal desde o século XVI, provavelmente chega 

ao Brasil também neste período. Com base em diversos estudos de objetos 

cerâmicos, Brancante presume que a produção da louça vidrada já era corrente em 

Minas Gerais desde os séculos XVIII e XIX. 

O grés 

O grés (stoneware) é caracterizado por apresentar uma pasta mais opaca que 

a da porcelana, ser impermeável, vitrificada, de coloração variada. As primeiras 

produções de utensílios em grés, na Europa, surgem na Alemanha, no século XV. A 

partir daí passa a ser fabricada também pela França e Holanda 

Devido à sua alta resistência e impermeabilidade atingiu um grande sucesso 

no comércio de exportação europeu do século XIX, pois era excelente no transporte 

de bebidas e demais líquidos como cerveja e água mineral, por exemplo. 

Sua coloração pode variar entre o areia e o marrom avermelhado, 

dependendo do conteúdo de ferro da argila e da temperatura do forno de queima. 

Como a maioria das garrafas não possuíam marcas acabavam sendo reaproveitadas 

no Brasil para engarrafar bebidas nacionais. Assim, “era comum o anúncio em 

jornais para compra de garrafas vazias por um preço relativamente alto” (LIMA, 

1989). 
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Além de garrafas, podemos encontrar também objetos usados na construção, 

como por exemplo, as manilhas. 

Baseados nos princípios acima e com o material já separado em categorias, 

passamos a agrupá-lo segundo sua classe: bordas, paredes, bases, apêndices 

(alças, cabos, asas), peças inteiras, etc. Cabe ressaltar que foram consideradas 

peças inteiras somente utensílios que não apresentaram quebras, ou seja, com 

100% de sua integridade física original. Em seguida, os subdividimos em peças 

decoradas ou não.  

A partir desses dados, elaboramos uma tabela que apresentou como 

resultado dados relacionando à classe e categoria do material arqueológico: 

 

Tabela 6 - Louça - Classe e categoria 

 
 Faiança Faiança Porcelana Porcelana Grés Louça Não Total 

  decorada  decorada  vidrada identificada  

Borda 66 148 12 21 0 0 0 247 

Parede 159 85 30 4 9 7 2 296 

Base 70 40 16 2 0 0 0 128 

Apêndice 2 0 2 1 0 0 0 5 

Base/ 5 13 1 3 0 0 0 22 

Borda         

Utensílio 0 0 0 1 0 0 0 1 

Apêndice/ 1 2 2 2 0 0 0 7 

Borda/  

Base         

Outros 7 0 3 0 0 0 0 10 

Total 310 288 66 34 9 7 2 716 

 

Como pode ser observado na tabela acima, as faianças e faianças finas, bem 

como as porcelanas de pasta mole e as opacas, foram contabilizadas como 

pertencentes a uma mesma categoria, onde não nos referimos a suas variações 

quanto à pasta.  



 170 

Assim, temos um total de faianças e porcelanas de um modo geral. 

Os fragmentos aparecem em diversas formas, tamanhos e tipos de 

decorações. Como geralmente acontece nos sítios históricos, a maior parte deles 

encontra-se em tonalidade branca simples, mesmo porque esses fragmentos podem 

pertencer a partes não decoradas de peças monocromadas ou policromadas, como 

também a peças que apresentam decorações em relevo em branco como, por 

exemplo, o fragmento com decoração com motivo trigal.  

Neste caso, para se obter informações quanto à cronologia, essas peças 

devem ser analisadas a partir de critérios relacionados à pasta e esmalte. 

Entre os padrões decorativos identificados nos fragmentos de faiança, temos: 

“Dipped”, “Willow Pattern”, “Borrão Azul”, “Blue Edged”, “Trigal”, “Bandado”, 

“Spongware”, “Spatterware, Floral, Cena Exótica, decorações em relevo.  

Além dessas decorações, foram constatadas outras peças com ilustrações 

que não foram identificadas. A seguir, passamos a descrever sobre os padrões 

decorativos observados: 

- Padrão “Dipped” – técnica banhada. Os exemplares encontrados na 

Chácara Xavier estão inclusos na variação Engine-Turned ou Rouletted Decoration.  

Essa técnica consiste na aplicação de instrumento pressionado sobre a 

superfície da peça, criando depressões de formas geométricas, geralmente em 

cores diferentes para que haja contraste.  

- Padrão “Willow Pattern” – Surgiu na Europa entre 1800 e 1815, 

tornando-se popular na Inglaterra, gerando, inclusive, uma lenda e um soneto sobre 

seu motivo decorativo.  

Foi fabricado, até 1880, por 54 estabelecimentos cerâmicos ingleses, 

apresentando variações na pasta, no esmalte e na tonalidade do azul.  
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Sua produção era realizada através da técnica decorativa de impressão por 

transferência (transfer-printing), desenvolvidas a partir de 1750, pelas manufaturas 

inglesas, substituindo as técnicas de pintura à mão.  

Esse padrão, do período conhecido como Chinoiserie, foi bastante distribuído 

geograficamente e até mesmo copiado por manufaturas brasileiras.  

- Padrão “Borrão Azul” – decoração obtida através da colocação de 

recipientes contendo cloretos no forno durante a queima para aplicação do esmalte, 

provocando um aspecto borrado. A pintura azul escorre, fundindo-se ao esmalte e 

penetrando na superfície porosa da cerâmica.  

Este processo era aplicado em louças decoradas pela técnica do transfer 

printing, assim como nas louças pintadas à mão. Foi introduzida no início da década 

de trinta do século XIX, sendo produzida até o século XX. 

No sítio Chácara Xavier, foi constatada a presença de vários fragmentos 

apresentando a técnica de decoração borrão, na cor azul, sobre pinturas e transfer 

printing, com motivos florais.  

- Padrão “Blue Edged” – começou a ser produzido a partir da segunda 

metade do século XVIII na Europa e representa uma variação dentro da decoração 

“Shell Edged”.  

A pintura era feita à mão e as cores eram geralmente o azul e verde. As 

peças mais antigas apresentavam-se bem pintadas através de pinceladas aplicadas 

a partir da borda, acompanhadas ou não por incisões, e decoração moldada em 

relevo, criando uma aparência de concha ou plumagem.  

O “Shell Edged” foi um tipo de louça decorada bastante popular, pois era 

barata comparada às outras louças decoradas e podia ser encontrada em várias 
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cores, sendo a azul e a verde as mais antigas e freqüentes. Sua produção encerrou-

se em 1850.  

No sítio Chácara Xavier foi constatada a presença de três fragmentos 

apresentando esse padrão decorativo na cor azul, e, entre eles, um na variação 

“Bud” (botão). 

- Padrão “Trigal” - esta técnica consiste na aplicação de motivos trigais 

em superfície modificada com relevo moldado, não pintado, e começou a ser 

fabricado a partir de 1851. 

Assim como as louças que apresentam a decoração trigal, algumas peças 

apresentavam alguns outros motivos que não puderam ser identificados. Contudo, 

podemos perceber que essa superfície modificada era produzida por pressão de 

molde.  

Essa técnica foi utilizada na faiança fina durante o século XIX e aplicada em 

peças domésticas.  

- Padrão “Bandado” – este padrão decorativo consta da aplicação, 

através da pintura a mão, transfer printing, ou decalque, de faixas e frisos 

contornando a boca ou o corpo da peça e pode ser apresentado em monocromia ou 

policromia. Começou a ser fabricado a partir do final do século XVIII, estendendo-se 

até o início do século XX. 

No caso dos fragmentos encontrados no sítio Chácara Xavier, a decoração 

apresenta-se em diversas cores como azul, verde, vinho, etc.  

