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 INTRODUÇÃO  
  

 Atualmente, o Litoral Norte de São Paulo configura-se como uma região de 

grande importância por suas características econômicas, turísticas e culturais. Sob a 

ótica da historicidade, a região foi ocupada desde o período pré-colonial por 

comunidades indígenas; em um primeiro momento por grupos coletores–pescadores 

e, mais tarde, pelos tupinambás e tupiniquins, que ocuparam densamente a costa 

litorânea até a chegada do elemento europeu. 

 

 No caso do município de São Sebastião, antecedentes históricos apontam 

que a região foi palco das primeiras levas de colonizadores europeus. Desde o 

século XVI, eles imprimiram as marcas de sua ocupação e, conseqüentemente, 

causaram significativas transformações no espaço, introduzindo novos hábitos e 

provocando miscigenação populacional. Até o século XIX, o município teve destaque 

como centro econômico; os engenhos e as fazendas de café geraram riqueza ao 

mesmo tempo em que promoveram grandes alterações na paisagem. 

 

 Geograficamente, o município ocupa uma estreita faixa de terras delimitada 

pelos contrafortes da Serra do Mar e pelo Oceano Atlântico, estendendo-se desde o 

município de Bertioga a oeste até Caraguatatuba ao norte e noroeste. Assim, em 

função das características da topografia local, as formas de apropriação do espaço 

trouxeram conseqüências vividas na atualidade, como a expansão urbana 

descontrolada e ocupação das encostas da Serra do Mar.  

 

Entretanto, apesar das constantes alterações e apropriações do espaço 

urbano e rural, existem ainda remanescentes culturais no município que, sob a ótica 

da pesquisa arqueológica, podem subsidiar informações sobre as paisagens 

culturais do passado. Nesse caso destaca-se o Sítio Arqueológico São Francisco, 

relacionado a um complexo produtivo do século XIX, em uma área aproximada de 

800.000m², implantado em meio ao Parque Estadual da Serra do Mar, com elevado 

potencial científico, turístico e cultural. 
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Com o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas sob a ótica da 

Arqueologia da Paisagem, foram identificados os vários componentes do meio 

natural e cultural que, no contexto de uma abordagem ecossistêmica, permitiram 

obter informações sobre as formas de organização e apropriação do espaço. 

 

 Por outro lado, os estudos privilegiaram a utilização de tecnologias, tais como 

GPS, Sistemas de Sensoriamento Remoto, Sistema de Informação Geográfica, 

modelagem digital do terreno e maquetes eletrônicas, possibilitando economia de 

recursos e de tempo e abordagens mais modernas direcionadas para a compreensão 

e reconstrução da Paisagem Cultural. 

 

 De maneira geral, as pesquisas foram realizadas no âmbito da Arqueologia da 

Paisagem, tendo como objetivo compreender o cenário de implantação do Sitio 

Histórico São Francisco. Foram analisados os processos de artificialização do 

ambiente e as principais características da paisagem na época de ocupação do sítio. 

Da mesma forma, procurou-se realizar a leitura do processo histórico a partir de uma 

visão de espectro amplo baseada no entendimento das relações homem/meio 

ambiente, abordando as estratégias de sobrevivência e as formas de uso e 

ocupação do solo.  

 

Assim, diante da abordagem proposta, o conceito de sítio arqueológico não 

envolveu somente a área de ocorrência dos restos construtivos e arquitetônicos e de 

descarte de material, mas todo o ambiente em que está inserido - o que foi fator 

primordial para a implantação das construções e objeto de inúmeras ações 

antrópicas, configurando o cenário da ação humana e palco de constante construção 

e reconstrução do espaço. 

 

 O reconhecimento e a análise de componentes físicos da paisagem somados 

a outras evidências arqueológicas objetivaram contribuir para um maior 

entendimento sobre o conjunto de relações existentes entre o homem e o meio 
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ambiente e os processos de uso e ocupação do solo na área compreendida pela 

pesquisa. 

 

 O entendimento do design da ocupação humana no âmbito do Sítio São 

Francisco também propiciou reconstituições ambientais e paisagísticas a partir da 

análise das formas de apropriação do meio ambiente físico-biótico em relação ao 

contexto sócio, cultural e econômico das comunidades correlatas à área de 

pesquisa. Foram considerados seus limites temporais e territoriais e realçada a 

convergência Patrimônio Natural e Patrimônio Cultural. 

 

 Em resumo, pretende-se, a partir deste trabalho, propiciar uma melhor 

compreensão sobre a formação e evolução histórica do Sítio São Francisco, 

enfocando as alterações na paisagem em função da ocupação do local e do 

conjunto de relações sociais, econômicas e culturais que delinearam e nortearam as 

características de apropriação do espaço naquela parte do Litoral Norte de São 

Paulo. 

 

Para tanto, a presente tese foi dividida em duas partes: a primeira subdividida 

em oito capítulos, onde são apresentados os métodos e técnicas utilizados no 

estudo da paisagem e do Sítio Arqueológico São Francisco, a caracterização geral 

da região e do objeto de estudo, os trabalhos de campo e os vestígios recuperados 

por intermédio das escavações; na segunda, a partir do correlacionamento e análise 

dos dados e informações apresentados nos capítulos anteriores, foram 

apresentadas análises, reflexões e considerações finais sobre o Cenário de 

Ocupação do sítio em estudo.  

 

 Assim, no capítulo 1, serão apresentadas as bases teóricas, conceituais e 

metodológicas aplicadas à leitura, análise e compreensão do Sitio Arqueológico São 

Francisco, enfocando especialmente os princípios e conceitos que norteiam 

atualmente a Arqueologia da Paisagem. No capítulo 2, serão apresentadas as 

tecnologias e ferramentas de sistemas utilizadas na análise, interpretação e 
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reconstrução do Cenário de Ocupação do sitio, em conformidade com as atuais 

abordagens direcionadas para o estudo e gerenciamento de paisagens e locais de 

interesse arqueológico. 

 

 Na seqüência, com o objetivo de inserir o objeto de estudo em um contexto 

regional, é realizada uma breve caracterização do município de São Sebastião, 

demonstrando alguns dos seus aspectos geográficos e ambientais. Da mesma 

forma, no capítulo 4, é apresentada uma breve trajetória histórica de São Sebastião, 

com ênfase nos processos de uso, ocupação e transformação do espaço ocorridos 

desde o período pré-colonial até a atualidade, em um constante processo de 

construção e reconstrução da paisagem. 

 

 Uma vez realizada a caracterização geral do município de São Sebastião, o 

foco agora é direcionado para o Sítio Arqueológico São Francisco. Assim, no 

capítulo 5, são apresentados os diversos aspectos e características gerais do objeto 

de estudo, compreendendo neste caso, as três áreas que compõem o espaço 

geográfico do sítio arqueológico. 

 

No capitulo 6, denominado “Os Trabalhos de Campo”, foram abordadas as 

estratégias e os procedimentos relacionados aos trabalhos de campo, desde o 

reconhecimento da paisagem até as escavações propriamente ditas. Os vestígios 

arqueológicos recuperados por intermédio dos trabalhos de campo foram 

sistematicamente analisados, cujos estudos e resultados são descritos no capítulo 7. 

Neste caso, especial atenção foi dada ao material cerâmico, o qual aponta para uma 

produção regional, tendo o Bairro de São Francisco como um importante núcleo 

produtor da “louça de barro” na região. 

 

 Finalizando a Parte I, no capítulo 8 é realizada uma descrição sumária de 

outros sítios históricos identificados em São Sebastião e que dada às condicionantes 

históricas e temporais, são correlatos ao Sitio Arqueológico São Francisco, estando 

sujeitos aos mesmos fatores e elementos de ordem natural e cultural. 
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Já a Parte II inicia-se com o capítulo 9, intitulado “O Cenário do Sitio São 

Francisco – A Paisagem Revelada, onde, a partir de uma abordagem ecossistêmica, 

são analisados os vários componentes do meio natural e cultural e as formas de uso 

e apropriação do espaço, propiciando a compreensão e reconstituição da Paisagem 

Cultural do Sitio Arqueológico São Francisco. Por fim, no capitulo 10 são realizadas 

as considerações finais do trabalho aqui apresentado. 
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 1 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
 

 A presente tese foi centrada no estudo do Sítio Arqueológico São Francisco e 

de seu entorno ambiental, procurando realizar a reconstituição da paisagem histórica 

que, de certa forma, norteou a ocupação humana naquele espaço. Para tanto, as 

pesquisas foram realizadas sob o enfoque da “Arqueologia da Paisagem”, adotando 

preceitos teóricos e metodológicos fundamentados nos princípios da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, a fim de melhor compreender os 

processos que resultaram na construção da paisagem em estudo. 

 

 Entretanto, os conceitos sobre o tema paisagem são extremamente amplos e 

variados. Por isso, sem pretender dar conta deles em sua totalidade ou realizar 

aprofundamentos teóricos sobre a diversidade de conceitos, é conveniente 

apresentar algumas reflexões sobre o tema diretamente associado à Arqueologia da 

Paisagem. 

 

 Originalmente, mais do que um simples conceito, o estudo da paisagem, no 

início do século XX, configurava-se como o tema central e quase que como uma 

espécie de patrimônio hegemônico da Geografia, constituindo um elemento “... 

distintivo de um posicionamento disciplinar claro entre as ciências naturais e as 

ciências humanas”. (DOMINGUES, 2001, p. 56) 

 

 Com o aprimoramento do conhecimento geográfico e ecológico, surgem 

novas perspectivas e propostas para analisar as características do meio natural, 

como é o caso da intitulada Ecologia da Paisagem, introduzida em 1938 pelo 

geógrafo alemão Carl Troll. Em sua perspectiva, Troll destacava que as paisagens 

culturais e os aspectos socioeconômicos também deveriam ser considerados nos 

estudos sobre as paisagens. (CRISTOFOLETTI, 1999, p. 39)  

 

 Assim, em seu desenvolvimento conceitual, a paisagem passa a constituir 

matéria de análise e interesse das mais diversas áreas do conhecimento, como a 
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geografia, antropologia, arquitetura, turismo, arqueologia, dentre outras.  Isso acaba 

por lhe conferir diversas interpretações e graus de importância, tanto em seus 

aspectos naturais como culturais. 

 

 Atualmente, existe uma multiplicidade de sentidos sobre o termo paisagem, e 

as discussões sobre ele passaram a incorporar novos conteúdos em função da 

ampliação dos horizontes explicativos da disciplina com a incorporação de noções, 

como percepção, representação, imaginário e simbolismo. (Castro, 2002, p. 122) 

Todavia, o fato é que, ao se referir à paisagem, grande parte das diversas 

interpretações tem em comum o indicador de que “...todos os processos que têm 

lugar no território e que correspondem à ação natural e humana.” (JESUS, 1998, 

apud FERRO, 2004, p. 12) 

 

 Dentre a polissemia que atualmente permeia o tema, a paisagem é definida 

por Bertrand (apud CONTI, 2003) como sendo:  

 
 O resultado da combinação dinâmica, portanto instável, em uma determinada

 porção do espaço, de elementos físicos, biológicos e antropológicos, os quais, 

 reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, fazendo dela um conjunto único e 

 indissociável em perpétua evolução.  (BERTRAND apud CONTI, 2003, p.59) 

 

 Sob esse aspecto, a paisagem dever ser entendida como um conjunto de 

elementos articulados em determinada porção do espaço, constituindo um fenômeno 

em constante processo de transformação, seja por fatores naturais ou culturais. 

 

 Outrossim, alguns indicadores dessa contínua transformação e reconstrução 

da paisagem são representados por todos os elementos que requerem investimento 

de energia humana sobre o ambiente e também “... aquellas ideas y significados 

otorgados a distintos lugares que se corresponden com jerarquizaciones espaciales 

y divisiones del paisaje.”  (CRIADO, 1999) 
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 Por outro lado, a paisagem representa um espaço definido pela percepção do 

observador, também incorporando uma série de questões simbólicas. Essa 

percepção está relacionada ao simbolismo entre o lugar e o homem, refletindo um 

pouco as suas necessidades emotivas. 

 

 Nas palavras de Maria Isabel de Trindade Ferro, em seu trabalho Percursos e 

Patrimônio na Percepção da Paisagem (2004), o simbolismo na paisagem está 

relacionado a uma combinação de necessidades do homem a um determinado 

espaço natural, pois:  

 
 O produto da interação do homem com o meio é o que faz o lugar porque, na sua 

 ausência, o lugar é sítio de características físicas, às quais o homem não criou 

 relação emotiva e simbólica. Assim, o simbolismo do lugar representa não só as 

 características físicas do mesmo como também uma transformação no interior do 

 homem que permite a atribuição de um significado mítico, transformando-o num lugar 

 significante. (FERRO, 2004, p. 15) 
 

 Da mesma forma, a constante inter-relação estabelecida entre os elementos 

do meio natural com o meio socioeconômico e cultural compõe o que denominamos 

de paisagem cultural, contendo diversas características tanto físicas como 

ideológicas “... y ciertos elementos que han modificado el entorno por médio de los 

cuales um determinado grupo genera uma percepción particular del espacio.” 

(INGOLD, 1993, TILLEY, 1994, MORPHY 1995 apud GARCIA, 2006, p. 122)  

 

 Em seu artigo “A Paisagem como fato cultural”1, Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses (2002) tão bem abordou as questões de percepção e apropriação da 

paisagem. Segundo o autor, “...não há paisagem sem um observador. A percepção 

visual é desta forma uma condição fundamental para a existência cultural da 

paisagem. (MENESES, 2002, p. 32) 

 

                                                           
1 Este trabalho foi publicado na obra Turismo e Paisagem (2002) sob a organização de Eduardo 
Yázigi, reunindo uma série de artigos que tratam da relação paisagem/turismo. 
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 De fato, a paisagem e os lugares são constituídos a partir das percepções 

do(s) observadore(s), de acordo com suas contínuas experiências e conceitos 

formulados ao longo de sua história, o que atribui à paisagem um caráter cultural. 

(INGOLD, 1992 apud GARCIA, 2006, p. 118) 

 

Para Castro (2002), o fato de se considerar a paisagem como fruto da 

percepção visual, confere-lhe uma perspectiva cultural, pois ela fica sujeita a receber 

interpretações e significados que variam de acordo com os conceitos e vivências de 

seu observador, e de certa forma, refletindo a realidade socioeconômica e cultural de 

um local em determinado período.  

 

 Em resumo, considerando que a paisagem não é estática e está sujeita a 

constantes processos de transformação, sobretudo pela ação do homem, ela pode 

ser considerada como fonte de conhecimento histórico.  Nesse caso, muitas vezes 

apresenta várias assinaturas antrópicas, que constituem objeto de estudo da 

denominada Arqueologia da Paisagem. 

 
A paisagem oferece pistas materiais que permitem perceber seu caráter histórico. 

São esses “traços fósseis” que conduzem ao entendimento da formação 

geomorfológica e social da paisagem contemporânea e de suas sucessivas 

fisionomias anteriores ao longo do tempo. (MENESES, 2002, p.30) 

 

 Conforme Godelier (1989), o ser humano “a diferencia de otros seres vivos, 

no sólo vive en el entorno, sino que crea su proprio entorno para vivir, o dicho en 

otras palabras, construye su propio medio socio-cultural”. De maneira geral, o estudo 

desse fenômeno sobre o ponto de vista arqueológico, constitui o tema central da 

Arqueologia da Paisagem, de certa forma voltada para a análise dos processos e 

formas de culturalização do espaço ao longo do tempo. 

 

 De acordo com Collins Dictionary of Archaeology (Bahn, 1992 apud 

Chapman, 2006, p. 11), Arqueologia da Paisagem pode ser definida como: 
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...an approach, especially in archaeological survey, where the unit of analysis is the 

artefact rather than the site...(It) recognises that many of the material consequences 

of human behaviour are ephemeral and will not conform to standard definitions of 

sites, and documents the distribution of humanly-modified materials across the 

landscape. 

 

 Outrossim, o conceito de Arqueologia da Paisagem é muito bem 

caracterizado por Morais em seu relatório de “Monitoramento Arqueológico da 

Reabilitação do Oleoduto OSBAT, km 032 – Município de São Sebastião, SP” 

(2007):  

 
Ela se configura como uma estratégia de investigação para o estudo dos processos 

sociais em sua dimensão espacial, reconstruindo e interpretando a evolução da 

paisagem arqueológica e os padrões de assentamento a partir das expressões 

materiais da cultura. (MORAIS, 2007, p. 22-23). 
 

 Consoante com as palavras de Morais (2007), Criado (1999) assinalou que a 

Arqueologia da Paisagem pode ser vista como uma linha de pesquisas 

arqueológicas orientadas para “... el estúdio y reconstrucción de los paisajes 

arqueológicos o, mejor, el estúdio com metodologia arqueológica de los procesos y 

formas de culturización del espacio a lo largo de la historia.” (CRIADO, 1999, p. 6) 

 

 Assim, a Arqueologia da Paisagem procura entender a paisagem como 

cenários resultantes dos processos de artificialização do ambiente, onde as 

sociedades do passado desenvolveram estratégias de apropriação e transformação 

do espaço, produzindo uma determinada paisagem social, “...cuyo estudio debe ser 

también cubierto para poder comprender un determinado momento cultural” . 

(CRIADO et al, 2002, p. 23) 

 

 Em geral, as informações provenientes de todas as áreas da investigação 

arqueológica podem ser utilizadas na Arqueologia da Paisagem, embora estudos 

cartográficos, pesquisa documental, levantamentos e vistorias de campo constituam 
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os métodos mais comumente utilizados. (CHAPMAN, 2006, p. 11) Ainda nas 

palavras do autor, “the combination of methods has often supplied the key to 

providing a wide range of clues, identifying the complex palimpsest of past activity 

that characterises our landscape today.” (idem, p. 12) 

 

 Todavia, nas últimas décadas, diferentes perspectivas teóricas têm sido 

utilizadas nas pesquisas em Arqueologia da Paisagem, abordando novos temas e 

novas problemáticas, como é o caso do conceito de percepção que tem começado a 

ser utilizado e aplicado no trato da paisagem. (CRIADO, 1999; BENDER, 1993; 

HIRSCH, 1995, GARCIA, 2006) 

 

 Obviamente, conforme já assinalado, a percepção da paisagem configura-se 

como um conceito plenamente subjetivo, sujeito a interpretações e significados que 

podem variar de observador para observador. Diante disso, muitos arqueólogos ao 

tratar da percepção da paisagem têm recorrido aos estudos sobre as condições de 

visibilidade de um sitio arqueológico. (AMENOMORI, 2005, p. 132) 

 

 Tal abordagem deve levar em consideração as condições de visualização (a 

forma como um elemento arqueológico é visto) e as condições de visibilidade (o que 

se vê de um determinado elemento arqueológico), permitindo analisar a existência 

de panorâmicas privilegiadas de um sítio arqueológico. 
 

 Para Criado (1999), os estudos sobre as condições de visibilidade em um sitio 

arqueológico são realizados não só para estabelecer comparatividade entre as 

diferentes panorâmicas de um mesmo sítio arqueológico, mas também para 

comparar  entre si “las panorámicas y orientaciones abarcadas desde todos los 

yacimientos de um mismo tipo (lo que permitirá reconocer si existe um protótipo de 

parnorámica o escena dominante para esse fenômeno arqueológico.” (CRIADO, 

1999, p. 33)  

 

 Arqueologicamente, a visibilidade constitui um elemento que pode ser 

analisado e compreendido, cujos estudos têm sido realizados com certa freqüência 
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em abordagens interpretativas da paisagem. Entretanto, tais interpretações somente 

são viáveis a partir de um conhecimento prévio da paisagem a ser analisada. 

(MEINIG, 1979; TUAN, 1979, COSGROVE, 1989, BENDER et al. 1997 apud 

CHAPMAN, 2006, p. 85) 

 

Dessa forma, fundamentados nas bases teóricas e conceituais da 

Arqueologia da Paisagem, os estudos realizados no Sítio Arqueológico São 

Francisco, tiveram como base as estratégias e linhas de pesquisa do Projpar – 

Projeto Paranapanema/USP/MAE, sob a direção do Prof. Dr. José Luiz de Moraes, 

de caráter pioneiro no Estado de São Paulo, em que o autor ressalta a tentativa de 

adoção de uma perspectiva holística no desenvolvimento das pesquisas 

arqueológicas.  

 

 Tal perspectiva procura compreender mais o conjunto do que suas partes 

isoladas e considera que o todo possui propriedades que não podem ser explicadas 

em termos de seus constituintes individuais. A perspectiva holística também 

considera que a ciência é constituída por um sistema integrado e complexo, e não 

por uma série de disciplinas e setores contraditórios e desconexos. 

(CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 4) 

 

 Da mesma forma, a abordagem holística vai além da interdisciplinaridade, 

adotando o princípio da transdisciplinaridade, que visa a compreensão da realidade 

estabelecendo uma relação de complementaridade entre ciência e tradição. 

 

 Conforme Basarad Nicolescu (apud MORAIS, 1999, p. 13), 

transdisciplinaridade significa, 

 
...o encontro da ciência moderna com a tradição (esta última entendida como 

transmissão de sabedoria). A Transdisciplinaridade vai além da inter, pluri e 

multidisciplinaridade, as quais apenas integram as várias disciplinas do ramo do 

conhecimento”. 
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 A adoção do princípio da transdisciplinaridade no estudo de um determinado 

fenômeno prescreve acolher o conhecimento oriundo não só das fontes não 

acadêmicas, mas também da tradição, do saber local, que nesse caso, adquire 

“...valor e peso significativo, pois advém da cultura local, e constituem agentes 

dinâmicos que imprimem personalidade e distinção a região enfocada.” (FERRÃO, 

2004, p. 138) 

 

 Nessa perspectiva, os estudos sobre o cenário de implantação do Sítio 

Arqueológico São Francisco procuraram contar com o envolvimento da comunidade 

diretamente relacionada à área de pesquisa, sobretudo auxiliando nos trabalhos de 

campo e no reconhecimento e identificação dos vários elementos constituintes da 

paisagem. Além disso, as pesquisas estiveram atreladas a um amplo programa de 

educação patrimonial, mediante palestras, visitas monitoradas, cursos para 

formação de monitores locais, exposições, oficinas de geração de renda (cerâmica) 

e elaboração de aplicativo multimídia do sítio arqueológico, o que contribui 

intensamente para a democratização das informações e a inserção da comunidade 

local no programa de pesquisas. 

 

 Outrossim, o meio ambiente onde está inserido o sítio arqueológico também 

foi analisado a partir do enfoque ecossistêmico, segundo o qual existe um conjunto 

de relações mútuas entre os fatores de um meio ambiente e os seres vivos que nele 

se encontram, caracterizando um conjunto de interações entre os sistemas 

ambientais e os sistemas sociais e econômicos que delinearam o cenário de 

implantação do Sítio Arqueológico São Francisco. 

 

 Dessa maneira, a abordagem ecossistêmica encontra relação com a 

perspectiva holística, pois ao invés do estudo individualizado de cada componente 

do sistema ambiental, procura também tratar da interação existente entre estes 

componentes. (CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 45)  
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 Por outro lado, o enfoque do meio ambiente e a compreensão da paisagem 

histórica configuram-se como fundamentais para a determinação dos vários fatores 

que podem ter influenciado o “funcionamento” de determinado sistema cultural. 

 
La arqueología ambiental es, hoy en día, una disciplina muy avanzada por derecho 

propio. Considera al animal humano como parte del mundo natural, interactuando 

con otras especies en el sistema ecológico o ecosistema. El entorno rige la vida 

humana: la latitud y altitud, la conformación del terreno y el clima determinan la 

vegetación que a, su vez, condiciona la vida animal. Y todo ello en conjunto 

determina cómo y dónde ha vivido el hombre. (RENFREW, C & BAHN, P, 1993, 

p.203) 

 

 Diante disso, sob a ótica da Arqueologia da Paisagem foram estudados vários 

fatores e componentes da paisagem, tais como relevo, hidrografia, compartimentos 

topomorfológicos, bolsões de argila, cobertura vegetal, afloramentos rochosos, etc., 

que juntamente com as evidências arqueológicas (estruturas construtivas, caminhos, 

barragens, cortes, aterros, áreas agrícolas, bolsões antrópicos, etc.), propiciaram o 

estabelecimento de um panorama da paisagem do Sitio Arqueológico São Francisco 

e forneceram subsídios para a interpretação do conjunto de relações do homem com 

o meio ambiente local. 

 

 De maneira geral, tal diretriz foi aplicada para o estudo do Sítio Arqueológico 

São Francisco, tendo como base o conceito preconizado por Criado (1999), segundo 

o qual a Arqueologia da Paisagem, 
estudia un tipo específico de producto humano (el paisage) que utiliza una realidad 

dada (el espacio físico) para crear una realidad nueva (el espacio social: 

humanizado, económico, agrario, habitacional, político, territorial..) mediante la 

aplicación de un orden imaginado (el espacio simbólico: sentido, percibido, 

pensado..). 

 

 Ainda segundo Criado (1999), a paisagem como produto social é 

caracterizada pela conjunção de três tipos de elementos, cada um dos quais 

configurando uma determinada dimensão da paisagem.  
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 Primeiramente, apresenta-se o entorno físico ou espaço ambiental que se 

configura como cenário da ação humana. Em seguida, encontra-se o espaço como 

produto social ou meio construído e adaptado pelo homem, configurando-o como o 

lugar das manifestações socioculturais dos agrupamentos humanos que nele 

interagem. Por fim, situa-se a paisagem como espaço simbólico ou pensado, cuja 

dimensão deve ser considerada quando se pretende compreender um determinado 

Cenário de Ocupação ou Paisagem Cultural.  

 

 Entretanto, por razões metodológicas e estratégicas e para uma melhor 

compreensão sobre os processos sociais, culturais e históricos que nortearam a 

apropriação do espaço do Sítio São Francisco pela ação humana, procuramos dar 

prioridade ao espaço adaptado pelo homem, sempre procurando “reconstruir” e 

interpretar as paisagens arqueológicas a partir dos vestígios nela existentes. 

 

 Sob esse aspecto, a compreensão dos processos de uso e ocupação do solo 

no contexto do Sítio São Francisco envolveu o mapeamento e análise das Áreas de 

Captação de Recursos, tais como jazidas de barro, solo arado, valas para captação 

de água, barragens e outros pontos. Uma vez identificados, foram registrados 

mediante a utilização de um receptor de GPS (Global Positioning System), cobrindo 

grandes áreas e referenciando o estabelecimento de uma visão global sobre as 

estratégias de exploração do território. 

 

 Cabe ressaltar que a determinação das áreas em que foram desenvolvidas 

atividades agrícolas apresenta certo grau de complexidade. Ao longo do tempo, 

podem ter ocorrido no local diversas formas de exploração do solo e diferentes 

tecnologias de cultivo, assinalando ainda os efeitos de irrigação, de erosão e de 

possíveis aterramentos. Esses fatores teriam alterado significativamente as 

características da paisagem correlata ao período de funcionamento das estruturas 

produtivas do sítio arqueológico em estudo. 
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 Por outro lado, os estudos voltados para a compreensão do cenário de 

ocupação humana ocorrida no Sitio São Francisco procuraram adotar um enfoque 

“não destrutivo” do local, intervindo o mínimo possível nos vestígios remanescentes 

ao período de ocupação/utilização do espaço, de forma a minimizar a realização de 

escavações. 

 

 Assim, foram privilegiadas as atividades de reconhecimento da área, 

levantamentos sistemáticos e prospecções baseadas na realização de trabalhos de 

campo em associação às geotecnologias mediante a utilização do GPS, SSR 

(Sistemas de Sensoriamento Remoto), SIG (Sistema de Informação Geográfica), 

SGBDs (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados), MDT (Modelagem Digital 

do Terreno) e softwares dos sistemas CAD (Computer Aided Design) e CAM 

(Computer Aided Mapping) possibilitando economia de recursos, tempo e 

abordagens mais modernas direcionadas para a compreensão dos processos de 

uso e ocupação do solo por comunidades pretéritas, conforme já proposto por 

MORAIS. (1999, p. 12) 

 

 A partir dos anos 90, com o aprimoramento dos sistemas computacionais, tais 

ferramentas foram gradativamente incorporadas às pesquisas arqueológicas, como 

por exemplo, CARMICHAEL (1990), WHEATLEY (1995), CHAPMAN e NOORT 

(2201), (citados por KNEIP, 2004), cujos trabalhos tiveram no uso de SIGs e na 

elaboração de MDTs a base para a realização de análises arqueológicas. 

 

 No Brasil, embora ainda seja pouco freqüente a aplicação dessas ferramentas 

na pesquisa arqueológica, alguns trabalhos merecem destaque. Thomaz (2002), em 

sua tese de doutoramento, propõe a utilização de um SIG para a predição e 

localização de sítios arqueológicos no âmbito do Projeto de Salvamento 

Arqueológico de Porto Primavera/SP. 

 

 Kneip (2004), em seu trabalho, recorre ao uso do SIG e à construção de 

Modelos de Elevação Digital voltados para simular a movimentação do nível médio 
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do mar na região do Camacho, Litoral Sul de Santa Catarina, e assim melhor 

compreender a relação espacial entre os sambaquis existentes naquela região com 

a paisagem envoltória. 

 Nazareno (2005), utilizando os dados do Projeto de Salvamento Arqueológico 

da UHE Corumbá IV (PA-SALV-C/IV), propõe a utilização do SIG como um 

instrumento de democratização das informações. Para tanto, o autor concebe um 

sistema SIG/Multimídia denominado SIG Arqueologia. 

 

 Dessa maneira, o estudo do Sítio Arqueológico São Francisco - sob a ótica da 

Arqueologia da Paisagem - foi baseado na utilização dos SIGs, Spring (Sistema de 

Processamento de Informações Georeferenciadas), desenvolvido pelo Inpe (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), e do Envi (Environment for Visualizing Images),  

aplicados ao processamento de imagens do satélite Quickbird e que permitem 

resolução de até 0,61m na banda pancromática e de 2,44 metros na multiespectral 

em associação às demais ferramentas de sistema já mencionadas anteriormente. 
 

 
  Fig. 1: imagem do Quickbird da região de São Sebastião em Banda Pancromática (2006) 
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 Entretanto, a utilização de tais abordagens pressupõe etapas ou fases de 

registros da paisagem. Nesse caso, deliberamos pela adoção da metodologia 

proposta por Morais (2000) no contexto do Projeto Paranapanema, no qual o autor 

define três níveis de levantamento. 

 

O primeiro nível corresponde a um levantamento básico de sítios e áreas de 

interesse arqueológico, cujos dados irão alimentar os SIGs e proporcionar a 

elaboração de MDTs de pequena escala. No segundo nível, serão identificados os 

fatores geoindicadores e efetuados registros mais detalhados da paisagem, 

culminando com a elaboração de MDTs mais precisos e análises mais substanciais 

sobre as ações humanas na área de implantação do Sítio São Francisco. Por fim, o 

terceiro nível corresponde à fase de gerenciamento dos registros arqueológicos 

identificados nas fases anteriores, culminando com a elaboração de MDTs em 

grande escala em associação a outras ferramentas de sistemas, tais como a 

elaboração de maquetes digitais e construções tridimensionais do terreno no modo 

Wire Frame ou Image. 

 

 

Fig. 2: MDT elaborado a partir da imagem retratada na figura anterior 
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 Em associação a tais procedimentos e contando com a aplicação das 

propostas e pressupostos descritos,  
la reconstrucción de los procesos de formalización de los elementos del registro 

arqueológico y el análisis de sus condiciones de visibilidad, pueden servir como 

recursos metodológicos para describir e interpretar esos elementos, así como su 

sentido espacial. (CRIADO, 1999) 

 

Nesse sentido, considerando os elementos geoindicadores, além do 

reconhecimento e análise dos elementos constituintes da paisagem (naturais e 

culturais), foram caracterizadas as condições de visibilidade e visualização do 

espaço, bem como a definição dos pontos visuais ou panorâmicos mais significativos 

na área de estudo. 

 

Obviamente, após a adoção dessas ações, foi realizado o correlacionamento 

entre os dados obtidos em todas as etapas das pesquisas, culminando com a 

análise global dos resultados alcançados. Isso permitiu um melhor entendimento 

sobre o conjunto de relações homem e meio ambiente que nortearam os processos 

de ocupação, transformação e utilização do espaço na área de implantação do Sitio 

Arqueológico São Francisco, alcançando por fim, os objetivos apresentados nesta 

tese de doutoramento. 
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2 - TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS - PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
 

 Conforme frisado, este trabalho foi realizado com base nos fundamentos da 

Arqueologia da Paisagem, tendo como foco central a reconstrução do cenário da 

ocupação humana ocorrida na área de implantação do Sitio Arqueológico São 

Francisco.  