- Padrão “Spongeware” – decoração realizada através da técnica 

spongework, utilizando uma de suas variações – a técnica cut sponge (carimbado).  
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Essa técnica consiste na aplicação da decoração com auxílio de pincéis ou 

pedaços de panos que, impregnados com tinta, eram aplicados sobre as peças, 

reproduzindo motivos decorativos.  

Esse processo foi desenvolvido em 1845, sendo utilizado até o início do 

século XX, com motivos geralmente de flores e figuras geométricas. A amostra 

recuperada no sítio Chácara Xavier apresenta ambos os motivos, em cores variadas, 

como o azul, verde, vinho, etc.  

- Padrão “Spatterware” – surgiu em 1780, na Inglaterra. É caracterizado 

por apresentar aplicações através de um Spatterwork, ou seja, toques de pincéis 

feitos à mão, cobrindo toda superfície da peça. Aparece geralmente combinado com 

a técnica de pintura à mão ou transfer printig. 

-  Padrão “Floral” – consiste na aplicação, através da pintura à mão, 

transfer printing, decalque, carimbada e outros, de ilustrações florais sobre uma 

peça. Essa decoração pode se apresentar tanto em monocromia como em 

policromia. Apresentam algumas variações como a spring e a peasant.  

A decoração floral pode ainda estar presente em bordas de peças que 

apresentam decorações com cenas exóticas, clássicas, românticas, etc. 

-  Cena Exótica – consiste na aplicação, geralmente através do transfer 

printing, de figuras representados por animais africanos, como camelos, tigres e 

elefantes, arquitetura exótica, como mesquitas, etc.  

 

 

PRANCHA 37 – Faiança  
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A seguir, apresentamos uma tabela com os tipos de decorações e técnicas 

utilizadas, diagnosticadas na Chácara Xavier. 

 

Tabela 7 - Louça – Técnicas e decorações 

 

* Engine Turned ou Rouletted Decoration (decoração por carretilha) 

** Possuem a boca ondulada, com pintura à mão sobre superfície modificada, moldado - um deles apresenta-se 

na variação Bud (botão) 

*** Variação Cut Sponge (carimbada) 

**** Dos 14 fragmentos com floral pintados à mão, 5 são monocromos, 9 policromos e 5 apresentam frisos nas 

bordas. Entre as peças com decalque, uma apresenta-se sobre superfície modificada; 17 com frisos na borda e 

28 com frisos na borda sobre superfície modificada 

***** Devido à falta de elementos, foi possível somente a identificação da técnica decorativa 

****** Registramos 42 fragmentos de faiança decorada. Contudo, não foi possível identificar a decoração. 

  

 

 Pintada Transfer Decalque Spongework Spatterwork Engine Superfície Não Total 

 a mão printing    turned modificada ident.  

Dipped * 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Willow 

Pattern 0 11 0 0 0 0 0 0 11 

Borrão Azul 21 17 0 0 0 0 0 0 38 

Blue 

Edged** 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Trigal 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

Bandado 36 0 33 0 0 0 0 0 69 

Spongeware 

*** 0 0 0 17 0 0 0 0 17 

Spatterware 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Floral**** 14 0 74 0 0 0 0 0 88 

Cena exótica 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Motivo não  0 18 0 0 0 0 0 0 18 

Ident.*****          

Relevo 0 0 0 0 0 0 17 0 17 

Diversas  0 0 0 0 0 0 0 42 42 

Decorações 

******          

Sem 

decoração 0 0 0 0 0 0 0 385 385 

Total 74 50 107 17 2 3 27 427 707 
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Com base nesta tabela, temos o seguinte gráfico: 

11
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Dipped Willow Pattern Borrão Azul Blue Edged Trigal

Bandado Spongeware Spatterware Floral Cena exótica
 

Gráfico 5 - Total de padrões decorativos identificados nos fragmentos de louças 

 

Terminada a primeira etapa, os fragmentos foram agrupados de maneira que 

se tornasse possível definir o número mínimo de peças presentes no sítio 

arqueológico, procedendo-se a remontagem e/ou identificação de conjuntos de 

fragmentos que pudessem pertencer a um mesmo utensílio.  

Neste caso, foi tratado como recipiente todo o material que apresentasse 50% 

ou mais de sua concepção original.  

 

A partir desse princípio, apresentamos a seguinte tabela: 
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Tabela 8 - Louça – Total de recipientes - Tipologia e categoria 

 recipientes material faiança faiança porcelana porcelana grés louça total 

  diagnóstico simples decorada simples decorada  vidrada  

Prato 8 15 5 14 0 4 0 0 23 

Pires 6 5 1 6 1 3 0 0 11 

Xícara 

café 4 7 1 2 6 2 0 0 11 

Xícara 

chá 2 2 1 2 0 1 0 0 4 

Malga 1 2 1 1 0 1 0 0 3 

Bibelô 2 2 2 0 2 0 0 0 4 

garrafa 0 3 0 0 0 0 3 0 3 

Rec.  

aberto 

não 

ident. 0 27 4 23 0 0 0 0 27 

Rec. 

fechado 

não 

ident.  0 44 8 29 6 1 0 0 44 

Rec. não 

ident. 0 34 4 27 0 2 0 1 34 

Total 23 141 28 104 15 14 3 1 165 

 

 Tomando-se como base para cálculo os recipientes inteiros e os vestígios 

diagnósticos, obtivemos um total de 165 utensílios entre 716 fragmentos coletados.  

Desse material, 118 são decorados e 43 simples, conforme observamos no gráfico: 

 
Gráfico 6 - Total de recipientes em louça decorados e simples diagnosticados no 

sítio 

PRANCHA 38 – Objetos de louça e porcelana do início do século XX 

  

 

Decorados – 73% Simples – 27% 
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 Outro dado importante foi também quanto à identificação, entre a faiança, de 

vários fragmentos contendo marcas de fabricação, o que nos forneceu informações 

importantes a respeito do material desde seu local de procedência, além de 

estabelecer também seu período de produção.  

 Alguns fragmentos apresentaram ainda figuras ou dígitos que indicaram com 

maior exatidão o ano de fabricação. 

 De acordo com Tocchetto (2001, p. 42), “em outros casos, a datação pode ser 

feita por um período mais amplo, dado pelo tempo de existência de uma fábrica, ou 

por um intervalo mais restrito, como o momento em que determinado fabricante 

produziu um modelo específico”. 

 Enfim, todo o conjunto de dados obtidos a partir das marcas nos revelou 

maiores informações sobre a louça utilizada pelos moradores da chácara, tanto 

durante o século XIX como em momentos posteriores a essa ocupação, pois é 

também bastante significativa a quantidade de fragmentos de peças com marcas 

relacionadas a períodos mais recentes. 

  

 Através dessas marcas, foi possível identificar algumas fábricas como: 

 -  Davenport – Fundada em Staffordshire, Inglaterra, por John Davenport 

e funcionou entre 1795 e 1887. 

 Utilizou diversas marcas de fabricantes. Em 1830, o controle da fábrica é 

transferido para William e Henry, falecido em 1835. No mesmo ano, a firma passa a 

se chamar William Davenport and Company. 

 O exemplar recuperado pertence ao período de 1815 a 1860. Em 1887, 

Willliam Davenport faleceu e os filhos assumiram o estabelecimento. 
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 -  J & G Meakin Ltd - Fundada em Staffordshire, Inglaterra, em 1851. No 

início, pertenceu a James e George Meakin. Em 1970, passa a fazer parte do grupo 

Wedgwwod, mantendo seu nome até 1980.  

 Entre o material coletado durante a pesquisa, foi possível a recuperação de 

um fragmento com essa marca. 