 

 Todavia, dada a grande dimensão da área de pesquisa e procurando intervir o 

mínimo possível nos registros arqueológicos, foi priorizada a utilização de 

tecnologias computacionais na análise da Paisagem Cultural do sitio. 

 

 Assim, além de softwares do Sistema CAD e CAM e outras ferramentas 

computacionais empregadas na geração de reconstituições digitais, adotou-se como 

Sistemas de Informações Geográficas o Spring e o Envi, ambos aplicados ao 

processamento de imagens do satélite Quickbird obtidas em dezembro de 2006 e 

imagens retificadas de fotografias aéreas (ortofotos digitais). 

 

 Em associação a tais sistemas, foram realizados levantamentos sistemáticos 

de campo voltados para a identificação e registro georreferenciado de componentes 

da paisagem, assinaturas antrópicas e vestígios arqueológicos, constituindo e 

alimentando o banco de dados do SIG adotado. Obviamente, a utilização de 

geotecnologias no reconhecimento e estudo do sítio arqueológico implicou uma série 

de procedimentos os quais são descritos aqui de forma sintética, pois não é o 

objetivo deste trabalho promover discussões mais aprofundadas sobre esta 

temática. 
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 Reconhecimento do ambiente 

 

Certamente, a realização de estudos arqueológicos necessita de um 

conhecimento aprofundado da área de pesquisa2, possibilitando a compreensão dos 

diversos componentes direta e indiretamente associados a um ou mais sítios 

arqueológicos. Incluem-se neste caso vestígios materiais e até mesmo imateriais.  

 

 Em relação ao Sitio São Francisco, já havíamos realizado levantamentos 

preliminares em sua área de ocorrência, sobretudo em função de pesquisas que 

desenvolvemos no local desde o início da década de 1990, aspecto que 

seguramente configurou-se como favorável para a realização deste trabalho. 

 

 Dessa maneira, os levantamentos de campo ocorreram em associação ao 

processamento e gerenciamento de imagens do satélite Quickbird com base no 

software Erdas Imagine, permitindo a obtenção e geração de várias informações da 

área em estudo com o conseqüente armazenamento, processamento e 

compartilhamento em banco de dados.  

 

Apesar das imagens possuírem uma boa resolução, o fato da área apresentar 

uma densa cobertura vegetal impossibilitou a percepção de estruturas arquitetônicas 

e construtivas ou outras categorias de vestígios arqueológicos que pudessem estar 

encobertos pela vegetação. Entretanto, alguns elementos que se apresentavam 

como diferenciadores puderam ser identificados, como é o caso de algumas 

cicatrizes e áreas com vegetação diferenciada do contexto geral, indicando algum 

tipo de ação antrópica.  

 

 Obviamente há de se considerar que a maior parte da área do sítio 

arqueológico já foi objeto de intervenções humanas no passado, principalmente em 

decorrência da lavoura da cana e do café, bem como, ainda hoje é impactada pelo 

                                                           
2 O reconhecimento arqueológico de uma área é baseado no levantamento e estudo de fontes 
bibliográficas e documentais, análise de bases cartográficas e cartas temáticas, imagens aéreas e de 
satélite, fontes orais em associação a levantamentos sistemáticos de campo. 



 23

processo de ocupação desordenada, aspectos que implicam um conhecimento 

prévio da área e que foram considerados nas etapas de processamento das 

imagens. 

 

 Como as imagens são georreferenciadas, as coordenadas dos pontos de 

interesse foram registradas em fichas específicas para posterior checagem dos 

dados nas etapas de levantamentos sistemáticos de campo, mediante a utilização 

de um receptor de sinais de GPS (global Positioning System) e altímetro 

barométrico. Neste caso, os fatores geoindicadores e os elementos culturais e 

naturais constituintes da paisagem relacionados ao contexto arqueológico foram 

classificados e posicionados com o auxilio de um receptor de GPS, altímetro, 

bússola, trena e levantamento topográfico em casos específicos, cujo 

georreferenciamento foi sempre feito na grade UTM.3 

 

 
Fig.3: Imagem do Erdas Imagines com evidência de estrada primitiva. 

 

 

                                                           
3 As estratégias utilizadas nos levantamentos de campo serão tratadas em capítulo específico. 
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Sistema CAD (Computer Aided Design) 

 

Os softwares do Sistema CAD consistem em uma série de ferramentas 

desenvolvidas para a construção de figuras geométricas planas (linhas, curvas, 

polígonos) e objetos tridimensionais com interface a softwares do Sistema CAM 

(Computer Aided Mapping)4. Sendo assim, grande parte dos registros efetuados e 

georreferenciados nas etapas de campo foi processada no AutoCAD, culminando 

com a reconstrução gráfica computacional de objetos planos e tridimensionais 

(maquetes eletrônicas). 

 

Sobre a reconstituição gráfica computacional, Tirello, (2006: 145) assinala que 

tal estratégia tem se caracterizado “... como ferramental importantíssimo para a 

construção de uma sistemática de síntese gráfica para estudo e entendimento da 

história construtiva de edifícios e sítios históricos.” 

 

Sob esse aspecto, a partir dos dados obtidos em campo, também foram 

desenvolvidas as representações bidimensionais (plantas, cortes e elevações) de 

todas as estruturas construtivas e arquitetônicas existentes no Sitio Arqueológico 

São Francisco, bem como de todas as intervenções arqueológicas (escavações, 

perfis, sondagens) ali realizadas. Estas representações em 2D serviram de base 

para a criação de modelos tridimensionais, os quais constituem uma significativa 

ferramenta de auxílio nas análises interpretativas sobre a transformação do espaço. 

 

Por outro lado, a integração dos posicionadores GPS, fotografia aérea e 

dados vetoriais pré-existentes ao software AutoCAD permitiu o posicionamento dos 

registros arqueológicos e de componentes da paisagem (córregos, afloramentos 

rochosos, curvas de nível, pontos de visibilidade) por meio da obtenção das 

coordenadas X e Y e das suas altitudes. Uma vez posicionadas e construídas em 

                                                           
4 Constitui um sistema aplicado a produção de mapas utilizando layers ou camadas de entidades 
gráficas georreferenciadas.  



 25

2D, estas representações gráficas foram exportadas para o Spring, constituindo 

layers específicos e possibilitando o aproveitamento dos dados vetoriais5 na 

construção das bases cartográficas. 

 

Também em CAD foi realizada a reconstituição gráfica de algumas formas 

dos utensílios cerâmicos recuperados do sitio arqueológico. Primeiramente foi 

realizada a reconstituição das peças de forma manual, neste caso, utilizando 

fragmentos que apresentavam um grau adequado de confiabilidade. Em seguida, 

em AutoCAD, foi feita a construção tridimensional dos objetos, cujas imagens foram 

exportadas para o software 3D Studio Max, para aplicação de texturas e simulação 

de iluminação. 
 

 
   Fig. 4: Imagem do Auto Cad com o posicionamento de estruturas construtivas no terreno 

 

                                                           
5 No formato vetorial, os dados adquirem uma representação gráfica baseada em três formas 
primitivas (ponto, linha, polígono), sendo que cada camada contém apenas um dos três 
tipos.(SANTOS, 2006, p. 20) 
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SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

 

 De maneira geral, os SIGs constituem sistemas de informação de dados 

georreferenciados, que possibilitam a construção e análise de determinados 

cenários geográficos, bem como constituem processos de apoio à decisão.  

  

Segundo Cowen (1988) apud Osório & Salgado (2007, p. 11), sucintamente 

SIG pode ser definido como um sistema “...que envolve a integração de dados 

georreferenciados, num ambiente orientado para a solução de problemas”.  

 

 Atualmente, a tecnologia SIG desfruta de um grande desenvolvimento na 

habilidade de se construir mapas digitais, como suporte para a análise espacial de 

fenômenos ambientais e na criação de bancos de dados geográficos de uma forma 

organizada e padronizada, voltado para o armazenamento e recuperação da 

informação espacial. 

 

Morais (2007) destaca a importância da utilização de SIG na investigação 

arqueológica, cujo sistema é caracterizado por “...um conjunto de ferramentas 

assistidas por computador que permite a captura, o armazenamento, a 

transformação, a análise e a reprodução gráfica de dados espaciais.” (MORAIS, 

2007, p. 17) 

 

Desde o momento de sua criação em fins da década de 1960, os SIG têm se 

destacado como um sistema de extrema importância em várias áreas do 

conhecimento, principalmente onde aspectos relacionados com a informação 

espacial e localização geográfica são fundamentais para as análises e tomadas de 

decisões. 

 

Entretanto, apesar da arqueologia ser uma ciência que necessita de 

informações espaciais e dados georreferenciados para diversos estudos e análises, 

somente nas duas últimas décadas o uso dos SIG começou a se fazer presente 
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entre os arqueólogos, sendo que freqüentemente este sistema foi aplicado na 

arqueologia “...ao nível da análise e visualização espacial dos contextos 

arqueológicos, gestão destes mesmos contextos e construção de modelos preditivos 

de localização de sítios arqueológicos.” (CHURCH et al., 2000, p. 135, apud  

SANTOS, 2006, p. 3) 

 

Kenneth Kvamme (1992), citado por Osório & Salgado (2007, p. 12), aponta 

seis possibilidades de utilização de SIG em Arqueologia: a gestão do patrimônio, os 

estudos geoestatísticos, a álgebra de mapas, os modelos digitais de terreno, os 

modelos espaciais preditivos e os modelos de simulação dinâmicos. 

 

Conclui-se, portanto, que os SIGs, “... nas múltiplas vertentes que os 

compõem, constituem um suporte adequado à análise e interpretação de dados 

arqueológicos e podem ser um complemento no conjunto de ferramentas ao dispor 

do Arqueólogo.” (SANTOS, 2006, p. 131)  

 

Desse modo, em relação ao Sitio Arqueológio São Francisco, o 

desenvolvimento do Sistema de Informações Geográfica foi baseado na utilização 

do software Spring desenvolvido pelo Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, tendo como funções básicas o processamento de imagens, análise 

espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais, 

sendo aplicado neste caso para a gestão e manejo do patrimônio arqueológico e 

subsidiando as análises sobre os processos de uso e transformação do espaço na 

área de implantação do sitio em estudo. 

 

Para tanto foram utilizadas imagens do satélite Quick Bird (obtidas em 2005 e 

2007) e imagens retificadas de fotografias aéreas dos anos de 1962, 1977, 1987, 

1996 e 2002, as quais foram georreferenciadas a partir do sofware Envi, permitindo 

assim o estabelecimento de análises comparativas sobre os processos de uso e 

transformação do solo ocorridos na área de estudo no espaço de 40 anos. 
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A partir do Spring foi criado um banco de dados específico para o Sitio 

Arqueológico São Francisco, baseado no estabelecimento de planos de informação 

associados a categorias e modelos de dados pré-determinados (temático, numérico, 

cadastral, imagem ou rede). Em função do modelo de dados estabelecido, cada 

plano de informação possui uma representação especifica (linhas, pontos, classes, 

etc.). No caso do Sítio São Francisco, foram adotadas categorias,  tais como 

arruamento, trilhas atuais, trilhas antigas, construções, estrada original, vertentes, 

córregos (ativos e secos), aquedutos, fontes de matéria prima, curvas de nível, 

altimetria, uso da terra, vegetação, geologia, etc., constituindo assim um plano de 

informações adequado aos propósitos da pesquisa.  

 

Uma vez realizado o posicionamento destas categorias na grade UTM e 

aproveitando dados vetoriais de cartas já existentes em escalas maiores, foram 

utilizadas ferramentas do próprio sistema gerando grades triangulares para a 

interpolação de curvas de nível, com o propósito de se obter a modelagem digital do 

terreno, com precisão suficiente para satisfazer às especificações requeridas.  

 

 Após a alimentação do banco de dados e a definição do maior número de 

planos de informação possível, foram elaboradas a partir do módulo Scarta6 cartas 

temáticas previamente definidas, possibilitando a análise e gerenciamento dos 

dados na forma de mapas gráficos e informações tabulares. 

 

 É importante salientar que o banco de dados é um sistema de informações 

permanente, podendo ser alimentado, revisado e atualizado, constituindo acima de 

tudo um acervo documental que subsidie uma política pública de preservação, 

divulgação, pesquisa, educação, urbanismo e sirva a consulta pública. 

 

 

 

 
                                                           
6 O módulo Scarta é um gerador de cartas que faz interligação com o módulo principal Spring por 
meio do banco de dados criado. 
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         Fig. 5: Imagem do Spring com algumas categorias ativas 

 

 
       Fig. 6: Imagem do Spring com grades triangulares e interpolação de curvas de nível 
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 Elaboração de MDTs (Modelagem Digital do Terreno) 

 

Embora o Spring também possibilite a elaboração de MDT (Modelos Digitais 

do Terreno), por uma questão metodológica optamos pela utlização do software 

ENVI (Environment for Visualizing Images) o qual permite interface com o SIG 

adotado. Basicamente, o MDT consiste na representação real de uma superficie do 

terreno em 3D e de forma dinâmica. Considerando que qualquer tipo de modelo 

topográfico pode ser representado por relevos, a elaboração de MDTs permite 

diversas aplicações, como por exemplo, análise das variáveis ambientais, análise 

dos processos de uso e ocupação do solo, elaboração de mapas temáticos, enfim, a 

apresentação tridimensional de um determinado espaço combinada com os mais 

diversos planos de informação. 

 

Com base em imagens do satélite Quickbird e em fotos aéreas 

georeferenciadas no Envi em associação ao banco de dados gerado no Spring e 

importado para o Envi, foram criadas grades regulares de diversos pontos no 

terreno, resultando na elaboração de Modelos Digitais do Terreno e permitindo 

análises mais aprofundadas sobre a área de implantação do sítio.  

 

Além disso, ferramentas do Envi também foram utilizadas para 

georreferenciar as imagens aéreas das décadas de 1960, 1970, 1980, 1990, 

permitindo a geração de MDTs de diversos períodos, o que contribuiu para a 

realização de análises comparativas sobre os processos de uso e transformação do 

espaço ocorridos no local. (prancha 1). 
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Fig. 7: Imagem do Envi contemplando a área de implantação do Sitio São Francisco e a 
Serra do Dom. 
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 Elaboração de maquetes eletrônicas 

 

 A partir dos registros arqueológicos e levantamento métrico-arquitetônico, 

primeiramente foram realizadas as representações gráficas (plantas e cortes) das 

estruturas arquitetônicas e construtivas existentes na área de implantação do Sítio 

São Francisco mediante a utlização do programa AutoCAD.  

 

 Seqüencialmente, foi realizada a modelagem tridimensional dos restos 

construtivos, combinando a utilização do AutoCad e do software Photomodeler, o 

qual constitui um programa que extrai dados, medições e modelos tridimensionais a 

partir de fotografias. A partir de faces distintas de um mesmo objeto fotografado, o 

sistema extrai as medidas de interesse e realiza a correção geométrica das imagens 

gerando os modelos desejados. 

 

 
Fig. 12: imagem do software Phtomodeler com a reconsitutição de uma área do sítio 
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 Após a realização das reconstituições tridimensionais, os arquivos foram 

exportados para o software 3D Studio MAX, o qual constitui o ambiente gráfico-

computacional onde foram geradas as maquetes eletrônicas com aplicação de 

texturas e simulação de iluminação7. 

 

 
  Fig.13: imagem do software 3D Studio MAX com elaboração da maquete do sitio 

 

 Em associação a softwares aptos ao tratamento de imagens (Corel Draw e 

Adobe Photoshop), com base em fotografias digitais e nos vestigios arqueológicos 

identficados nos sitio, foram obtidas as texturas a serem empregadas na 

renderização da maquete digital, procurando torná-la o mais realista possível 

 

 

                                                           
7 Neste momento, por uma questão metodológica, optou-se pela realização das maquetes eletrônicas 
das estruturas construtivas da Área 1 do sitio arqueológico. Com a continuidade das pesquisas, serão 
realizadas as maquetes eletrônicas (situação atual e hipóteses construtivas) das demais áreas. 
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Uma vez finalizadas as maquetes eletrônicas dos restos construtivos do sitio 

arqueológico, utilizando os mesmos softwares, foram realizadas as reconstituições 

digitais das hipóteses construtivas. Tais hipóteses foram formuladas a partir do 

correlacionamento entre as informações obtidas pelas pesquisas arqueológicas, 

análise dos restos construtivos e arquitetônicos e comparatividade com as tipologias 

e técnicas de construções análogas outrora existentes no município de São 

Sebastião.8  

 

Essas ferramentas permitem a visualização em 3D de determinados 

elementos constituintes da paisagem e, no caso do Sítio São Franscisco, foram 

utilizadas para a reconstituição gráfica das estruturas arquitetônicas. Seu uso teve o 

objetivo de auxiliar na análise sobre os fatores que contribuiram para o processo de 

ruinificação das construções ali existentes e, sobretudo, fornecer informações sobre 

as formas de organização do espaço construído e os processos de artificialização do 

meio natural. 

 

                                                           
8 Neste caso, foram utilizados registros fotográficos das instalações das Fazendas do Outeiro, 
Guaecá, Mesquita e Santana, sendo que no conjunto, somente a última ainda existe, embora com 
caracteristicas diversas de sua concepção original.  
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3 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DE SÃO SEBASTIÃO9 
 
 O município de São Sebastião está localizado no Litoral Norte do Estado de 

São Paulo, região sudeste do território nacional, a 23 º48'de latitude sul e 45 º24 ’de 

longitude oeste. Com 410km² de área, incluindo as ilhas oceânicas, integra o Litoral 

Norte do Macro-Eixo São Paulo - Rio de Janeiro, tendo como acesso principal a. 

rodovia SP- 55/BR-101.  

 

Apresenta quase 100km lineares de costa e 34 praias. Tem como limite os 

municípios de Caraguatatuba, Bertioga, Salesópolis e Ilhabela – esta última 

separada da parte continental pelo Canal de São Sebastião, que possui 

aproximadamente 25Km de extensão e entre 3 e 50 metros de profundidade. O 

canal caracteriza-se como um porto natural adequado a navios de grande calados. 

 

 O município possui relevo acidentado, com orla litorânea bastante recortada e 

escarpada, caracterizada por baías, enseadas, esporões rochosos que avançam 

para o mar e ilhas. Possui uma faixa territorial limitada de um lado pelos contrafortes 

da Serra do Mar e do outro pelo Oceano Atlântico, constituindo um conjunto de 

praias de grande beleza, base para o desenvolvimento turístico da região. 

 

 Pela própria característica da topografia local, a ocupação do município 

restringe-se à faixa litorânea, avançando para o interior pelas planícies costeiras, 

nos enclaves entre os contrafortes serranos. As maiores concentrações 

populacionais nesses enclaves verificam-se em Boiçucanga, Maresias e São 

Francisco. 

 

 Atualmente, a chamada “Costa Norte” do município, de ocupação mais antiga 

(faixa entre o Centro e Caraguatatuba), concentra ainda grande parte da população 

local morando junto à orla litorânea.  
                                                           
9 A caracterização geral de São Sebastião foi realizada de forma sintética com base no Plano Diretor 
do Município (2007), elaborado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, e no Plano de Manejo do 
Parque Estadual da Serra do Mar (2007), elaborado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – 
Governo do Estado de São Paulo. 
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 Já na parte sul (entre o Centro e Bertioga), a maioria das praias é ocupada 

por atividades de veraneio. A população local concentra-se nos “bairros” mais 

afastados, como é o caso de Boiçucanga e Maresias, entre outros. 

 

 A ocupação urbana atual do território consta de pequenos núcleos dispostos 

ao longo da SP-55, ou avançando pelos enclaves formados pelas praias e suas 

extensões de planície costeira, separados entre si pelas formações da Serra do Mar 

que avança em direção à orla marítima ou pelos costões rochosos. As aglomerações 

assim formadas conectam-se entre si quase que exclusivamente pela rodovia SP-55, 

via-tronco que interliga toda parte urbanizada do município. 

 

 Com acessibilidade por terra garantida a partir do planalto, a região sofreu 

grande impacto com a abertura indiscriminada de loteamentos destinados, em sua 

maioria, para atividades de veraneio. A maior parte da população caiçara foi expulsa 

em direção ao interior e às terras lindeiras às praias, passaram a ser ocupadas por 

casas de veraneio e condomínios fechados utilizados temporariamente por uma 

população flutuante vinda do planalto principalmente na “alta estação”. 

 

 Além da área continental, o município conta com a porção insular 

representada por ilhas, ilhotas e lajes. Os ecossistemas frágeis dessas áreas 

requerem preservação especial.  Por isso, as áreas são, na maioria, tombadas ou 

constituem Área Sob Proteção Especial - Aspe (Resolução SMA de 10/02/87) ou 

Área de Proteção Ambiental - APA. Com exceção da Montão de Trigo, as ilhas não 

são habitadas. 

 

 Para promover a manutenção da qualidade ambiental e dos recursos hídricos, 

preservar a cobertura vegetal nativa, flora e fauna e garantir as qualidades cênicas e 

estéticas da paisagem, as ilhas catalogadas como muito pequenas (de 0,01 a 50 

ha), assim como ilhotas e lajes, foram declaradas pelo Condephaat como de 

preservação permanente. Para garantir a sua integridade, a sua utilização deve se 
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restringir à visitação ocasional ligada à pesquisa científica, educação ambiental ou 

lazer contemplativo de baixa interferência. 

 

 Aspectos climáticos 
 

 Nas partes baixas do município, correspondentes às pequenas planícies 

costeiras e ao início dos contrafortes da Serra do Mar,  predomina, segundo a 

classificação climática de Köppen, um clima tropical úmido, sem estação seca. A 

temperatura média do mês mais quente oscila entre 24º e 25º C, com o trimestre 

mais quente correspondendo aos meses de janeiro a março, os quais também são 

os de maior precipitação pluvial. O trimestre mais frio corresponde ao período de 

junho a agosto. O índice pluviométrico anual é superior a 1.500mm e o total de 

chuvas do mês mais seco é superior a 60mm. A umidade relativa do ar é sempre 

elevada, com valores mensais situando-se em torno de 80%. 

 

 Com o aumento da altitude, a temperatura abranda e ocorrem precipitações 

mais abundantes, chegando a ultrapassar aos 2.000mm anuais. A umidade 

transportada pelos ventos que sopram do mar, ao atingir maiores altitudes, onde o ar 

é mais frio, condensa-se e precipita-se em forma de chuvas ou neblinas. Assim, nas 

partes mais altas do município, o clima pode ser classificado como do tipo 

mesotérmico úmido, sem estiagem. 

 

 Aspectos geológicos e geomorfológicos 
 

 No município de São Sebastião, a Serra do Mar aproxima-se da costa, e suas 

escarpas ou maciços isolados atingem diretamente as águas do mar, formando 

esporões com espigões festonados, entre os quais encontra-se um conjunto de 

pequenas planícies costeiras pouco desenvolvidas. 

 

 Do ponto de vista geológico, nas feições montanhosas e escarpadas da Serra 

do Mar predominam rochas metamórficas, com acentuadas variações petrográficas, 
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como os migmatitos, gnaisses e xistos, relacionados ao Arqueano e pertencentes ao 

chamado Complexo Costeiro. Nessa área ainda podem ser encontrados outros tipos 

de rochas, como quartzitos, filitos, diques de diabásio e intrusões graníticas. As 

planícies costeiras são geralmente estreitas e interrompidas pelos esporões da 

serra, sendo constituídas por sedimentos recentes relacionados ao Holoceno, com 

predomínio de areias marinhas, localmente recobertas por depósitos lagunares, 

coluviais ou dunares. 

 

 Sob o ponto de vista geomorfológico, verifica-se que as encostas e escarpas 

da Serra do Mar apresentam a erodibilidade muito elevada, bem como alta 

suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, tanto como fenômenos 

naturais da evolução da paisagem como por processos induzidos pela ação 

antrópica. 

 

 Essas encostas da Serra do Mar, embora sejam muito suscetíveis a 

escorregamentos naturais em função da combinação de fatores como a forma e 

inclinação das vertentes, pluviometria e das características geológicas e dos solos 

superficiais, “apresentam hoje um quadro de processos erosivos superficiais 

relativamente contidos”. (SANTOS, 2004). 

 

 Aspectos hidrográficos 
 

 De acordo com as definições constantes na Lei Estadual n º 9.034, de 27 de 

dezembro de 1994, que estabeleceu o atual Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

do ponto de vista hidrográfico o município de São Sebastião faz parte da Unidade de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI) 3 - Litoral Norte, classificada pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) como Unidade de 

Conservação, e na qual ainda estão incluídos os municípios de Caraguatatuba, 

Ilhabela e Ubatuba. 
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 Das 34 sub-bacias identificadas nessa UGRHI, 10 delas (Rios São Francisco, 

Maresias, Grande, Cambury, Barra do Sahy, Juquehy e Una, e conjunto de 

drenagens denominadas São Sebastião, Paúba e Ribeirão Grande) situam-se 

integralmente na superfície territorial do município de São Sebastião. Apenas a sub-

bacia do rio Juqueriquerê tem uma pequena parte de suas nascentes nesse 

município e o restante de sua área de drenagem desenvolve-se no vizinho município 

de Caraguatatuba.  

 

 O meio natural  
 

 A Mata Atlântica 

 

 Em conformidade ao Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar – 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2007), a Mata Atlântica é 

considerada uma das prioridades para a conservação da biodiversidade em todo o 

continente americano. Atualmente, sua cobertura florestal acha-se reduzida a cerca 

de 7,6% da área original, a qual possuía uma extensão aproximada de 

1.300.000km2. Mesmo assim, exerce influência direta na vida de mais de 80% da 

população brasileira que vive em seu domínio. Seus remanescentes regulam o fluxo 

dos mananciais, asseguram a fertilidade do solo, controlam o clima, protegem 

escarpas e encostas das serras, além de abrigarem e contribuírem para a 

preservação de significativo patrimônio histórico e cultural.  

 

 Desde o período pré-colonial até as etapas mais recentes, a Mata Atlântica foi 

objeto de diversos processos de ocupação humana, caracterizados por 

agrupamentos sociais que habitaram ou interagiram com o meio natural em um 

contexto de vivência e exploração de recursos e imprimindo na paisagem distintos 

cenários culturais. 

 



 41

 
Fig.14: Distribuição atual da Mata Atlântica no país 

(fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, 2007) 
 

 No município de São Sebastião, a Mata Atlântica se encontra presente nas 

escarpas, encostas, pedimentos e morraria costeira da região, conhecida como 

Serra do Mar, e no rebordo oriental do Planalto Atlântico, praticamente ocorrendo 

sobre conjuntos de serras mais ou menos paralelas à atual linha de costa. 

 

 A Mata Atlântica corresponde a uma floresta ombrófila densa, também 

denominada de floresta latifoliada tropical úmida de encosta. É caracterizada pela 

predominância de árvores de grande porte (fanerófitas), associadas a várias outras 

formas biológicas. Por ocorrer em área com elevados índices pluviométricos, 

apresenta caráter úmido acentuado, destacando-se pela grande exuberância e pela 

imensa variedade de espécies. 
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 Embora bastante modificada devido à ação antrópica intensiva ocorrida na 

região praticamente desde a chegada dos europeus ao Brasil, ainda apresenta uma 

riqueza florestal onde podem ser encontrados jequitibás, canelas, cedros, jatobás, 

ipês, guapuruvus, guatambus, canjaranas, figueiras, paineiras e os multicoloridos 

manacás-da-serra e quaresmeiras. 

 

 No seu interior ainda pode ser encontrada uma fauna bastante diversificada, 

destacando-se, entre os mamíferos, macacos, antas, capivaras, catetos, jaguatiricas, 

pacas, cotias e até onças pintadas, além de uma avifauna riquíssima e um número 

incontável de representantes dos répteis, anfíbios, insetos, artrópodes, crustáceos e 

invertebrados.  

 

 Por outro lado, no município de São Sebastião, grande parte das escarpas da 

Serra do Mar, ou de seus maciços isolados, atinge diretamente as águas do mar, 

dando origem a costas altas e jovens, que caracterizam os denominados “costões 

costeiros”. São constituídos por afloramentos de rochas cristalinas sujeitos a 

intensas ações erosivas (embate das ondas, correntes, chuvas e vento),  

propiciando diferentes configurações, tais como falésias, matacões, lajes e costões 

verdadeiros sobre tais formações.  

  

 De maneira geral, os costões podem comportar uma vasta comunidade 

biológica, configurando-se como um local de alimentação, crescimento e reprodução 

de um grande número de espécies, principalmente aves e peixes. 

 

 Obviamente, São Sebastião, assim com a maior parte dos municípios 

litorâneos, conta com outros ecossistemas, como é o caso das restingas, praias e 

manguezais que, embora estejam diretamente associados à comunidade local, 

optamos por não descrevê-los neste trabalho. Outrossim, considerando que o Sitio 

São Francisco está inserido em meio ao Parque Estadual da Serra do Mar, numa 

zona encoberta pela Mata Atlântica, justifica-se a ênfase a este ecossistema. 
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4 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE SÃO SEBASTIÃO – A TRANSFORMAÇÃO DO 
ESPAÇO 
 
 O município de São Sebastião, situado no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo, possui uma área aproximada de 401km² e uma população fixa com cerca de 

69.882 habitantes. (censo IBGE – 2004) O início de sua ocupação pelo elemento 

colonizador remonta ao final do século XVI e início do século XVII, período em que 

foram doadas as primeiras sesmarias na região, caracterizadas pelas terras da Ilha 

de São Sebastião 10 e pela chamada “terra firme”, na parte continental. 

 
 Segundo Almeida, o município herdou seu nome do batismo da Ilha de São 

Sebastião, em 20 de janeiro de 1502, por Américo Vespúccio (1959, p. 28). A 

chegada do colonizador europeu se defrontou com a ocupação indígena, formada 

pelos tupinambás ao norte e tupiniquins ao sul, sendo a Serra de Boiçucanga divisa 

e palco de intensas lutas entre as duas tribos. (STADEN, séc. XVI) 

 

 Geograficamente, o município ocupa uma estreita faixa de terras delimitada 

pelos contrafortes da Serra do Mar e pelo oceano Atlântico, estendendo-se desde o 

município de Bertioga a oeste até o de Caraguatatuba a norte e noroeste.  

 

 Assim, em função das próprias características da topografia local, a ocupação 

restringiu-se à faixa litorânea, avançando pelas poucas planícies costeiras, 

regionalmente conhecidas como “sertão”.  

 

 Efetivamente, a Serra do Mar configurava-se como um obstáculo de difícil 

transposição, constituindo um elemento de diferenciação regional entre as “terras da 

marinha” e as “terras de serra acima”, ou atualmente, entre o litoral e o planalto. 

Todavia, durante as fases aurífera e cafeeira, quando o valor dos produtos se 

                                                           
10 Conforme Almeida (1959, p.47), é provável que a ocupação da região pelos primeiros europeus 
tenha ocorrido primeiramente nas terras da Ilha de São Sebastião, atual município de Ilhabela, tendo 
em vista uma maior proteção contra possíveis ataques dos índios. 
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mostrou compensatório, as escarpas da Serra do Mar não foram obstáculos para o 

aprimoramento das ligações e relações com o planalto11. (FERNANDEZ, 1992, p. 16) 

 

 Em vários pontos do município, as escarpas da Serra do Mar alcançam a orla 

litorânea, acarretando em formas de apropriação do espaço que implicaram em 

vários problemas e trouxeram conseqüências vividas na atualidade, e que podem se 

agravar no futuro. As principais conseqüências referem-se à ocupação e exploração 

do meio terrestre e aquático, de difíceis compreensão e solução.   

 

 De maneira geral, em relação aos processos de evolução histórica de São 

Sebastião, podem-se indicar quatro cenários de ocupação no município: pré-colonial, 

colonial, caiçara e ocupação atual.  

 

 Ocupação pré-colonial 
 

 Esta parte do litoral de São Paulo, apesar de possuir uma grande importância 

para o aprofundamento científico e cultural sobre as comunidades pretéritas, ainda é 

uma lacuna quando se procura melhor compreender os assentamentos ocorridos 

durante o período pré-colonial. 

 

 Existem várias fontes documentais apontando que o Litoral Norte de São 

Paulo abrigou inúmeros assentamentos indígenas desde a pré-história até o período 

colonial, quando trouxe as marcas da ocupação européia. A maior parte das 

referências bibliográficas descreve que no momento da chegada do elemento 

colonizador, a região já era ocupada pelos Tupiniquins e Tupinambás que, segundo 

cronistas, viviam em constante estado de guerra, até mesmo durante o período 

colonial. 