 -  W. Adams & Sons Ltd - Fábrica estabelecida em 1769, Staffordshire, 

Inglaterra. Recuperado um fragmento. 

 -  Vimarge – Existem registros da presença da marca Vimarge em outros 

sítios históricos na região do Vale do Paraíba.  

 Na Chácara Xavier, foi recuperada somente uma peça referente a essa 

produção. Contudo, dados mais precisos não foram passíveis de levantamento. 

  

 Três marcas de produção externa encontradas não foram identificadas: a 

primeira apresentava uma figura japonesa com a inscrição “Japan” abaixo; outro 

fragmento com inscrições em relevo e a terceira marca com uma figura bastante 

apagada de coroa, com uma faixa e, abaixo, o país de origem “England”. 

 Apesar de marcas de louças japonesas terem sido encontradas em sítios 

arqueológicos brasileiros, informações mais precisas sobre a importação dessas 

peças ainda são bastante escassas.  

 Brancante acredita que elas tenham chegado ao Brasil misturadas às peças 

da Companhia das Índias, trazidas pelos portugueses e holandeses.  

   

 Entre as marcas identificadas, muitas pertenciam a fábricas nacionais, como 

Porto Ferreira (dois fragmentos), Porcelana Mauá (um fragmento), São Caetano 
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(dois fragmentos), Porcelana Renner, de Porto Alegre (um fragmento), Porcelana 

Pozzani, de Jundiaí (um fragmento), Louças S. Cruz, em Taubaté (um fragmento). 

 Foram constatados também quatro fragmentos com a marca da Fábrica de 

Louças Santo Eugênio, de São José dos Campos.  

 Fundada na década de 1920, essa fábrica funcionou até meados de 70 e foi 

uma das primeiras indústrias de louças da região do Vale do Paraíba. Atingiu boa 

parte do mercado nacional, pois temos registros de peças encontradas em sítios 

arqueológicos não só dentro do estado de São Paulo, mas também no Rio Grande 

do Sul, e até mesmo no Maranhão. 

  

 Há ainda outros fragmentos cujas marcas não foram identificadas.  

 Infelizmente, o estudo sobre a produção nacional de louças ainda é bastante 

deficiente e a escassez de dados referentes a local de origem, assim como períodos 

de funcionamento e produção, é grande.  

 Contudo, alguns pesquisadores como Tochetto e Zanettini, entre outros, vêm 

se empenhando e desenvolvendo estudos voltados à essa temática aumentando as 

possibilidades sobre trabalhos de pesquisa e análise desse material sobre uma ótica 

mais detalhada.  

 

PRANCHA 39 – Marcas das louças 
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Com base na análise de um conjunto de dados como pasta dos fragmentos 

encontrados, padrões decorativos e estudos das marcas, confirmarmos que: 

- a ocupação daquele espaço, com início no século XIX, continuou bastante 

ativa durante o século seguinte, pois a variedade e quantidade de material 

encontrado significa uma ocupação constante, sem espaços vazios; 

- de acordo com os vestígios, tratava-se de pessoas de posses e acesso à 

alta sociedade da época. Esses traços puderam ser observados principalmente nas 

decorações dos fragmentos de faianças importadas, material de consumo difícil para 

as pessoas humildes; 

- no caso das faianças européias e porcelanas chinesas, podemos supor que 

sua produção remonta ao século XIX. Tal fato se deve às informações obtidas 

durante sua análise, através de sua decoração, marcas e técnicas produtivas e de 

decoração; 

- durante toda a ocupação daquele local, verificamos ainda que os utensílios 

utilizados eram inicialmente importados, principalmente da Europa. Com o tempo, 

esse material foi substituído por produtos que começaram a ser industrializados no 

Brasil, o que resultou em preços mais acessíveis, e, portanto, com maior aceitação 

no mercado nacional. Essa atitude pode ser entendida tanto como uma 

transformação comum à época, como resultado da “queda” do café, como também 

aos “modismos” que surgiram durante o tempo; 

- finalizando, é preciso ainda destacar a importância das fábricas de louça que 

começaram a surgir no Brasil no início do século XX. Localizadas em várias partes 

do país como, por exemplo, São José dos Campos, Taubaté, Jundiaí, etc, passaram 

a tomar conta do mercado nacional. A partir daí, torna-se comum encontrarmos 

material referente a essas indústrias em sítios arqueológicos históricos.  
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3.5.3 - Vidros 

O material coletado durante as pesquisas no Sítio Chácara Xavier revelou um 

número bastante significativo de material vítreo.  

Após os vestígios passarem pela etapa de higienização e numeração, 

procedemos com a separação dos fragmentos de acordo com sua classe (bordas, 

gargalos, corpo da peça, vidros planos, peças inteiras e outros) e tonalidades.  

 Neste caso, foram considerados recipientes inteiros as peças que se 

apresentavam no seu estado original, sem quebra, pois a proposta era de levantar o 

número máximo de fragmentos do sítio. Assim, tornou-se mais simples a etapa 

posterior.  

 Entre as tonalidades encontramos o verde, marrom, vermelho, âmbar, 

arroxeado, azul e o hialino, como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 9 - Vidros – Classe e coloração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - inclui bolinhas de gude, tampa de utensílios, etc. 

 

Em alguns casos, as cores das peças em vidro podem nos dar indícios 

quanto à periodização do produto.  

  Hialino Azul Verde Marrom Vermelho Âmbar Arroxeado Total 

Borda 18 2 5 1 0 0 2 28 

Gargalo 0 0 3 1 0 0 0 4 

Corpo 204 0 44 3 0 0 31 282 

Base 32 1 2 0 0 0 2 37 

Base/Borda 1 0 0 0 0 0 0 1 

Corpo/Borda/ 

Base 4 0 1 1 0 0 0 6 

Recipientes 10 0 1 2 0 1 0 14 

Vidro Plano 106 0 0 0 0 0 0 106 

Outros* 3 1 3 1 3 0 2 13 

Total 378 4 59 9 3 1 37 491 
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 O próximo passo foi formar conjuntos de fragmentos que pudessem pertencer 

a uma mesma peça, com a finalidade de levantarmos o número mínimo de 

recipientes de vidro do Sítio. Já nesse caso, o objeto com mais de 50% de seu 

tamanho original foi considerado um recipiente. A partir daí, foi possível ainda a 

identificação no material das técnicas de produção utilizadas, entre elas o molde de 

peça única, o molde duplo e automático.  

A seguir, passamos a descrever sobre as técnicas de produção identificadas. 

Tal análise foi realizada tendo como base o trabalho de Juliani (2003). 

Molde de Peça Única (dip molde) – as peças produzidas com o auxílio dessa 

técnica apresentam como marca uma estria horizontal na porção superior do maior 

diâmetro da peça, resultado da união entre corpo e gargalo, que era produzido por 

sopro em molde. Pode ser encontrada tanto em peças de produção fabril, como em 

peças sopradas feitas em molde desde o século XVII até a metade do século XIX. 

Molde Duplo – as peças resultantes dessa técnica apresentam dois traços 

verticais que percorrem o recipiente da base ao gargalo. Nesta técnica, o gargalo era 

produzido por sopro livre. 

Automático – o meio automático apresenta algumas marcas como resultado 

em sua produção. As garrafas podem apresentar dois traços verticais, da base ao 

gargalo, de dois traços horizontais no gargalo, próximo ao lábio, e um traço 

horizontal na base. 

Entre o material trabalhado, verificamos também que alguns fragmentos 

apresentavam ainda estrias fantasmas, marcas longitudinais suaves e irregulares 

junto às estrias normais de molde. Isso acontece quando uma peça é produzida em 

máquinas que a preparam em um molde e, depois, são transferidas para outro 

acabamento.  
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Quando as estrias resultantes do molde não se alinham com as do 

acabamento surgem estrias mais suaves e irregulares ao longo da peça. Esse efeito 

pôde ser observado em um tinteiro e em dois gargalos de garrafas de bebidas. 

Outro dado confirmador de que grande parte dos objetos vítreos foram 

confeccionados a partir de moldes é a presença de bases de recipientes onde 

verificamos cicatrizes circulares. Essas marcas são resultados causados pela lâmina 

que corta a massa incandescente, quando o molde é preenchido, e é comum nas 

bases planas das peças produzidas em moldes.  

A partir dessa análise, elaboramos uma tabela com os seguintes dados: 

 
Tabela 10 - Vidros - Total de recipientes - Tipologia e técnica de produção 

 recipiente material automático molde molde de não total 

  diagnóstico  duplo peça única identificado  

garrafa de 

bebida 1 5 3 1 0 2 6 

medicamento 11 11 8 11 0 3 22 

produtos 

alimentícios 1 1 1 0 0 1 2 

produtos de 

limpeza 2 0 2 0 0 0 2 

vidros de 

mesa* 3 5 7 1 0 0 8 

escritório** 1 0 1 0 0 0 1 

outros*** 5 2 5 2 0 0 7 

não ident. 

**** 0 28 12 0 8 8 28 

Total 24 52 39 15 8 14 76 

 

* Base de copo apresentando cicatrizes circulares comum em bases produzidas a partir de moldes 

** Fragmentos com estrias fantasmas no gargalo 

*** Outros objetos cuja função foi identificada - inclui bolinhas de gude 

**** Fragmentos de objetos cuja função não pôde ser identificada. Entre esse material encontram-se 8  bases de 

recipientes apresentando cicatrizes circulares, comum em peças produzidas por moldes, e 2 fragmentos de 

bordas de garrafas com estrias fantasmas 

  

Com os dados da tabela acima, desenvolvemos o gráfico a seguir: 
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Gráfico 7 - Total dos recipientes em vidro recuperados no sítio 

 

Embora os exemplares ocorram em número bastante reduzido, as análises 

efetuadas no material vítreo permitiram distinguir e selecionar algumas marcas e/ou 

inscrição de fábricas responsáveis por sua produção.  

 

PRANCHA 40 – Material vítreo 

 

 

3.5.4 - Restos ósseos 

O conjunto de vestígios ósseos recuperado no sítio Chácara Xavier está 

diretamente relacionado à dieta alimentar dos ocupantes daquele local, e é 

representado, principalmente, por ossos de aves e mamíferos. Muitos dos vestígios 

apresentaram marcas de corte e descarnadura evidenciando processamento de 

alimentos. 
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Prancha 40 
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Comum em sítios arqueológicos históricos, a presença desses vestígios de 

origem animal é bastante significativa, pois, a partir desses restos, podemos 

entender e até mesmo chegar a conhecer os hábitos alimentares das pessoas 

relacionadas à ocupação estudada.  

 

PRANCHA 41 – Material ósseo 

 

 Outra informação importante que pudemos obter através desses vestígios 

refere-se ao próprio modo de vida dos habitantes do local, como por exemplo, 

questões relacionadas à higiene quando se leva em conta a área de descarte desta 

tipologia de material.  

 No caso específico da Chácara Xavier, os vestígios ósseos encontrados na 

escavação foram identificados em duas áreas distintas da propriedade.  

 A primeira delas localiza-se bem próxima à sede, em um pequeno bolsão de 

lixo composto também por faiança do século XIX e XX. A segunda encontra-se a 

alguns metros ao norte da casa, caracterizada por uma depressão em direção ao 

Rio Paraíba.  

 Devido à localização dessas áreas de descarte dentro do sítio arqueológico, 

esses locais foram identificados, respectivamente, como área de refugo adjacente e 

área de refugo periférico.  

 Em um terceiro local, também próximo à residência, formando um círculo ao 

redor de uma árvore, foi possível a recuperação de uma grande quantidade de 

vestígios ósseos em meio a objetos de uso doméstico associados aos séculos XIX e 

início do XX, caracterizando a área como local de refugo deslocado.  
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Prancha 41 



 191 

De acordo com as características do material arqueológico, podemos inferir 

que os vestígios tenham sido transportados da área adjacente à sede e depositadas 

junto à árvore. 

 Conforme veremos adiante, devido à localização no sítio, os refugos 

secundários adjacentes e periféricos possuem algumas especificações. O refugo 

secundário adjacente, por exemplo, é marcado geralmente por uma baixa proporção 

de ossos, os quais, por sua vez, ocorrem em grandes quantidades nos depósitos de 

refugo secundários periféricos, pois a prática de se descartar tanto os ossos como 

outros restos de alimentação em locais mais distantes da casa está relacionada a 

questões de higiene doméstica.  

 Porém, os dados nos mostram que na Chácara Xavier ocorria o oposto, pois 

um grande volume de restos ósseos foi constatado próximo à área residencial. No 

entanto, esse não é um caso isolado, pois tais já foram registrados também em 

outros sítios arqueológicos.  

 

3.5.5 - Metal 

O material em metal é bastante comum em sítios históricos. Contudo, 

somente há pouco tempo passou a ser alvo de estudos mais detalhados. Dessa 

forma, a probabilidade em se conseguir maiores informações entre a cultura material 

recuperada de um sítio é maior.  

Para que pudéssemos iniciar os trabalhos, procedemos com uma primeira 

triagem dos vestígios encontrados. Adotando os procedimentos de Maximino (2003, 

p.192), optamos por realizar essa divisão classificando-os da seguinte forma: 

- Tralha construtiva: arame, pregos, parafusos, cravos, dobradiças 

- Tralha eqüestre: ferraduras 
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- Tralha agrícola: foice 

- Tralha doméstica: talheres, embalagens 

- Tralha indumentária: botões 

- Tralha militar: munição de armas de fogo 

Entre o total de material, várias peças não puderam ser identificadas devido a 

seu estado de conservação. Assim, foram classificadas como outros materiais. 

 

PRANCHA 42 – Material em metal 

 

A seguir, apresentamos o total de material recuperado dividido de acordo com 

sua função: 

 

Tabela 11 - Metal – Classificação de acordo com função 

 

 Metal Total por tipo Total 

Tralha construtiva  148  

pregos 115   

parafusos 5   

cravos 14   

dobradiças 11   

bocal 1   

cano 2   

Tralha equestre  2  

ferradura 2   

Tralha agrícola 1 1 221 

Tralha doméstica  9  

talheres 3   

tampas embalagens 4   

embalagens 2   

Tralha indumentária  4  

fivelas 3   

botão 1   

Tralha militar 1 1  

Outros 56 56  
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Prancha 42 
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Como pôde ser observado, grande parte dos objetos em metal refere-se a 

material de uso construtivo. Por esse motivo, optamos em incluí-lo nesta tabela, 

sendo que, posteriormente, será citado novamente no item material construtivo. 

Entre os vestígios referentes às atividades de uso cotidiano foram 

recuperados alguns exemplares de uso doméstico, como colheres e facas. 

 

3.5.6 - Material Construtivo 

Como se trata de uma pesquisa em sítio histórico, optamos por tratar dos 

restos construtivos em um capítulo à parte.  

 

Cerâmica 

Durante a escavação, foi registrado um número elevado de fragmentos de 

tijolos, telhas e lajotas. Porém, optamos por realizar uma coleta por amostragem, 

onde foram selecionados exemplares que trouxessem informações quanto à 

dimensão, motivos decorativos, marcas de olarias, inscrições especiais, etc. 