 

                                                           
11 Conforme SILVA, Armando Correia da, (1975) apud FERNANDEZ, Ramón Vicente Garcia (1992), 
“A análise sumária do período de 300 anos decorridos do aparecimento do núcleo de São 
Sebastião... mostra que a Escarpa da Serra do Mar, se dificultou as relações com o Planalto, não foi 
obstáculo a essas relações com o ouro e o café, quando o valor do produto compensou as 
dificuldades da circulação terrestre.”  
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 Entretanto, existem informações de que as primeiras populações a ocuparem 

o Litoral Norte de São Paulo foram grupos pré-cerâmicos, os chamados “povos dos 

sambaquis”, caracterizados por uma sociedade de pescadores-coletores que 

apresentavam uma certa complexidade social e relativa permanência territorial. 

 

 Embora a maior ocorrência de sambaquis do Litoral de São Paulo tenha sido 

registrada nos municípios de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, sítios arqueológicos 

da mesma natureza também foram identificados e estudados no Litoral Norte do 

Estado, como é o caso dos sítios Tenório e Mar Virado12, ambos no município de 

Ubatuba. 

 

 No município de Ilhabela, foram cadastrados alguns sítios a princípio 

associados a grupos de pescadores e coletores, como é o caso dos sítios 

identificados nas ilhas Vitória e Búzios e do sítio Abrigo Furnas, do qual foi 

recuperado um sepultamento associado a restos faunísticos e malacológicos.13 

 

 Em relação a São Sebastião, pesquisas recentes possibilitaram a 

identificação de um sambaqui (Sítio Jaraguá 1), no bairro da Enseada, onde em 

superfície foram observados vestígios líticos e faunísticos, indicando a presença de 

grupos pescadores-coletores pré-históricos no âmbito desse município.14. Da 

mesma forma, na parte insular de São Sebastião, especificamente na Ilha Montão de 

Trigo, foram identificados dois sítios arqueológicos associados também a grupos de 

pescadores e coletores e que estão sendo estudados como parte do doutorado da 

arqueóloga Paula Nishida Barbosa.  

                                                           
12 O Sítio Tenório foi alvo de um projeto de salvamento arqueológico em função da implantação de um 
loteamento no local no período de 1969 e 1970, tendo sido estudado por Garcia, 1972, e Uchoa, 1973 
e 1980. O Sítio Mar Virado teve suas pesquisas iniciadas a partir de 1990, sob a coordenação da 
Profª. Dra. Dorath Pinto Uchoa. 
13 O Sítio Abrigo Furnas foi objeto de um projeto de Salvamento Arqueológico entre maio e junho de 
2007, sob nossa coordenação. Refere-se a um sitio de pequenas dimensões implantado em um 
abrigo sob rocha com a ocorrência de material lítico, cerâmico, conchas e ossos de mamíferos e 
aves. Até o presente momento, não foram obtidas datações absolutas para este sítio. 
14 O sítio Jaraguá caracteriza-se por um sambaqui com cerca de 3 metros de altura e 15 metros de 
comprimento, implantado a céu aberto em uma área em intenso processo de urbanização. Localiza-
se em uma área plana, sendo delimitado na sua face norte por um pequeno córrego e relativamente 
próximo às encostas da Serra do Mar (500m) e a cerca de 1,6km da orla da praia da Enseada. 
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 Um recente trabalho sobre esses grupos refere-se à tese de doutorado da 

arqueóloga Sandra Nami Amenomori. A autora centraliza suas análises em três 

sítios arqueológicos (Mar Virado, Tenório e Couves) e procura compreender a 

ocupação dos grupos pescadores-coletores no Litoral Norte de São Paulo sob a 

ótica da Arqueologia da Paisagem. (Amenomori, 2005) 

 

 Já em relação à presença dos grupos ceramistas na região, existem boas 

informações, como é o caso dos relatos dos primeiros viajantes, como Hans Staden 

(1548) apontando que esta parte do litoral era ocupada pelos Tupinambás. Esse 

grupo possuía seu domínio de Boiçucanga para o norte. Existiam áreas de 

acampamento de pesca ou guerra em São Sebastião e aldeias maiores no Litoral 

Sul fluminense.  

 

 De Boiçucanga para o sul era domínio dos Tupiniquins. A luta entre essas 

tribos, inimigas ancestrais, intensificou-se com a chegada dos europeus; os 

tupiniquins se aliaram aos portugueses, chamados por eles de peró, e os 

tupinambás aliaram-se aos mair franceses, que haviam chegado ao Rio de Janeiro, 

em 1555. 

 

 Uma dessas lutas foi presenciada e, mais tarde, narrada por Hans Staden, 

designado pelo então governador-geral Tomé de Souza para combater os 

Tupinambás a partir da Fortaleza de Bertioga.  Em 1554, caiu prisioneiro dos 

Tupinambás e viveu com eles cerca de nove meses, o que contribuiu para que 

fizesse uma descrição detalhada sobre o cotidiano desses grupos, tendo inclusive 

relatado sua passagem pela Ilha de São Sebastião. 

 
... quando estávamos ainda um dia de viagem distante da povoação que desejavam 

atacar, acamparam numa capoeira em frente duma ilha que é chamada de São 

Sebastião pelos portugueses e de Maembipe pelos selvagens,... na viagem de 

retorno para a aldeia de Ubatuba, os índios desembarcaram os prisioneiros feitos por 

Tupinambás, na Ilha de São Sebastião ou Maembipe, distante apenas cerca de dez 

milhas de Bertioga...(STADEN, 1554). 
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 Em São Sebastião, foram identificados fragmentos de cerâmica de natureza 

indígena e com decoração corrugada no bairro de Boiçucanga e Santiago, além de 

uma urna funerária com um sepultamento encontrada na Praia do Cabelo Gordo, 

caracterizando vestígios arqueológicos associados aos grupos portadores da 

cerâmica tupi-guarani.15 

 

 Embora existam várias referências sobre a ocupação do Litoral Norte de São 

Paulo por estes grupos ceramistas, poucos foram os trabalhos arqueológicos 

desenvolvidos naquela região em sítios dessa natureza. Um dos raros trabalhos 

refere-se às pesquisas arqueológicas desenvolvidas entre 1975 e 1976 no Sítio 

Itaguá, município de Ubatuba, cujos resultados permitiram constatar uma única 

ocupação e inseri-lo na tradição tupi-guarani. 

 

 Conforme Schaden (1954), de maneira geral, os grupos tupis possuíam uma 

economia baseada na caça e pesca alternada com a lavoura de subsistência, 

segundo o sistema de coivara (derrubada e queima).  Essa forma de trabalho foi 

adotada pelos portugueses e é utilizada até hoje por algumas comunidades 

caiçaras, prática agrícola que influenciou de forma considerável na atual composição 

da Mata Atlântica. 

 
 Ao contrário do que prega a mentalidade rousseauniana do “bom selvagem”, hoje 

muito difundida, as populações indígenas não são dotadas do poder mágico de 

conviver com a floresta sem alterá-la. Em uma perspectiva histórica, é evidente que o 

legado ambiental que conhecemos resulta das relações entre as populações 

passadas e o meio em que habitavam. (OLIVEIRA et al., 1994: 46). 

 

 Seguramente, ao contrário do “mito do bom selvagem”, as formas de 

ocupação indígena, mesmo que em pequena escala quando em comparação com a 

ocupação colonial, promoveram interferências e um certo manejo da natureza, tendo 

                                                           
15 Segundo informações de moradores locais, tal urna foi encontrada no inicio da década de 80 no 
interior de um pequeno abrigo sob rocha e encaminhada ao antigo Instituto de Pré-História do Museu 
Paulista, tendo sido na ocasião estudada pela Profa. Dra. Dorah Uchoa.  
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provocado alterações significativas no que consideramos hoje como “paisagem 

natural.” 

 

 À medida que forem realizadas novas pesquisas arqueológicas centradas 

num maior entendimento sobre o contexto cultural desses grupos nesta parte do 

Estado de São Paulo, poderemos obter mais informações sobre as formas de 

apropriação, uso, ocupação e transformação do espaço, ou seja, os Cenários de 

Ocupação correlatos aos assentamentos humanos ocorridos no período pré-colonial.  

 

 Ocupação colonial – O processo de urbanização da Vila de São 
Sebastião 
 

 A partir de 1530, com a implementação do sistema de capitanias hereditárias 

pelo rei de Portugal, Dom João III, as capitanias conhecidas como “do sul” (São 

Vicente, Santo Amaro e Santana) são atribuídas aos irmãos Martim Afonso e Pero 

Lopes de Souza. Assim, a atual cidade de São Sebastião teve sua origem remota na 

doação das 80 léguas de costa que D. João III concedeu e confrontou a Pero Lopes 

de Souza, ainda na primeira metade do século XVI.16 

 

 Ao que parece, os pedidos de terras em São Sebastião ocorrem em maior 

quantidade a partir de 1600, sobretudo devido aos estímulos advindos da Coroa 

Portuguesa.17 A posição geográfica de São Sebastião, no litoral entre São Vicente e 

Rio de Janeiro em associação ao porto natural, configura-se como fator favorável ao 

desenvolvimento comercial, pois de acordo com os interesses e tendências 

centralizadoras da política portuguesa, as cidades eram criadas em pontos 

estratégicos. (REIS FILHO, 1968) 
                                                           
16  Frei Gaspar Madre de Deus, em Memórias para a histórica da capitania de São Vicente, 1975, p. 
149, aponta que durante a jurisdição do donatário Pero Lopez de Souza, não havia nenhum 
povoamento na Capitania de Santo Amaro. Os primeiros colonizadores somente chegaram à região 
de São Sebastião no final do século XVI, bem depois da morte de Pero Lopez de Souza ocorrida em 
1542. 
17 Dayse Bizzochi em sua obra A Terra e lei – estudos de comportamentos sócioeconômicos em São 
Paulo nos séculos XVI e XVII, 1983, pág. 82-83, relaciona uma série de pedidos de sesmarias em 
São Sebastião entre os anos de 1568 e 1640, apontando uma preferência especial por terras na 
região a partir do seiscentismo. 
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            Fig.15: Capitania de Santo Amaro – 1631 -, com São Sebastião ao centro – 
 João Teixeira Albernás Mapas Históricos Brasileiros - Editora Abril Cultural 
 

 O processo de povoamento de São Sebastião ocorreu por conseqüência da 

ocupação das terras, servindo como ponto de apoio para a economia de exportação. 

Como a maioria das vilas do período, apresentava desenvolvimento modesto. O 

maior movimento era causado pelas transações comerciais e portuárias ligadas à 

produção da cana. No resto do ano, o povoado vivia praticamente em abandono, 

salvo nas festas religiosas, fator de concentração e contatos. (PALUMBO, 2001) 

 

 Em geral, a evolução histórica de São Sebastião possui vários aspectos 

correlatos à trajetória econômica e social brasileira, como as “bandeiras”, a fase da 

mineração e o contato comercial com o planalto. (SILVA. 1975, p.79, 80) Porém, nos 

primeiros anos de sua ocupação, o núcleo urbano pouco se desenvolveu, pois o 

açúcar nordestino e depois o das Antilhas eram mais vantajosos comercialmente, 

aspectos que contribuíram para que os engenhos da região se dedicassem à 

produção de aguardente. 
 

 Em meados do século XVII, com o enfraquecimento da economia de 

exportação, a mão-de-obra excedente passa a ser utilizada na economia de 
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subsistência e nas construções urbanas e rurais e São Sebastião, que como centro 

urbano modesto, passa a depender ainda mais de centros urbanos maiores, como 

Santos e Rio de Janeiro, onde estavam instaladas as Companhias de Comércio. 
 

 Embora de pequeno dimensionamento e pouco desenvolvido, o povoado é 

elevado à categoria de Vila em 1636, caracterizado por um singelo conjunto de casas 

de pedra e cal com cobertura de palha e apresentando seu edifício religioso de 

inspiração jesuítica, sem torre lateral, dedicado a São Sebastião.18 
 

 Com base nos relatos de C.F. Behrens, 19 em “História da expedição de três 

navios enviados pela Companhia das Índias Ocidentais, das Províncias Unidas, às 

Terras Austrais em 1721”, Afonso de E. Taunay observa que, mesmo após cerca de 

90 anos de sua elevação à categoria de vila, o núcleo urbano ainda guardava feições 

análogas ao momento inicial de sua formação, pois 
... a cidade dispunha de medíocre extensão pouca fortificada, era circunscrita por 

uma estada (cerca paliçada), provida de alguns canhões. Possuía igreja bela e casa 

para governo. Quanto às casas dos moradores, sua construção era a dos índios.  
 

 De fato, a vila só se desenvolveria com a descoberta do ouro nas minas e a 

conseqüente movimentação portuária em seu canal. Diante da real possibilidade de 

fornecimento de produtos à população das minas, vários engenhos foram instalados 

na região, como é o caso da Fazenda Santana, de 1743, e o Engenho D’Água, na 

ilha fronteira, propiciando um relativo desenvolvimento econômico para o município. 

 

                                                           
18 Conforme Manoel E. de Azevedo Marques, in Apontamentos históricos, geográficos, biográficos, 
estatísticos e noticiosos da província de São Paulo, 1952, pág. 246-7, São Sebastião foi fundada por 
Francisco d’Escobar Ortiz e sua mulher Inês de Oliveira Cotrim, tendo sido elevada à condição de vila 
pelo Capitão Pedro da Mota Leite. 
19 Citado por Rosangela Dias da Ressurreição na obra São Sebastião: transformações de um povo 
caiçara, 2002, pág. 45-6, como um dos tripulantes de três embarcações holandesas que ancoraram 
na Vila de São Sebastião em 1721.  
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      Fig. 16: Fazenda Santana (início do século XX). Coleção Agnello dos Santos. 
      Acervo DPH – PMSS 
 

 Conforme Fernandez, (1992) o Litoral Norte começou a apresentar uma 

produção mais significativa de açúcar a partir da década de 177020. No ano de 1798, 

a produção de São Sebastião foi mais de cem vezes superior que a produção do 

município de Ubatuba, promovendo um rápido processo de enriquecimento nesse 

município. 
 

 Com o contrabando do ouro, vindo das minas pelo Vale do Paraíba e Serra do 

Mar e indo do Porto de São Sebastião para a África, completa-se o quadro de 

atividades que propiciaram um período de prosperidade econômica para São 

Sebastião. Como conseqüência disso, a vila e as atividades inerentes a ela, como os 

ofícios mecânicos, o comércio, armazéns, etc., se desenvolvem.  

 

 Entretanto, em 1787, a medida tomada por Bernardo José de Lorena em 

proibir todo o comércio marítimo que não fosse feito diretamente entre Santos e 

                                                           
20 Segundo Castro, 1976, pág. 118-9, apud. Fernandez, 1992, pág. 46, a indústria açucareira paulista 
e brasileira em geral foram estimuladas pela elevação dos preços internacionais do açúcar em 
decorrência da crise de oferta proporcionada por fatores de ordem externa,  tais como a guerra de 
independência norte-americana, desorganizando a produção açucareira da Jamaica e outras ilhas do 
Caribe, posteriormente agravada pela Revolução Haitiana. 
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Lisboa, tentando concentrar as exportações em uma única vila da capitania, 

significou um “duro golpe” para a Vila de São Sebastião. Segundo Almeida (1959, 

pág. 106),  

 
... o litoral nadava em mar de rosas, florescendo francamente, quando em setembro 

de 1787, ao toque de caixa, publicavam os capitães-mores, por ordem do capitão-

general Bernardo José de Lorena, o terrível édito, pelo qual, todas as embarcações 

que zarpassem dos portos do litoral ficavam obrigadas a escalar em Santos. 

 

 Obviamente tais medidas não foram isentas de reclamações e protestos pelos 

moradores do Litoral Norte, até que em 1798 tais restrições foram revogadas pelo 

então governador Melo Castro e Mendonça. Após um curto período de liberdade 

comercial, a partir de 1803 o Litoral Norte vivencia novamente outra fase de 

dificuldade econômica com as restrições estabelecidas pelo governador França e 

Horta, determinando que várias mercadorias, incluindo o açúcar, fossem embarcadas 

apenas em Santos ou exportadas diretamente para Portugal.21 

 

 De maneira geral, tais medidas restritivas comprometeram significativamente a 

lavoura açucareira na região em estudo, de tal forma que nem a abertura dos portos 

em 1808 e o conseqüente fim das restrições conseguiram minimizar a situação desta 

atividade econômica. 