Assim, foram recuperados 304 fragmentos de telhas, entre eles, exemplares 

do período colonial, onde percebemos marcas da época e também sua forma curva, 

do tipo capa e canal, bem como, ainda, fragmentos de telhas de períodos 

posteriores, representadas pelas paulistinhas e francesas.  

Em alguns fragmentos, foi possível identificar marcas de produção. Porém, 

como não foi possível a recuperação de exemplares inteiros, ficou impossível definir 

em que local das telhas coloniais estariam localizadas tais marcas.  

Da mesma forma, como o número de fragmentos de tijolos e lajotas 

apresentava-se bastante alto, selecionamos um conjunto de 25 peças, tomando 

como base as dimensões e os motivos decorativos das mesmas.  
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Esses motivos acabam sendo caracterizados mais por sua função informativa 

como, por exemplo, as molduras e letras utilizadas nos produtos.  

Quando impressa no tijolo, a moldura tem como finalidade identificar lotes de 

material. No Sítio Arqueológico Chácara Xavier foram identificadas quatro tipos de 

molduras.  

 

Arco Simples Arco Duplo Abaloado DuploMoldura Reta  

 

Outro dado importante encontrado nas peças foram as “letras ou inscrições” 

que nos remetem às marcas relacionadas às olarias que as produziram.  

Entre o material foi identificada ainda uma peça contendo em sua base o 

número “1000”. Essa inscrição pode estar se referindo ao fechamento de um lote de 

produção. 

 

PRANCHA 43 – Telhas e tijolos 

 

Assim, através da análise desse material, verificamos a presença de algumas 

peças do período cafeeiro entre o entulho trabalhado. Contudo, a grande maioria 

dos vestígios relaciona-se a uma fase mais recente da propriedade. 

Durante sua evolução histórica, Jacareí testemunhou no início do século XX, 

a implantação de algumas olarias no município que, juntamente com o material 

construtivo recuperado na Chácara Xavier, poderão, futuramente, ser melhor 

estudadas. 
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Prancha 43 
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Louça 

O material em louça identificado como de uso construtivo é caracterizado por 

uma significativa quantidade de pisos, azulejos, material elétrico em porcelana e 

manilhas em grés.  

Os pisos identificados são, em sua maioria, monocromáticos, na cor marrom.  

Quanto ao azulejo, podemos encontrá-los nas cores amarelo, azul e algumas 

peças nas cores azul e branco, formando desenhos de flores, bastante semelhantes 

aos antigos azulejos portugueses.  

Já o material usado na parte elétrica existe em menor número: apresentam-se 

em porcelana em forma de bocais, isolantes térmicos, etc. 

O grés, representados pelas manilhas aparecem também em número 

reduzido.  

Da mesma forma que procedemos com relação à cerâmica, optamos por 

registrar o material identificado no sítio e realizar uma coleta por amostragem, com 

peças de maior significado ou que se apresentassem como únicos exemplares. 

 

Vidros 

O material construtivo em vidro está quase que em sua totalidade 

representado por vidros planos, incolor, sendo algumas dessas peças em relevo, 

utilizadas em vidraças. Somente uma peça relacionava-se à parte elétrica. 

 

Metal 

Como pôde ser visto anteriormente, grande parte do material arqueológico em 

metal recuperado está relacionado a material construtivo, apresentando uma 

variedade grande de pregos, cravos, dobradiças, parafusos, canos. 
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A partir do estudo do material construtivo, elaboramos a seguinte tabela: 

 

 

Tabela 12 - Material construtivo – Tipo e matéria-prima 

 

 cerâmica louça porcelana vidro metal grés outros total 

tijolos 25 0 0 0 0 0 0 25 

lajota 0 0 0 0 0 0 0 0 

telhas           

capa canal 299        

paulistinha 1       305 

francesa 4        

eternit       1  

manilha 0 0 0 0 0 6 0 6 

azulejo 0 182 0 0 0 0 0 182 

pisos 0 11 0 0 0 0 0 11 

material elétrico 0 0 14 1 0 0 0 15 

ferragem         

pregos     115    

parafusos     5    

cravos     14   148 

dobradiças     11    

bocal     1    

cano     2    

vidro plano    106    106 

outros 33 4 0 0 0 0 0 37 

total 362 197 14 107 148 6 1 835 

 

 

O estudo do conjunto da cultura material recuperado pelas pesquisas 

arqueológicas na Chácara Xavier possibilitaram a elaboração da seguinte tabela: 
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Tabela 13 - Material arqueológico – Uso doméstico e material construtivo 

 

 Utensílio Doméstico 

Material 

Construtivo Total 

Cerâmica 684 362 1046 

Louça 607 197 804 

Porcelana 100 14 114 

Grés 9 6 15 

Vidro 384 107 491 

Metal 9 148 157 

Outros 0 1 1 

Total 1793 835 2628 

 

 Com esses dados, obtivemos o seguinte gráfico: 

 

 

Gráfico 8 - Total de material arqueológico recuperado durante as escavações 

 

 

Material Construtivo – 32% Utensílio Doméstico – 68% 
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CAPÍTULO 4 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa arqueológica realizada na Chácara Xavier acabou nos revelando 

uma série de informações importantes para a compreensão das atividades ocorridas 

durante o século XIX, até meados do século XX, no espaço que envolve atualmente 

a propriedade, permitindo, portanto, um melhor entendimento sobre à organização e 

funcionamento desse local. 

De maneira geral, as prospecções realizadas na primeira etapa de campo, 

possibilitaram a delimitação das áreas com maior ocorrência de vestígios 

arqueológicos, bem como informações relativas a algumas estruturas existentes, 

como foi o caso de um muro de taipa que apresentava parte de sua estrutura 

coberta por uma camada com cerca de 30cm de terra e fragmentos de telhas, 

provavelmente parcela da taipa que caiu e que, originalmente, estabelecia os limites 

da propriedade. 

A segunda etapa, os trabalhos realizados na área adjacente à residência que 

compreendem setores dentro da denominada Área 01, apresentaram vários 

aspectos referentes ao nível original do terreno e às mudanças que ocorreram 

durante o período histórico trabalhado, como também locais de processamento de 

alimentos e descarte de lixo.  

As sondagens realizadas nos mostraram que, no momento da ampliação da 

sede da Chácara, com a construção de uma nova área de serviços (cozinha) o nível 

do lado externo da casa encontrava-se abaixo do nível atual. Esses dados foram 

confirmados através de algumas sondagens abertas nos setores 01 e 02, onde 

constatamos o nível original do terreno aproximadamente a 20cm de profundidade, 
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sob um terreno nivelado com presença de entulho e material de uso doméstico 

bastante fragmentado correlato a meados do século XIX. 

Especificamente em relação à sondagem 03 do setor 02, além da 

confirmação do nível original do terreno, os trabalhos de decapagem realizados 

possibilitaram também a identificação de um nível de solo exposto compactado 

sobreposto a uma camada de solo de nivelamento com a presença de vestígios 

arqueológicos referentes aos séculos XIX e XX.  

A leitura dos perfis estratigráficos obtidos por intermédio da escavação desta 

área possibilitou ainda o diagnóstico de uma mancha de sedimento de coloração 

escura, com vestígios de carvão associados a uma significativa quantidade de 

fragmentos cerâmicos, indicando que, anteriormente, o local era utilizado como área 

de processamento de alimentos.  

Por essas evidências e considerando a disposição dos objetos encontrados, 

concluímos que se trata de uma área de refugo primário, onde alguns utensílios 

usados no processamento de alimentos são descartados em seu local original de 

uso, ou seja, a cozinha (SCHIFFER apud SYMANSKI, p. 126). 