 

 Porém, ao longo da primeira metade do século XIX, um novo cenário 

modificaria consideravelmente o panorama econômico dos municípios do Litoral 

Norte, representado pelo avanço da lavoura cafeeira a qual imprimiu novas feições à 

paisagem local. É importante destacar que o advento dessa nova fase decorre de 

uma passagem gradual do açúcar para o café e da existência de capitais e 

                                                           
21 Para Fernandez (1992, pág. 60 -61), os efeitos das restrições de França e Horta parecem ter sido 
mais significativos quando comparados com as medidas do governo Lorena, apontando que em 
relação ao açúcar ocorre uma queda acentuada na produção do Litoral Norte, diminuindo inclusive de 
forma significativa a importância de São Sebastião como produtor desse bem.  
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escravaria oriundos da fase açucareira, fornecendo certas condições básicas para a 

expansão da rubiácea na região. 22 

 

 A partir de 1830, ocorre uma expansão de lavouras cafeeiras em São 

Sebastião, provocando grandes modificações na vida do município e inclusive uma 

ampliação na taxa de crescimento da população escrava. 23 Inicia-se, portanto, uma 

nova fase de prosperidade econômica, em parte justificada pelas fazendas de café e 

pelo seu porto, funcionando como exportador do produto para o Rio de Janeiro e 

Santos.24 

 

 Porém, a partir da segunda metade do século XIX, São Sebastião, juntamente 

como os demais municípios do Litoral Norte paulista, começa a vivenciar a 

decadência das lavouras cafeeiras na região. São os fatores responsáveis o 

esgotamento das terras e conseqüente queda na produtividade dos cafezais: a 

expansão do café no Vale do Paraíba, o fim do tráfico negreiro, a implantação mais 

tarde da ferrovia entre São Paulo e Rio e Janeiro, o Porto de Santos e a própria 

abolição da escravatura, acarretando a estagnação econômica e o processo de ruína 

de inúmeras fazendas, conforme já apontado por Almeida: 

 

A construção das vias férreas, no último quartel do século XIX, canalizou a produção 

cafeeira para Santos e Rio de Janeiro. Passavam ao largo do Litoral Norte e extremo 

sul. Perderam seu movimento exportador, perderam o fôlego de seus portos. (1959, 

p.153,156) 

 

                                                           
22 Para Queiroz (1967, pág. 265) apud Fernandez (1992, pág. 46) “0s Capitais representados pelas 
fábricas de açúcar e escravaria, além de certas condições básicas, como uma rede viária, que 
também se devia ao açúcar, possivelmente terão sido o núcleo econômico-financeiro sobre o qual se 
assentaria a produção cafeeira.” 
23 Conforme Fernandez (1992, pág. 301), “O impacto do café em São Sebastião, embora posterior ao 
ubatubense, foi também significativo, registrando-se em 1836 um aumento nas médias de escravos, 
tanto nos domicílios escravistas quanto a nível geral.”. 
24 Almeida (1954, p. 153) assinala que em 1854 o município de São Sebastião possuía 106 fazendas 
de café além de ser responsável pela exportação de grande parte da produção cafeeira do Vale do 
Paraíba. 
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 Mais uma vez, São Sebastião entra em profunda decadência econômica e 

conseqüente isolamento; situação que só mudaria na segunda metade do século XX. 

Tal isolamento ratifica a ocupação caiçara, representada por pequenos povoados 

acolhidos nas enseadas sob os paredões do contraforte da Serra do Mar. Ali 

produziam seu sustento, na lavoura de subsistência, com pequenas roças de 

mandioca, feijão e milho, na pesca artesanal e na caça. Devido às dificuldades de 

acesso e à comunicação quase que exclusiva por mar, os contatos com outras 

comunidades eram escassos. Ficavam à margem do desenvolvimento e do 

progresso, resultando num estilo de vida integrado à natureza, mas enfrentando 

difíceis condições de vida. (GALDINO. 2004, p.11) 

 

 O núcleo urbano de São Sebastião 
 
 Em relação ao processo de formação do núcleo urbano de São Sebastião, o 

primitivo povoado surge em fins do século XVI, sendo implantado na planície entre o 

mar e a serra, em uma área limitada por dois córregos, o Outeiro e o Ipiranga. 

Segundo o modelo português, “os centros menores tendiam a utilizar sítios planos, 

sempre que instalados após a primeira etapa de colonização.” (ROWER, s/d: 311) 

 

 
 Fig. 17: Vila de São Sebastião (1815) - autoria de João da Costa Ferreira  
 Acervo: Sociedade de Geografia de Lisboa - Cartas Corographicas e Hidrographicas 
  de toda a Costa e Portos da Capitania de São Paulo 
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 Ao contrário dos núcleos mais antigos, implantados por medida de segurança 

em morros ou pontos elevados, o traçado do núcleo urbano de São Sebastião vai ser 

constituído a partir do estabelecimento de linhas regulares.  Caracterizado por um 

arruamento retilíneo, acompanha o desenho da costa, formando ângulos abertos e 

tendo as quadras afuniladas nas extremidades em função dos limites impostos pelos 

cursos d’água. 

 

 Basicamente até meados do século XIX, o traçado urbano era composto por 

algumas ruas transversais e três longitudinais, acompanhando o desenho da costa. 

Tal conformação só seria alterada em fins do oitocentismo com a abertura da “Rua 

Nova”, que liga o Córrego do Outeiro ao antigo local dos ranchos de canoas, onde 

deságua o córrego do Ipiranga.  

 

 As praças e largos abertos por força das convenções coloniais, legais ou não, 

eram o Largo da Matriz (o espaço religioso), a Praça do Coreto (ao lado da Matriz) e 

o Largo da Câmara e Cadeia (o espaço de eventos políticos), os quais 

permaneceram sem tratamento, apenas como áreas abertas até o séc. XIX. Nesse 

período, as praças e jardins tornam-se moda, e os modelos ingleses e franceses 

adquirem caráter dominante, sendo adotados como símbolos de modernidade e 

prosperidade econômica. (PALUMBO, 2001) 

 

 Cabe lembrar que até o início do séc. XVIII a vila era bem rústica.  Somente 

com os recursos advindos da nova ordem econômica, os sebastianenses puderam 

construir seu prédio de Câmara e Cadeia e alguns sobrados típicos da arquitetura de 

pedra e cal, comum às cidades do litoral brasileiro. 
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 Fig. 18: Casa de Câmara e Cadeia com seu jardim em frente (1906)  
 Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo 
 

 Essa técnica construtiva predominou nas residências mais antigas da vila, 

situadas principalmente na parte central do núcleo urbano. Entretanto, a partir da 

segunda metade do século XIX, com o advento do tijolo cerâmico, as construções 

situadas mais distantes da Igreja Matriz passaram então a utilizar tijolos, mais fáceis 

de serem trabalhados diante da escassez da mão-de-obra escrava. 

 

 A utilização deste novo material permitiu a adoção de novas linhas 

construtivas, em geral ornadas por diversas modenaturas. Os telhados passam a ser 

escondidos por platibandas, as envasaduras recebem ornatos mais trabalhados com 

pequenos frontões triangulares, as fachadas revestem-se de frisos e cimalhas com 

maior intensidade, pinhas, pináculos e conchóides, agora facilitados pela alvenaria 

de tijolos, são utilizados com maior freqüência e decoram os ambientes externos. 

 

 Entretanto, o pau-a-pique, muito difundido desde os primeiros tempos de 

colônia, continua a ser utilizado até a década de 1930 nas divisórias internas de 

casas remediadas e nas construções da população mais simples. 
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 Fig. 19: casa caiçara típica do Litoral Norte (Década de 20), acervo: Arquivo 
 Histórico de São Sebastião 

 

 Hoje, a leitura do traçado original e sua relação com os elementos naturais 

têm sua compreensão prejudicada pelas muitas transformações vividas pelo 

município, principalmente pela implantação de aterros à frente do centro histórico, 

que inclusive modificaram o traçado original da orla marítima, criando um cenário de 

ocupação completamente distinto daquele que configurou a implantação do núcleo 

urbano original. 

 

 A Serra do Mar, que se apresenta como um “pano de fundo” para o núcleo 

urbano de São Sebastião, teve significativa parcela de sua cobertura vegetal alterada 

para a implementação de grandes áreas destinadas ao plantio de cana-de-açúcar, a 

fim de suprir os engenhos de aguardente do município e, mais tarde, à lavoura 

cafeeira. Na primeira metade do século XIX o meio natural já havia sido alvo de um 

intenso processo de transformação, uso e ocupação do solo. 
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    Fig. 20: Vila de São Sebastião (1838)-Autor desconhecido – Acervo Álvaro Orselli 

 

 Atualmente, nas cicatrizes de um intenso processo de exploração do solo, 

representadas pelos morros desnudos, um outro cenário se configura, agora 

caracterizado por um desordenado processo de urbanização que avança pelas 

encostas e imprime suas marcas na paisagem. 
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 Bairro de São Francisco – Costa Norte do município 

 
 Situado a cerca de 3Km do Sítio Arqueológico São Francisco, localiza-se o 

bairro de mesmo nome, ainda hoje abrigando uma comunidade de pescadores. 

 

 Na primeira metade do século XIX, momento em que as instalações 

existentes no sítio ainda desempenhavam suas atividades produtivas e 

habitacionais, era o Bairro de São Francisco que, em associação ao atual Canal de 

São Sebastião e ao município de Ilhabela, configurava-se como o cenário urbano 

imediatamente mais próximo à visão dos ocupantes do atual sítio arqueológico, 

estando diretamente relacionado aos sistemas de ordem política, religiosa, 

econômica, simbólica, etc. presentes em tal bairro. 

 

 
 Fig. 21: vista  a partir do Sítio São Francisco com o bairro ao centro 

 

 O bairro de São Francisco, além de espaço de convívio social, constituía um 

dos pontos de entrada e saída de mercadorias. Da mesma forma, foi um importante 

núcleo produtor de cerâmica utilitária, conhecido popularmente como o “bairro das 
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paneleiras” até o início do século XX. Inúmeros fragmentos de cerâmica recuperados 

por intermédio das pesquisas arqueológicas desenvolvidas no Sítio São Francisco 

estão provavelmente relacionados a utensílios confeccionados nesse bairro. 

 

 
        Fig.22:: paneleiras do Bairro de São Francisco (1906), 
             Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo 
 

 Sendo assim, para um maior entendimento sobre o Cenário de Ocupação do 

Sítio Arqueológico São Francisco, é fundamental a realização de uma abordagem 

histórica sobre o processo de formação do bairro. Sua origem remonta a meados do 

século XVII, quando em 1658  Antonio Coelho de Abreu doa aos religiosos da Ordem 

de São Francisco uma pequena capela devotada a Nossa Senhora dos 

Desamparados,  com 66 braças de patrimônio existente em sua sesmaria. Quanto 

mais se avança no tempo e, principalmente, em meados do século XIX, mais 

chácaras vizinhas ao convento vão existir.  Portanto, muito provavelmente o sistema 

de posses também vigorou na região conjuntamente com o sistema oficial. 

(PALUMBO, 2001) 

 

 No entorno do convento, construído entre 1657 e 1664 em alvenaria de pedra 

e cal, surge o povoado de São Francisco da Praia, um importante núcleo urbano 
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dedicado à produção de cerâmica utilitária e à pesca artesanal. A ocupação é 

caracterizada por imóveis de um único pavimento construídos na sua maioria em 

pedra e barro, com paredes de vedo em pau-a-pique e com as fachadas contíguas a 

uma rua principal que em seu traçado acompanha os contornos da orla marítima. 

Em geral, as construções são singelas, apresentando telhados de duas águas 

cobertos com telhas capa e canal, com pequenos beirais e entradas frontais, em sua 

maioria com portas e janelas de “folhas cegas”, aspectos ainda presentes em vários 

imóveis desta tipologia existentes no bairro de São Francisco. 

 

 
     Fig. 23: Bairro de São Francisco (1950) Acervo: Arquivo Histórico Municipal- PMSS 

      

 Em 1840, por solicitação da comunidade local, o bairro foi elevado à categoria 

de freguesia, primeiro passo legal para elevação à vila e possível independência em 

relação a São Sebastião, o que não aconteceu, pois tal freguesia acabou sendo 

extinta em 1859. 

  

 No contexto das unidades produtoras rurais, existem referências bibliográficas 

sobre a existência de duas grandes fazendas nas proximidades do bairro de São 

Francisco. A Fazenda Santana, no Pontal da Cruz, e a Fazenda Mesquita, na Praia 

das Cigarras, que até meados do século XX era denominada Praia do Barro. 
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 A Fazenda Santana25, construída em 1743, onde funcionou um engenho 

movido à água, até pouco tempo ainda possuía suas rodas d’água.  Resta 

atualmente parte do aqueduto de pedra, o sobrado do “senhor”, construído em pedra 

e cal, e construções mais simples, como a senzala. Em sua sede acontece a 

tradicional Festa de Santana, a 26 de julho, com quermesse e a dança do boi 

investe. 

 

 Já a Fazenda Mesquita provavelmente esteja relacionada ao mesmo período 

de implantação das instalações do Sítio Arqueológico São Francisco, no início do 

século XIX. Estava localizada nas proximidades da antiga Praia do Barro e era 

constituída por um sobrado construído em pedra e barro e pau-a-pique, pertencente 

ao Padre Mesquita e tendo se dedicado até fins do século XIX à lavoura cafeeira. 

 

 
       Fig. 24: Faz Mesquita (início da década de 1940) Acervo: Iphan 
       (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
 
 Atualmente, da construção original, só existem poucos vestígios dos alicerces 

em pedra em associação a um significativo “bolsão antrópico”, configurando o local 

                                                           
25 A Fazenda Santana foi tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo) como patrimônio arquitetônico, conforme 
processo nº 00020, 1971.  
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como um sítio arqueológico de natureza histórica, neste caso, o Sítio Histórico 

Cigarras 2.26 

 

 Na segunda metade do século XX, nas terras dessas primeiras propriedades, 

foram implantados loteamentos, dando origem aos bairros que existem hoje na 

região e que gradualmente vão ocupando as encostas até os limites do Parque 

Estadual da Serra do Mar. 

 

 Ocupação Caiçara 
 
 Com a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar e, mais tarde, das 

fazendas de café, a população da região diminuiu consideravelmente no final do 

século XIX e início do século XX. Grande parte da população migrou para o planalto, 

abandonando suas terras e benfeitorias, na sua maioria engenhos de aguardente. A 

respeito desse estado de abandono, França faz uma interessante descrição sobre a 

ocupação caiçara na Ilha de São Sebastião, hoje, Ilhabela: 

 
Apetrechos de pescas largados nas praias ou recolhidos a miseráveis ranchos, 

juntamente com as canoas; ruínas de casarões e taperas, de velhos engenhos de 

aguardente ou das sedes de outrora importantes fazendas de café; capoeiras, roças, 

árvores de pomar, estreitas trilhas cruzando-se em todas as direções, e entrelaçando 

as peças, vivas ou mortas, dos povoados de praia são outras marcas sensíveis do 

apego humano pelas estreitas planícies de marinha. (FRANÇA, 1954, pág. 89) 

 

 A partir de então, com exceção da área urbana central, predomina em toda a 

região o sistema de posses. Nas praias da costa norte e costa sul é comum 

encontrar famílias que passam a ocupar as terras de forma não planejada. Os filhos 

constroem suas casas nas terras dos pais e fazem suas roças nos sertões, local em 

                                                           
26 O Sítio Histórico Cigarras 02 configura-se como um sítio arqueológico de natureza histórica, 
implantado em meia encosta de colina suave, constituído por restos construtivos em pedra e barro em 
associação a fragmentos de faiança, cerâmica, vidro, etc. correlatos à primeira metade do século XIX. 
Até o momento não foram realizadas escavações arqueológicas no local, ocorrendo somente o 
cadastramento e a delimitação do sítio a partir de análises de superfície. 
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que também se encontrava a mata de onde retiravam a madeira para embarcações, 

lenha e ervas medicinais. 

 

 Nesse contexto, surgem os povoados caiçaras, constituídos por um 

aglomerado de casas implantadas de forma desordenada e isoladas umas das 

outras, sem muros, construídas de pau-a-pique ou tijolos, geralmente caiadas, com 

telhados de sapê de duas águas e piso de terra batida. A população se volta para a 

pesca e a agricultura, tornando mar e terra um todo indivisível que constitui a base 

do modo de vida caiçara. 

 

 De certa forma, o modo de vida das comunidades caiçaras possuía pouca 

comunicação com o mundo exterior, apresentando até a primeira metade do século 

XX certo isolamento e uma forma específica de relacionamento com o meio natural, 

caracterizado por: 
 

... um aproveitamento intensivo, quase exclusivo e mesmo abusivo dos recursos do 

meio, criando-se por assim dizer, uma intimidade muito pronunciada entre o homem e 

seu habitat. Conhece o homem muito bem as propriedades das plantas ao seu redor, 

bem como os fenômenos naturais presos a terra a ao mar e que o norteiam no 

sistema de vida anfíbia que leva... (MUSSOLINI apud ADAMS, 2000, p. 112-113).  

 

 Entendemos, portanto, que grande parte das comunidades caiçaras era 

constituída por pescadores-lavradores27, conciliando pesca artesanal com a 

agricultura de pequena escala. Os excedentes produtivos e gêneros como a farinha, 

o peixe seco, a banana e barris de aguardente eram geralmente escoados por 

canoas de voga28 para venda no Porto de Santos, sendo o dinheiro resultante desta 

                                                           
27 Segundo Beck (1989) apud Adams (2000), o que caracteriza as comunidades pescadoras-
lavradoras é a relação entre a pesca de pequena escala (ou artesanal) e a agricultura de pequena 
escala (ou  familiar, camponesa).  
28 As canoas de voga eram feitas em um único tronco e teriam surgido na ilha de São Sebastião e na 
parte continental como uma necessidade de comunicação e comércio durante a primeira metade do século 
XIX em decorrência do apogeu da lavoura cafeeira. Conforme Adams (2000, pág. 119) “... parece que as canoas 
de voga comportavam uma tripulação de 7 remadores, mais 5 passageiros com bagagens, além de 5 
a 10 pipas de aguardente (2 a 4 mil litros)”. 
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venda convertido em outros produtos (sal, querosene, panos, ferramentas, anzóis, 

pólvora, etc.) necessários ao cotidiano doméstico das comunidades locais. 

  

 
   Fig. 25: embarque de bananas para Santos - Praia de Toque Toque Pequeno (1923) 

 

 Entretanto, este modo de ocupação está diretamente relacionado a fatores 

geográficos. As planícies costeiras com solos favoráveis criaram condições aptas ao 

estabelecimento de vários povoados caiçaras em oposição às escarpas 

montanhosas da Serra do Mar, que em muitos pontos permaneceram despovoadas. 

 

 Assim, cada praia possuía sua pequena comunidade, que logo tratava de 

construir uma capela nos moldes da capela colonial jesuítica. Além do padroeiro São 

Sebastião, cada bairro passa a ter o seu próprio santo e festas populares dedicadas 

a ele, inclusive constituindo uma forma de integração social entre os membros de 

uma ou várias comunidades. 

 

 Esse modo de vida perdurou durante boa parte do século XX, caracterizando 

a cultura do município, como por exemplo, as comidas típicas como o azul-marinho, 

prato de peixe ensopado com pirão de banana verde, o peixe seco com batata doce 

e as danças, como o caranguejo, a Folia de Reis e a congada, descrevendo as lutas 

do rei Dom Sebastião contra os mouros. 
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 Fig. 26: construção da capela de Toque Toque Pequeno (década de 1920) 
  Foto: Agnello Ribeiro dos Santos - Acervo: Arquivo Histórico Municipal 
 

 

 Ocupação atual 
 
 O último quartel do século XIX significou para as cidades do Litoral Norte de 

São Paulo um período de estagnação seguida de posterior decadência econômica. 

Tal fato se deve à instalação das vias férreas que ligavam São Paulo a Santos, ao 

interior do estado e ao Rio de Janeiro, diminuindo consideravelmente o transporte de 

mercadorias por cidades desta região. 

 
 O deslocamento de eixo econômico do Litoral Norte para o interior ocasionou 

o decréscimo populacional das cidades litorâneas que se acentuou após o fim oficial 

da escravidão. As populações litorâneas ligadas às atividades de exploração 

agrícola se viram sem condições de dar continuidade a tais atividades. Dessa forma, 

grande parte da população local deixou o litoral rumando para o interior e capital em 

busca de novas alternativas econômicas. O decréscimo populacional se acentuou 

ainda mais com o fim da escravidão. 

 

 A partir do início do século XX, o processo de decadência econômica é 

acentuado. (PALUMBO, 2000) Isso se dá em virtude da ascensão de Santos à 
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posição de principal porto litorâneo do estado e da manutenção de São Sebastião 

em posição isolada, dependente de acesso por mar e precariamente ligado ao 

planalto através de Salesópolis pela estrada do Padre Dória.  

 

 Diante de tal fato, a população local procura adaptar-se à situação econômica, 

voltando-se para atividades mais diversificadas e que garantissem a sobrevivência 

imediata, como a pesca artesanal aliada à lavoura de mantimentos, com destaque 

para a produção da banana e da farinha de mandioca. 

 

 
 Fig. 27: pesca de arrastão (meados do século XX)  
 Foto: Agnello Ribeiro dos Santos - Acervo: Arquivo Histórico Municipal 
 

 Sob a ótica dos habitantes locais, a solução para a falta de recursos residia na 

construção do porto, o que era reivindicado constantemente aos políticos da região. 

Enfim, a partir de 1936, a estrutura portuária é iniciada, representando poucas 

mudanças na vida local, pois a proximidade com o Porto de Santos impedia um 

maior crescimento econômico. 
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 O acesso por terra ao planalto, até fins da década de 30, era rudimentar, 

muitas vezes caracterizado por trilhas de difícil acesso. Somente a partir da década 

de 1950, com a abertura da Rodovia dos Tamoios, ligando Caraguatatuba ao Vale do 

Paraíba, a situação de isolamento apontada por França (1954) começa a se 

modificar, acarretando uma série de transformações sociais e econômicas. 

 

 Em meados da década de 60, a Petrobras instalou no município o Terminal 

Marítimo Almirante Barroso/Tebar, com capacidade de atracação para navios de até 

400.000 toneladas, impulsionando melhorias na instalação portuária e representando 

um dos fatores decisivos para o desenvolvimento econômico. 

 

 Assim, com a chegada da empresa petrolífera, a relação com a terra muda e 

um novo Cenário de Ocupação é estabelecido principalmente na região central. Toda 

a área antes ocupada com roças e chácaras é desapropriada pela empresa para 

construção do pátio de tanques de armazenamento de petróleo. 

 

 Para acomodar o crescimento da população, surgem loteamentos populares 

com a construção de “casas padrão” pelo governo federal. Além dos acanhados 

limites do núcleo urbano original, o centro se expande em direção à Serra do Mar. 

Áreas que antes eram ocupadas pelas comunidades locais, geralmente para criação 

de gado e instalação de ranchos de pesca, agora dão lugar a novos bairros, 

principalmente de migrantes, como é o caso da Topolândia, situada a cerca de 3Km 

do centro e que passa a concentrar a população de renda mais baixa ligada 

economicamente à construção civil. 

 

 A partir das décadas de 70 e 80, com a melhoria da rodovia que liga São 

Sebastião a Santos, principalmente na costa sul, ocorre uma nova forma de 

ocupação do espaço decorrente da atividade turística. 

 

 Neste novo cenário, as populações costeiras vendem suas posses e passam a 

habitar o sertão. A faixa de marinha e adjacentes são ocupados por casas de 
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veraneio e, mais tarde, por condomínios fechados. Com o advento do turismo, a 

população caiçara passa a trabalhar em serviços ligados a esta nova vertente 

econômica e vê diminuir consideravelmente suas relações com a terra, pela roça, e 

com o mar, pela pesca artesanal. 

 

 No início dos anos 90, com a arrecadação e repasse de impostos pagos pela 

Petrobras, o município vivencia uma nova fase de crescimento econômico, atraindo 

um contingente populacional, principalmente das regiões empobrecidas do país. 

Essas pessoas foram atraídas pela possibilidade de melhoria de vida, em geral 

atuam na construção civil e passam a ocupar a área dos sertões e até mesmo áreas 

protegidas do Parque Estadual da Serra do Mar com o conseqüente aumento dos 

bolsões de pobreza do município. 

 

 Atualmente, o município presencia alterações significativas na sua malha 

urbana original, caracterizada a princípio por quarteirões coloniais muito bem 

definidos na área central e pelas áreas isoladas, como fazendas, distritos e povoados 

caiçaras que outrora compunham um dos cenários de ocupação de São Sebastião.  

Hoje se impõem um novo desafio à realidade local, ou seja, conciliar 

desenvolvimento econômico com a preservação do patrimônio cultural e natural. 
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5 - O SÍTIO ARQUEOLÓGICO SÃO FRANCISCO-CARACTERISTICAS GERAIS 
 
O Sítio Arqueológico São Francisco refere-se a um sítio de natureza histórica, 

de categoria unicomponencial implantado a céu aberto em meio ao Parque Estadual 

da Serra do Mar. O conjunto de vestígios arqueológicos é representado por 

construções e restos construtivos de unidades habitacionais, religiosas e produtivas, 

caminhos, estradas, aquedutos e barragens, áreas de captação de recursos, 

córregos, áreas de descarte de objetos e restos alimentares, áreas de plantio e 

postos de controle que se distribuem por aproximadamente 800.000 m², 

caracterizando o Cenário de Ocupação e a Paisagem Cultural dos segmentos 

sociais que ocuparam tais instalações no passado. 

 

As primeiras pesquisas arqueológicas efetuadas no Sítio São Francisco 

ocorreram no período de 1991 a 1994 e foram direcionadas para a evidenciação e 

levantamento arquitetônico dos restos construtivos, mapeamento das áreas de 

ocorrência dos vestígios e escavação arqueológica de um trecho do sítio 

correspondente a uma área de descarte de material com cerca de 30m². Naquela 

ocasião, o sítio havia sido delimitado com cerca de 14.200m² 29.  Porém, com a 

continuidade das pesquisas, inclusive realizadas sob a ótica da arqueologia da 

paisagem e mediante a utilização de ferramentas de sistemas, novas evidências 

arqueológicas, tais como caminhos, fontes de matéria-prima, cortes e outros 

conjuntos construtivos, foram identificadas, ampliando os limites do sítio 

arqueológico para as dimensões atuais. (prancha 02) 

 

Assim, considerando os atuais limites do sítio, até o presente momento foram 

identificadas duas novas áreas com estruturas construtivas em pedra e barro (Áreas 

2 e 3), interligadas por um sistema de estradas e caminhos que, partindo da Área 1, 

percorrem as encostas da Serra do Dom e fazem frente para o Canal de São 

                                                           
29 Atualmente esta parcela do sitio refere-se ao que denominamos de Área 01 a qual concentra a 
maior parte das estruturas construtivas do sitio arqueológico São Francisco, compreendendo 
instalações produtivas e habitacionais. 
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Sebastião e Ilhabela. Juntamente com os demais elementos da paisagem, compõem 

o cenário cultural do Sítio Arqueológico São Francisco.  

 

 
 Fig. 28: limites do Sitio Arqueológico São Francisco.  
 

As escavações permitiram a evidenciação e mapeamento de várias estruturas 

construtivas e a recuperação de uma expressiva quantidade de vestígios 

arqueológicos representados por fragmentos de cerâmica, grés, faiança, metal, etc., 

comumente encontrados na maioria de sítios arqueológicos de natureza e período 

correlatos ao São Francisco. 

 

Mesmo não tendo sido identificadas referências documentais e bibliográficas 

diretamente relacionadas às instalações ali existentes, os dados obtidos por 

intermédio das pesquisas arqueológicas permitiram constatar que o sítio está 
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inserido no início do século XIX, período em que as atividades açucareira, cafeeira e 

portuária propiciaram uma fase de prosperidade econômica ao município de São 

Sebastião. 

 

Da mesma forma, os estudos ali efetuados permitiram obter informações 

sobre a cultura material produzida e/ou utilizada pelos segmentos sociais que 

ocuparam aquelas instalações e constataram um certo refinamento social presente 

nos segmentos dominantes. 

 

 Em geral, os engenhos e fazendas cafeeiras existentes em São Sebastião 

nos séculos XVIII e XIX estavam implantados em áreas mais planas, relativamente 

próximas ao mar ou com certa facilidade de acesso à orla marítima, configurando 

cenários ou paisagens completamente distintas do que ocorre no caso do Sítio São 

Francisco, até o momento com características singulares no contexto histórico de 

São Sebastião, cujos aspectos gerais serão descritos a seguir. 
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Prancha 2 – Registros Arqueológicos 
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Localização e acesso 
 

 O Sítio Arqueológico São Francisco 1 está localizado a 8km da sede do 

município e a cerca de 3Km do distrito de São Francisco. A área faz frente para a 

Praia da Figueira, tem como marco zero (Datun) as coordenadas 23K 0457839 e 

UTM 7374147 e está inserido no Parque Estadual da Serra do Mar. (prancha 03) 

Situa-se na Serra do Dom entre as cotas altimétricas 90 e 270m e entre dois cursos 

d´água com volume significativo somente nas estações chuvosas.  Porém, no 

período de ocupação do sítio, tais córregos foram utilizados para abastecimento do 

local, mediante um sistema de canaletas e aquedutos que captavam e distribuíam 

água por todos os espaços edificados. 

 

 A implantação do sítio se deu em meio a terreno de forte declividade em 

plena encosta da Serra do Mar. A fim de compensar as irregularidades do local, 

foram construídos muros de arrimo, o que resultou em uma série de patamares 

artificiais, caracterizando um sistema construtivo em terraços estrategicamente 

posicionados e rompendo com a prática construtiva de acomodação de edificações 

às condições naturais do relevo. (LEMOS, 1999, p. 230) 

 

 
   Fig. 29: implantação do Sítio São Francisco – Área 1 



 75

 O acesso principal é pela Rodovia Estadual SP-55 até o final da Alameda 

Santa Cecília (Praia da Figueira). A partir deste ponto, o trajeto é realizado em cerca 

de 40 minutos de caminhada por uma trilha em terreno íngreme, em meio a 

descampado e mata secundária. A partir da cota 90, a trilha foi implantada sobre o 

leito da estrada original de acesso às edificações, percorrendo as curvas de nível 

com menor grau de inclinação até alcançar a área de ocorrência dos restos 

construtivos da Área 1. As demais áreas do sítio (Áreas 2 e 3) são acessadas a 

partir do entroncamento da trilha,  com a estrada primitiva projetando-se em direção 

ao norte por aproximadamente 350 metros até alcançar a Área 2 na cota 110, e a 

partir daí por mais 600 metros até a Área 3 posicionada a 120 metros de altitude em 

relação ao nível do mar. 

 

 Da maior parte do trajeto da estrada original, tem-se a visão do Canal de São 

Sebastião, do município de Ilhabela e do bairro de São Francisco, que juntamente 

com a Serra do Dom, compunham a Paisagem Cultural do Sítio Arqueológico São 

Francisco. 
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Caracterização biótica 
 

 A fim de melhor compreender a área de implantação do Sítio Arqueológico 

São Francisco e conseqüentemente as alterações na paisagem em função da 

ocupação e apropriação do espaço, além das várias evidências arqueológicas, é 

também fundamental identificar e analisar os demais componentes da  paisagem, 

como é o caso de alguns de seus aspectos bióticos. Assim, é possível obter mais 

informações sobre as formas e intensidade da utilização e ocupação do solo e uma 

visão mais clara sobre o seu cenário de implantação. 

 

 Encravada na encosta da Serra do Mar, a região onde se localiza o sítio 

sofreu ao longo de sua extensão uma pesada interferência antrópica por pelo 

menos dois séculos. Essa perturbação explica em grande parte a atual fisionomia e 

composição florística do local, com áreas variadamente mais densas e áreas mais 

abertas, locais com árvores de grande porte e locais com árvores de menor porte 

em função de queimadas, supressão para agricultura e retirada seletiva de 

madeiras nobres.  

 

A partir da cota altimétrica de 200 metros, a área está incluída no Parque 

Estadual da Serra do Mar - PESM, Unidade de Conservação de Proteção Integral 

conforme o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei Federal 

9.985/00), com gestão sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado via Fundação Florestal. Além disso, a área do sítio foi recentemente incluída 

no Plano de Manejo do PESM, sendo considerada como Zona Histórico-Cultural 

Arqueológica – ZHCAr30, onde o sitio configura-se como um bem cultural prioritário 

para conservação, visitação e uso público. 