A decapagem realizada no setor 03 revelou que este local estava relacionado 

a uma área de descarte de lixo, conservando ainda vestígios arqueológicos e se 

configurando como um local de refugo secundário adjacente. 

Contudo, parte deste material já havia sido transportada para outro local, 

provavelmente entre as décadas de 40/50 do século passado, em decorrência da 

construção da atual casa de visitas. Além dos vestígios constatados, a localização 

deste setor foi fundamental para compreendermos o uso deste espaço, pois a 

proximidade com a cozinha da casa sede indicou que o local em questão estava 
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relacionado à área de descarte de lixo doméstico, desde meados do século XIX até 

o século XX.  

Em relação ao setor 04, as pesquisas realizadas permitiram a recuperação 

de uma expressiva quantidade de vestígios arqueológicos; entre eles, fragmentos 

cerâmicos, de louça, vidro, metal, material construtivo e uma quantidade significativa 

de ossos de mamíferos e aves, também correlatos aos séculos XIX e XX. Pelo que 

tudo indica, tais vestígios foram removidos da área de descarte primitiva e 

depositados no local atual formando um círculo de 5m de diâmetro ao redor de uma 

árvore. 

A situação do depósito nos leva a acreditar que se trata de um caso que 

South apud Symanski (1998, p.145) caracterizaria como refugo deslocado, ou seja, 

um depósito que “engloba todo o material que, seja por força de agentes naturais ou 

pela atividade cultural, foi afastado de sua posição original”. 

 No caso da Chácara Xavier, a ação antrópica (atividade cultural) foi a principal 

responsável pelo deslocamento desses vestígios, que, originalmente, encontrava-se 

em um local bem próximo à área residencial e deslocado para junto da árvore como 

uma forma de fertilizá-la. Contudo, os fatores pós-deposicionais que levaram a essa 

aparente desorganização de uma parcela dos vestígios arqueológicos fazem parte 

da história desse sítio, indicando um uso intenso desse local. 

A retirada da camada de aproximadamente 10 cm de terra no setor 05 

permitiu a constatação de um assentamento de pedras construído por volta da 

década de 40/50 do século passado, interligando a área residencial à área de 

criação (galinheiro e chiqueiro) facilitando, assim, o acesso a esse local.  

Foram também constatadas duas áreas de terreiros de café. A primeira, e 

mais antiga, foi identificada através das prospecções realizadas no setor 06 e é 
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caracterizada por uma camada mais compactada do solo. Neste local verificamos a 

presença de entulho nos primeiros níveis das prospecções, indicando que as antigas 

construções percebidas, em fotos da década de 40 do século passado, tiveram seus 

restos deixados sobre o terreno.  

A segunda área de terreiro está localizada junto à sede e é caracterizada por 

um piso de lajota, correspondendo ao segundo momento de mudanças do local. 

Os trabalhos realizados na Área 02 do sítio nos mostraram que esse local 

passou por uma grande transformação no decorrer dos anos. A utilização da técnica 

de decapagem em associação ao quadriculamento do setor 01 desta área se 

mostrou bastante eficaz, o que nos possibilitou a recuperação de significativos 

vestígios arqueológicos relacionados ao século XIX e à evidenciação de perfis 

estratigráficos, que nos indicaram inúmeras transformações ocorridas nesta área da 

propriedade, desde seu uso como local de descarte de lixo doméstico e entulho até 

sua adequação para área de lazer, com a implantação de uma quadra de esportes. 

Assim, temos uma quarta área de refugo e que foi classificada como área de refugo 

secundário periférico. 

Devido à localização no sítio os refugos secundários adjacentes (no caso da 

Chácara Xavier localizado no setor 03 da área 01 descrito na página 201) e 

periféricos possuem algumas especificações. O refugo secundário adjacente, por 

exemplo, é marcado, geralmente, por uma baixa proporção de ossos, resultante da 

alimentação do grupo estudado, os quais, por sua vez ocorrem em grandes 

depósitos de refugo secundários periféricos, pois a prática de se descartar tanto os 

ossos como outros restos de alimentação em locais mais distantes da casa está 

relacionada a questões de higiene doméstica.  
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Contudo, a situação que encontramos na Chácara Xavier, é de uma grande 

quantidade de material ósseo depositado próximo à área residencial, fato verificado 

também em outros sítios, como por exemplo, o Solar Lopo Gonçalves estudado por 

Luís Cláudio Symanski. Essas evidências indicam que os ocupantes da chácara, 

assim como aqueles que viveram no solar Lopo Gonçalves, provavelmente não 

estavam preocupados com as concepções de higiene propostas acima, apesar de 

todos os inconvenientes que esses depósitos pudessem atrair como mau cheiro, 

insetos, ratos, etc. 

Com o tempo, a deposição constante de “restos de lixo” acabou ocasionando 

em um “aterro” do local, sem que houvesse, num primeiro momento, intenção para 

isso. Mais tarde, no século XX foi realizado um aterro, nivelando o terreno para 

utilização como área de lazer. 

A quantidade de material recuperada é bastante significativa e está 

relacionada principalmente à ocupação do século XIX, apresentando fragmentos de 

utensílios cerâmicos, de louça e de vidro, restos ósseos e material construtivo.  

Os trabalhos desenvolvidos no setor 03 contemplaram a remoção de uma 

camada de aproximadamente 10 cm de terra e limpeza do local, o que nos 

proporcionou a identificação de um piso de tijolos formando um “L” junto ao muro 

que separa essa porção da propriedade e a quadra de esportes. Imagens da década 

de 40 retratam algumas construções nesse local. Apesar de nenhuma parede ter 

permanecido em pé, pode-se afirmar que o piso de tijolos evidenciado pertencia a 

essas construções.  

As sondagens abertas revelaram uma alteração do nível natural do terreno, 

com diversas camadas de aterro, atingindo 1,1m de profundidade, tornando possível 



 205 

a construção de várias instalações necessárias ao funcionamento da fazenda, como 

por exemplo, o chiqueiro e o galinheiro.  

Na prancha 44, observamos a disposição dessas áreas de refugo e os 

resultados obtidos com a pesquisa. 

 

PRANCHA 44 – Dados obtidos a partir das intervenções arqueológicas 

 

Além das informações obtidas sobre a disposição, organização e 

funcionamento das áreas dentro do sítio arqueológico, a pesquisa na Chácara 

Xavier nos proporcionou, ainda, a compreensão sobre usos e costumes de uma 

época, refletidos na cultura material recuperada. 

Fragmentos de utensílios em faiança, porcelanas européias, recipientes de 

vidro, bastante comuns entre a sociedade mais abastada durante a fase cafeeira, 

nos revelou uma época de uma variedade infinita de novidades e luxo no país, 

resultado de uma série de fatores internos e externos.  

Ao mesmo tempo em que a modernidade européia invadia o país, a 

tradicional forma de produção cerâmica, caracterizada pela técnica do 

acordelamento continuava sendo utilizada por uma grande parcela da população, 

retratando uma sociedade que, de certa forma, ainda apresentava laços estreitos 

com a cultura regional. 

Os restos construtivos recuperados, referentes ao século XIX, são 

representados por fragmentos de telhas cerâmicas do tipo capa e canal amplamente 

utilizadas nas construções em grande parte do país no período cafeeiro. 
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É possível ainda compreendermos através da cultura material a grande 

mudança que ocorre já no século XX, quando a chácara assume uma feição de área 

de lazer, com casas de visitas, piscina, quiosques, quadras de esportes, etc.  

Os restos materiais recuperados referentes a esse período são representados 

por louças de produção nacional, algumas da própria região do Vale do Paraíba, 

como as louças da Fábrica de Louças Santo Eugênio, localizada em São José dos 

Campos, e que continuou produzindo suas peças até a década de 70 do século 

passado. 

Esses resultados, aliados aos obtidos durante o levantamento arquitetônico, 

mostram mudanças no espaço habitacional e refletem bem essa nova maneira, e até 

mesmo necessidade, de morar e viver. 

Portanto, a pesquisa na Chácara Xavier nos proporcionou, através dos 

métodos e técnicas utilizadas pela arqueologia, dados mais precisos sobre a 

ocupação e uso do espaço em questão, bem como forneceu informações mais 

substanciais sobre o comportamento sócio-cultural dos segmentos humanos que 

ocuparam aquelas instalações no passado. 

Da mesma forma, a realização de pesquisas arqueológicas em outros sítios 

históricos do Vale do Paraíba, em associação aos trabalhos desenvolvidos na 

Chácara Xavier, possibilitarão novos direcionamentos e um maior entendimento 

sobre os processos de ocupação e transformação do espaço nesta região do Estado 

de São Paulo viabilizando o estabelecimento de um quadro de ocupação regional. 

 

 



 208 

REFERÊNCIAS 

 

AERODATA, S. A. Foto Aérea. Projeto 50/86. esc. 1:5. 000. Vôo 06/03/87. 

 

AGOSTINE, C. Cachimbos de escravos e a reconstrução de identidades 

africanas no Rio de Janeiro, século XIX. Trabalho de conclusão do curso de 

graduação. Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 1997. 

 

ALBUQUERQUE, P. T. S. A Faiança Portuguesa dos Séculos XVI e XIX em Vila 

Flor, RN. 1991. 200p. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de 

Pernambuco, 1991. 

 

ALBUQUERQUE, P. T. S.; VELOZO, J. N. A faiança fina inglesa dos sítios 

arqueológicos históricos braseiros. CLIO, Série arqueologia, [S.I.], v. 9, p. 81–91, 

1993. 

 

ALMEIDA, T. (Org.). Annuario Histórico-Literário de Jacarehy. Jacareí: Typografia 

da Casa Minerva, 1906. 

 

ANDRADE, A. L. D. Vale do Paraíba: arquiteturas. [S.I.: s.n, 19--] 

 

ANDRADE, M. F. Casas de vivenda e de morada: estilo de construção e interior das 

residências da elite escravista sul-mineira – século XIX. Anais do Museu Paulista, 

Nova Série, São Paulo, v. 12, p. 91–128, 2004. 

 



 209 

ANDREATTA, M. D. Arqueologia Histórica no Município de São Paulo. Revista do 

Museu Paulista, Nova Série, São Paulo, v. 28, p. 174-177, 1981/1982. 

 

______. Engenho São Jorge dos Erasmos: prospecção arqueológica, histórica e 

industrial. Revista USP / Coordenadoria de Comunicação Social, São Paulo, v. 1, p. 

28, 1989. 

 

______ Projeto Anhanguera de Arqueologia de Goiás. Separata de: Revista do 

Museu Paulista, Nova Série, São Paulo, v. XXXIII, 1988. 

 

ARAÚJO, A. M. Fazendo Taipa. História de Taubaté através de textos. Folclore 

Nacional, Taubaté: PM, v. III, 1996. 

 

ARAÚJO, A. G. M. O segredo do quintal. Cidade – Revista do DPH/SMC, São 

Paulo, ano II, n. 2, p. 60-61, 1995. 

 

ARAÚJO, A. G. M.; CARVALHO, M. R. R. A louça inglesa do século XIX: 

considerações sobre a terminologia e metodologia utilizadas no sítio Florêncio de 

Abreu. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, v. 3, p. 81-95, 

1993. 

 

BASE – AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS S. A. Levantamento 

Aerofotogramétrico Digital – Município de Jacareí. Esc. 1:10.000, Folha 17, 

jan/2002. (Vôo B-0659 de ago/98. Faixa 05 – foto 88 a 91).  

 



 210 

BINFORD, L. Archaeology as anthropology. American Antiquity, [S.I.], v. 28, n. 2, p. 

217-226, 1962. 

 

BLASI, O.; GAISSLER, M. Notícias sobre o sítio arqueológico de Jacareí. 

Jacareí, 1991. 

 

BORNAL, W. G. Sítio Histórico São Francisco 0l: Contribuição à Arqueologia 

Histórica. 1996. 142p. Dissertação (Mestrado em Arqueologia), Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 1996. 

 

BRANCANTE, E. F. O Brasil e a Cerâmica Antiga. São Paulo: Cia Lithographica 

Ypiranga, 1981. 

 

CALDARELLI. S. B. Arqueologia do Vale do Paraíba Paulista. Relatório final – SP – 

070 – Rodovia Carvalho Pinto. São Paulo: COP L PRINT, 2003. 

 

CÂNDIDO FILHO, J. Entrevista concedida pelo ex-caseiro da Chácara Xavier. 

Jacareí, 11 jan. 2005. 

 

CARVALHO, M. C. B. (Coord.). Terra Paulista. São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, v. 1 e 2, 2004. 

 

CHMYZ, I. Terminologia Arqueológica Brasileira para Cerâmica. Cadernos de 

Arqueologia, Paraná, n. 1, 1976. 

 



 211 

DENIS NETTO, J. B. Pelas ruas da cidade: memórias de Jacareí. Jacareí: 

Edições Semanário, 1996. 

 

FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2ª ed. 

Revista e Aumentada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

FLANNERY, K. Culture history v. cultural process: a debate in American 

Archaeology. LEONE, Mark (ed.) Contemporary Archaeology, Southern Illinois 

University Press, p. 102-107, 1977. 

 

FONSECA, M. P. R.; LIMA, T. A. Arqueologia Histórica no Vale do Paraíba: a 

Fazenda São Fernando, Vassouras, RJ. In: PROGRAMA E RESUMOS DA VI 

REUNIÃO CIENTÍFICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARQUEOLOGIA. 

SAB/FINEP/UNESA, Rio de Janeiro. 1991. 

 

FUNARI. P. P. Arqueologia. São Paulo: Contexto, 2003. 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY JOSÉ MARIA DE ABREU. Exposição 

Debret no Vale do Paraíba: as montanhas são azuis. Jacareí, 1995. 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Carta Geotécnica e Hidrológica de 

Jacareí. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1992. 

 

HOLANDA, S. B. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

 



 212 

KERN, A. A. Aplicação dos Métodos Estratigráficos e de Decapagens no Sítio 

Litorâneo de Itapeva (Torres, RS). Revista de Pré-História, São Paulo, Instituto de 

Pré História da USP, v. VI, p. 63-166. 1984 

 

KURKDJIAN, M. L. N. O.; VALÉRIO FILHO, M.; VEZEZIANI, P. et. al. 

Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de 

São Paulo. São José dos Campos: INPE, 1992. 

 

LEITÃO, J. C. G. Inventário. 1877/1888, Jacareí. [Arquivo Público e Histórico do 

Município – caixas: 404 (pastas 01 a 08, páginas 01 a 399) e 404A (pastas 09 a 16, 

páginas 400 a 776)]. Manuscrito. 

 

LEMOS, C. A. Cozinhas, etc. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

 

______. O que é Patrimônio Histórico. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

 

______. História da Casa Brasileira. São Paulo: Contexto, Repensando a história, 

1989.  

 

______. Transformações do espaço habitacional ocorridas na arquitetura brasileira 

do século XIX. Anais do Museu Paulista, Nova Série, São Paulo, 1993. 

 

______. A Casa Paulista: História das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo 

café. São Paulo: Editora da USP, 1999, 264p. 

 



 213 

LENCIONE, B. S. História, Gentes e Causos de Minha Terra – Jacareí. Jacareí: 

[s.n.], 1980. 

 

LIMA, T. A.; FONSECA, M. P. R.; SAMPAIO, A. C. O. et al. A Tralha Doméstica em 

Meados do Século XIX: Reflexos da Emergência da Pequena Burguesia do Rio de 

Janeiro. Dédalo, Publicações Avulsas, São Paulo, v.1, p. 205-230, 1989. 

 

LIMA, T. A.; BRUNO, M. C.; FONSECA, M. P. R. Sintomas do Modo de Vida 

Burguês no Vale do Paraíba, século XIX, Fazenda São Fernando, Vassouras, RJ - 

Exploração Arqueológica e Museológica. Anais do Museu Paulista, Nova Série, 

São Paulo, n. 1, p. 179-199, 1993. 

 

MARANCA, S.- Noções básicas para uma tipologia cerâmica, Revista do Museu 

Paulista, Nova Série. São Paulo, v. XXII, p. 173-180, 1975. 

 

MENDONÇA, H. N., BELTRÃO, M. C. M. C. Considerações sobre o grés no Sítio 

Histórico Arqueológico Jardim das Princesas, Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, v. 6, p. 141-154, 1996.  

 

MICHAELIS: dicionário prático inglês-português/português-inglês. São Paulo: 

Companhia Melhoramentos, 1998. 

 

MORAIS, J. L. A propósito da interdisciplinaridade em Arqueologia. Coleção Museu 

Paulista, Série de Arqueologia, São Paulo, v. 32, p. 56-77, 1986. 

 



 214 

NAJJAR, R. (Coord.). Manual de Arqueologia Histórica em Projetos de 

Restauração (Versão Final). [S.l.]: IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, [2005]. 

 

NARANJO, G. B. F. Geozoneamento Ambiental do Meio Físico da Região de São 

José dos Campos e Jacareí. São José dos Campos: INPE, 1997. 

 

ORSER JR., C. E. Introdução à Arqueologia Histórica. Belo Horizonte: Oficina de 

Livro, 1992, 124p. 

 

______. Introducción a la Arqueologia Histórica. Buenos Aires: Asociación 

Amigos del Instituto Nacional de Antropología, 2000. 

 

PARDI, M. L. F.; SILVA, C. E. F. A pesquisa arqueológica na casa de fundição do 

ouro de Goiás. Dédalo, Publicações avulsas, São Paulo, n.1, p. 238-261, 1989. 

 

PINARD, J. L’Arqcheologie Industrielle. Paris: Presses Universitaires de France, 

1985. 

 

PIRES, F. T. F. Fazendas – Solares da Região Cafeeira do Brasil Imperial. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1990.  

 

PISANI, M. A. J. Taipas: a arquitetura da terra. [S.I.: s.n. 20?]. Disponível em: 

www.cafetsp.br/edu/sinergia/8p2chtml. Acesso em: 31 de agosto de 2006. 

 



 215 

PRADO Jr, C. História Econômica do Brasil. 4ª ed. São Paulo: Brasileira, 1956. 

 

QUEIROZ, C. M. - Relatório dos trabalhos de Peritagem e Diagnóstico 

arqueológico em imóvel localizado na área central do município de São 

Sebastião, Estado de São Paulo. São Paulo, 2003. 

 

REIS FILHO, N. G. - Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 

1987. 

 

RENFREW, C.; BAHN, P. Arqueologia. Teoria, Métodos Y Prática. 2ª ed. Espanha: 

Ediciones AKAL S.A., 1998. 

 

RESSURREIÇÃO, R. D. São Sebastião: transformações de um povo caiçara. São 

Paulo: Humanitas, FFLCH/USP, 2002. 

 

RIBEIRO, W. Laudo de vegetação arbórea. São Paulo, 2004. 

 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, É. M.; ZANETTINI, P. E. Jacareí às vésperas do 

descobrimento: o salvamento arqueológico do sítio Santa Marina. Jacareí: 

Prefeitura Municipal de Jacareí / Fundação Cultural de Jacareí, (Coleção 

Arqueologia nº. 1), 1999a.  

 

______. Reconhecimento e Salvamento Arqueológico do Sítio Villa Branca (SP-

JA-04), Jacareí, São Paulo. Jacareí, 1999b. 

 



 216 

SAIA, L. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, (Coleção Debates – Arquitetura), 

1978, 360p. 

 

SCATAMACCHIA, M. C. M. Proposta de terminologia para a descrição e 

classificação da cerâmica arqueológica dos grupos pertencentes à família lingüística 

tupi-guarani. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, v. 14, p. 

291-307, 2004. 

  

SCHEUER, H. L. A tradição da cerâmica popular. São Paulo: Livramento, 1982. 

 

______. Estudo da cerâmica popular do Estado de São Paulo. São Paulo: 

Conselho Estadual de Cultura, 1976, 133p. 

 

SERAPIÃO, F. Paralelas (e transversais) na história da casa paulista. 

[S.I.:s.n.20?]. Disponível em: www.paralelas.arcoweb.com.br/debate/debate62a.asp. 

Acesso em: 31 de agosto de 2006. 

 

SFM TOPOGRAFIA. Levantamento Planialtimétrico e Cadastral. esc. 1:500 

 

SOUZA, M. L. Arqueologia Histórica Aplicada ao Reconhecimento de uma 

Fazenda Colonial, século XVIII. 1997. 199p. Dissertação (Mestrado em 

Arqueologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. 

 

SYMANSKI, L. C. P. Bebidas, panacéias, garrafas, copos: a amostra de vidros do 

solar Lopo Gonçalves. Revista de Estudos Monçoneiros, s/d (datilog.). No prelo. 



 217 

 

______. Espaço privado e vida material em Porto Alegre no século XIX. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, (Coleção Arqueologia, n. 5), 1998.  

 

TIBIRIÇA, R.W. A cerâmica cabocla. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, v. 

LXIX, p. 237–240, 1940. 

 

TOCCHETTO, F.B.; SYMANSKI, L. C. P.; OZÓRIO, S. R. et al. A Faiança Fina em 

Porto Alegre – Vestígios Arqueológicos de uma cidade. Porto Alegre: Unidade 

Editorial da Secretaria Municipal de Cultura, 2001. 

 

VALE VERDE. Disponível em: www.valeverde.org.br/html/rio/php. Acesso em: 01 de 

setembro de 2006. 

 

VASCONCELLOS, S. Sistemas Construtivos adotados na arquitetura no Brasil. 

Arquitetura e Engenharia, 1951. 

 

VIEIRA, L. A. Projeto de Pesquisa de Monografia. O que é? Como se faz? Normas 

da ABNT. Curitiba: Ed. do Autor, 2003. 

 

ZAMORRA, O. M. F. A Arqueologia como História. Dédalo, São Paulo, n.28, p. 39-

62, 1990. 

 



 218 

ZANETTINI, P. E. Pequeno roteiro para classificação de louças obtidas em 

pesquisas arqueológicas de sítios históricos. Curitiba: Arqueologia , n. 5, p. 117-

130, 1986. 

 

______. Maloqueiros em seus palácios de barro: o cotidiano doméstico na casa 

bandeirista. 2006. 413p. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2006. 

 

ZANETTINI, P. E.; BAVA DE CAMARGO, P. F. Cacos e mais cacos de vidro: o 

que fazer com eles? (parte 1), São Paulo: Zanettini Arqueologia, 1999. 

 

______. Cacos e mais cacos de vidro: o que fazer com eles? 2ª Ed. Revista e 

Ampliada. São Paulo: s.c.e., 2005. Digit. 

 