 

                                                           
30 Conforme o Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar (2007:274), a Zona Histórico-
Cultural Arqueológica compreende os sítios e trilhas que contém evidências arqueológicas, etno-
históricas ou bens do patrimônio cultural presentes na área do Parque. 
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Praticamente toda a área de implantação do sítio faz parte do meio natural 

típico do bioma Mata Atlântica, sendo que boa parte dos acessos está inserida em 

área de vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa, em estágios pioneiro, 

inicial e médio de regeneração. (conforme enquadramento da Resolução Conjunta 

SMA IBAMA/SP n. 01/94) 

 

Nos trechos iniciais dos acessos, a fisionomia varia de campestre a savânica 

e floresta baixa, predomínio de estrato herbáceo com indivíduos arbóreos 

remanescentes de estágios mais maduros, grande quantidade de espécies frutíferas 

introduzidas e estratos arbustivo e herbáceo com espécies vegetais exóticas e 

invasoras de culturas. A altura das plantas lenhosas varia de 1,5m a 8,0m com 

DAP31 médio de 10cm. A quantidade de epífitas e liquens é pequena e a presença 

de serrapilheira forma uma camada não muito espessa, estando ausente no leito 

das trilhas. 
 

Já nos trechos mais próximos à área de ocorrência das estruturas 

construtivas e arquitetônicas das Áreas 1, 2 e 3 do sítio, a fisionomia é florestal. 

Apresentam árvores da vários tamanhos com cobertura variando de aberta a 

fechada. Constata-se a presença de indivíduos com até 12 metros da altura e DAP 

médio de 20cm. A amplitude da distribuição diamétrica dos caules é maior, as 

epífitas aparecem em maior quantidade com presença de bromélias e cactáceas. A 

diversidade biológica é maior com presença de espécies indicadoras do estágio 

médio, tais quais o Guapuruvú (Schizolobium parahyba) e Cedro (Cedrela spp). 

 

Nas demais áreas de delimitação do sítio, já em cota altimétrica mais elevada 

(entre 200 e 300 metros de altitude), constata-se uma fisionomia florestal com 

distribuição contínua das copas e grande número de estratos, caracterizando um 

estágio avançado de regeneração, em que as alturas máximas ultrapassam 10 

metros e o DAP médio dos troncos é superior a 20cm.  

                                                           
31 DAP (Diâmetro à Altura do Peito) é sigla utilizada para dimensionar o diâmetro do tronco de 
espécies arbóreas a altura padronizada de 1,30m. 
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A distribuição diamétrica tem grande amplitude, e a diversidade biológica é 

grande devido à complexidade estrutural e elevado número de espécies. Como 

espécies indicadoras pode-se citar a presença de Figueiras (Fícus spp.), que em 

alguns casos, após o abandono do local, acabaram por envolver e comprometer 

estruturas construtivas. No local existem extensas áreas onde foi realizado corte 

raso e/ou bosqueamento no intuito de expor as estruturas construtivas presentes no 

sítio. 

 

Alguns afloramentos rochosos presentes na área exibem vegetação de 

características xeromórficas, provavelmente relictos de épocas passadas quando os 

climas eram sensivelmente mais secos. Nestas áreas é comum a presença de 

bromeliáceas e piperáceas. 

 

 
       Fig. 30: exemplar de figueira envolvendo restos construtivos 

 

 A existência de algumas espécies esparsas, como mangueira, jabuticabeira, 

mamoeiro, gramíneas, lírios, feijão guandu e café, somada a vastas e antigas 

capoeiras nas proximidades, demonstra que já houve desmatamentos em larga 
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escala na região em épocas passadas; em um primeiro momento provavelmente 

para o plantio da cana, e mais tarde, ainda na primeira metade do século XIX, para o 

desenvolvimento da lavoura cafeeira, como atestam inúmeros exemplares desta 

rubiácea em toda a extensão do Sítio São Francisco. 

 

 Um olhar sobre as encostas da Serra do Dom permite observar um mosaico 

de contrastes de cores e formas variadas e uma tênue linha de separação entre a 

mata primária e a mata secundária e capoeiras que atualmente vão ocupando áreas 

que no passado eram utilizadas para agricultura em larga escala. 

 

 
  Fig. 31: vista da Serra do Dom a partir do Bairro de São Francisco 

 

 Segundo França (1954, pág. 11), até por volta da década de 1950, no Litoral 

Norte de São Paulo, a Mata Atlântica primária ocupava as encostas da serra até 

suas cristas a partir das cotas 500 e 600; abaixo desses limites havia uma sucessão 

de espaços modificados pela ação humana, sobretudo em decorrência das lavouras, 

pois: 



 81

A formação das roças mais altas (até as cotas de 400-500m) nas vertentes do canal 

de São Sebastião, continente e ilha, ocorreu em duas épocas diferentes: no século 

XIX, quando a região litorânea rivalizava com os distritos mais prósperos do interior 

do estado graças à cultura do café, e no início do século XX, até a década de 1930. 

(ADAMS, 2000, pág. 159) 

 

 Já em relação à fauna, em levantamento preliminar realizado na área e 

imediações do Sítio Arqueológico São Francisco pela Secretaria de Meio Ambiente 

da Prefeitura Municipal de São Sebastião, foi registrada a ocorrência das seguintes 

espécies: 
 

Aves Mamíferos Répteis 

Anu Preto Morcego Caninana 

Bico de Pimenta Tamanduá Cipó 

Bonito Preguiça Coral 

Coruja Tatu D’água  

Corruíra Ouriço Falsa-coral 

Gavião Cotia Jararacuçu 

Jacu Paca Jararaca 

Juruti Rato do mato  Urutu 

Macuco Quati  

Maritaca Jaguatirica  

Pica-pau Raposa  

Sabiá Anta  

Saíra Gambá  

Tangará   

Tié   

Tucano   

Tuvaca   

Uru   
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 Da relação acima, algumas espécies são bastante comuns na Mata Atlântica 

e provavelmente tenham constituído um dos recursos naturais utilizados pelos 

segmentos sociais que ocuparam as instalações do Sítio Histórico São Francisco, 

não só como fonte de alimentação, mas também para obtenção de peles e couros, 

estimação e até mesmo para uso em cerimoniais. 

 

 Certamente, o longo período de exploração da Mata Atlântica pode ter 

provocado a diminuição e até mesmo a extinção de várias espécies que outrora 

poderiam estar associadas ao cotidiano doméstico das comunidades que ocupavam 

a região do Litoral Norte de São Paulo.32 Para alguns autores que realizaram 

estudos sobre as comunidades caiçaras, a caça se caracterizava como um 

importante complemento protético e de diversificação alimentar33, sendo uma 

atividade realizada principalmente com armas de fogo e pelos homens adultos. 

 

 Até meados da década de 1970, a caça ainda era uma atividade praticada 

pelas comunidades caiçaras de São Sebastião, feita basicamente pelo uso de 

técnicas simples, como as arapucas para as aves, mundéus para animais de 

pequeno porte e a ceva34. Os animais mais caçados eram o tatu, macuco, jacu, 

cotia, quati, porco-do-mato, gambá e a anta. 

 

As escavações já realizadas, dentre as várias categorias de vestígios 

arqueológicos, também permitiram recuperar uma expressiva quantidade de restos 

alimentares, entre os quais se destacam fragmentos de ossos de mamíferos, 

predominantemente roedores, aves e vértebras de peixes, os quais provavelmente 

fizeram parte da dieta alimentar dos ocupantes das instalações existentes no São 

Francisco. 

                                                           
32 Conforme Adams (2000, pág. 149),  a prática da caça junto às comunidades caiçaras parece ter 
sido mais acentuada no passado, antes da abertura de estradas de acesso ao litoral, antes da 
introdução do barco a motor e certamente antes da Legislação Ambiental do país regulando esta 
atividade. 
33 Carvalho (1940): Luchiari (s/d) apud Adams (2000). 
34 A ceva consiste em acostumar a caça a comer em determinado local mediante a colocação de 
alimentos. Uma vez certificado que o animal está freqüentando o local, o caçador fica à espera e 
abate a presa geralmente com tiro de espingarda.  
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Características arquitetônicas e construtivas 
 

Em meio a toda a área de implantação do Sítio São Francisco, foram 

identificadas várias estruturas arquitetônicas e construtivas, na grande maioria 

representadas por terraços em pedra e barro e pedra seca, distribuídas em três 

áreas especificas (Área 1, Área 2 e Área 3), dentre as quais a Área 1 destaca-se 

pelo dimensionamento e pela preocupação com o apuro plástico e estético 

presentes em alguns elementos construtivos. 

 

 As três áreas acima mencionadas estão interligadas por um sistema de 

estradas e caminhos, construídos a partir da realização de cortes no terreno 

procurando acompanhar as curvas de nível mais propícias ao caminhamento, tendo 

na posição central do sitio arqueológico o que denominamos de Área 2 e como 

centro de controle a Área 1, conforme descrito a seguir: 

 

 Área 1  

 Particularmente a Área 1 configura-se como a parcela do sítio com a maior 

concentração de estruturas construtivas, compreendendo uma área com cerca de 

65.000m². É representada por colunas, paredes, terraços, muralhas de contenção, 

tanques, aquedutos, barragem, fornos, fosso de roda d’água, canaletas, oratório, 

bolsões de cultura material, correspondendo, portanto, ao centro de controle de todo 

complexo construtivo do Sítio São Francisco. (prancha 05) 

 

 É exatamente nessa área que estavam localizadas as estruturas de poder, 

como é o caso da Capela e Casa de Morada, juntamente com as estruturas 

produtivas representadas pelas instalações do forno, moenda e roda d’água. Sob 

outros aspectos, diferentemente dos demais espaços construtivos do sítio 

arqueológico, alguns elementos arquitetônicos presentes na Área 3 indicam uma 

preocupação com o apuro decorativo, estético e simbólico, como é o caso dos 
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relevos que emolduram alguns barbacans35 e o embrechamento36 com conchas 

realizado no oratório e em um banco de jardim posicionado junto ao patamar 

caracterizado pela presença de um conjunto de colunas. Esses aspectos serão 

abordados em outro capítulo. 

 

 Conforme informado anteriormente, destaca-se na implantação do Sítio 

Histórico São Francisco a adaptação de todo complexo construtivo a um terreno 

muito acidentado, o que claramente determinou a divisão do espaço. A posição do 

sítio configura-se estratégica, pois do centro de todas as áreas e de vários pontos da 

estrada se tem uma visão privilegiada do Bairro de São Francisco e de todo o Canal 

de São Sebastião, com o município de Ilhabela ao fundo propiciando um amplo 

controle visual da paisagem. Com vários muros de contenção em pedra formando 

patamares, foi possibilitada a solução de plantas retangulares, muito bem definidas 

no conjunto de ruínas que compõem o sítio arqueológico.  

 

 
Fig. 32: vista isométrica das estruturas construtivas da Área 1 – situação sem 

escala 
                                                           
35 Referem-se a pequenas aberturas existentes nos muros de contenção, geralmente na dimensão de 
25cm x 15 cm, destinados a drenar a água pluvial acumulada atrás dos muros de arrimo. 
36 Consiste em uma técnica decorativa muito utilizada durante o século XIX, baseada na aplicação de 
conchas sobre o revestimento de determinado elemento construtivo. 
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Prancha 4 – Aspectos Construtivos da Área 1 
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A Casa de Morada se encontra no ponto mais alto, provavelmente com uma 

capela sob o mesmo teto (tipologia da região); e no caso do Sitio São Francisco, a 

fiscalização e o controle da produção eram provavelmente exercidos a partir da 

Casa de Morada que, em posição mais elevada, caracteriza o ponto com maior grau 

de visibilidade de todos os espaços construtivos da Área 1. 

 

O controle e fiscalização a partir da Casa de Morada são comuns na 

construção rural colonial e em geral são feitas a partir dos alpendres das residências. 

Os restos dessa construção em alvenaria de pedra nos levam a crer que possuía um 

alpendre central, atuando como “um espaço” de recepção e distribuição para as 

demais dependências internas, as quais possuíam paredes divisórias construídas em 

pau-a-pique. 

 

 
 Fig. 39: restos construtivos da Casa de Morada 

 

 Em associação a essa construção, destaca-se todo o processo adotado para 

captação e distribuição de água, constituído por três sistemas de canaletas que, 

embora oriundos de pontos de captação distintos, convergiam para um único espaço, 

ou seja, a Casa de Morada.  
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 A preocupação com o fluxo da água é também observada em várias partes do 

sistema construtivo, como é o caso de inúmeros barbacans existentes e no 

acabamento dado ao ápice dos muros de arrimo, projetados em forma de “cunha” 

com o objetivo de minimizar a ação das águas pluviais sobre a construção. 

 

 
   Fig. 40: muro de arrimo com acabamento em forma de cunha 
 

Topograficamente abaixo da Casa de Morada, um destes patamares se 

destaca pelos elementos arquitetônicos ali existentes. Com uma área de 340m², 

possui um conjunto de colunas em pedra e barro, associadas a uma construção 

originalmente coberta com telha capa e canal com aproximadamente 125m².  

 

O restante desse patamar era representado por um pátio aberto revestido por 

um piso de ardósia que, em associação ao oratório ali existente, configurava certa 

imponência a este espaço, o qual provavelmente estava relacionado com funções 

simbólicas e religiosas. O acesso a essa construção era realizado a partir de uma 

escadaria de pedra lavrada (blocos de gnaisse) composta por uma seqüência de 
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lanços37, que a partir de um pátio localizado mais abaixo, percorria a lateral sul de 

todo o complexo construtivo até alcançar a Casa de Morada no ponto mais elevado. 

 

 
Fig. 41: vista frontal das colunas existentes no Setor 2 – a seta indica 
os vestígios do piso de ardósia 
 

 
                        Fig. 42: detalhe dos vestígios do piso de ardósia  
 

Um nível mais abaixo, praticamente constituindo a primeira estrutura 

construtiva de quem chega à Área 1, encontra-se o Grande Pátio (Setor 1), 

representado por um amplo espaço aberto com 360m², dos quais se destaca o piso 

                                                           
37 Denominamos por lanços, pequenos patamares existentes entre os conjuntos de degraus 
existentes no complexo construtivo. 
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composto por blocos de gnaisse justapostos e os elementos decorativos que 

emolduram cada um dos barbacans. 

Na face sul deste terraço, porém posicionado em cota inferior38 de modo a 

facilitar o escoamento da produção, fica uma das áreas mais preservadas do sítio, o 

conjunto do forno (beneficiamento), o qual também era coberto e não totalmente 

fechado por paredes em suas laterais. Destacam-se aí os elementos cerâmicos 

utilizados no piso e no próprio forno. 

 

No seu contexto, a estrutura do forno é composta por quatro fornalhas e 

consequentemente quatro suportes para os tachos, cada um dos quais apresentando 

diâmetro diferenciado em conformidade com as técnicas utilizadas na época para a 

produção de açúcar e aguardente. A fim de movimentar o maquinário necessário à 

moagem da cana, paredes laterais sustentavam a estrutura da roda d’água 

movimentada pelo fluxo de água conduzido pelo sistema de canaletas. 

 

 
Fig. 43: vista geral do forno e da sua área de implantação 

                                                           
38 Topograficamente, o Setor 1 (Grande Pátio) está localizado na cota 245 e a área do forno (Setor 3) 
a 237 metros acima do nível do mar, o que representa um desnível de 8 metros entre um setor e 
outro. 
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Prancha 05 – Planta da Área 1 
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Área 2  

 

 Tal área está posicionada a 107 metros de altitude em relação ao nível do mar, 

em terreno de elevada inclinação com a presença de vários afloramentos rochosos, 

sob as coordenadas 23K0458384 UTM 7374144. A vegetação nessa parcela do sítio 

é caracterizada por uma mata de capoeira, atestando que já ocorreram 

desmatamentos no local, sobretudo devido à atividade agrícola realizada no passado. 

 

 A Área 2 é caracterizada pela presença de restos construtivos em pedra e 

barro, representados por cinco patamares de pequeno dimensionamento, localizados 

a meia encosta do terreno e posicionados ao longo de um trecho da estrada primitiva 

do sitio, compreendendo uma distância de 50 metros lineares entre a primeira e a 

última estrutura construtiva 39. (Prancha 06) 

 

 A construção de maior dimensionamento dessa área, denominada de Estrutura 

1, caracteriza-se por uma construção de pedra e barro constituída por dois patamares 

com cerca de 1,20 metro de altura cada um, ocupando uma área total de 17,6m². Até 

o momento não foram identificados vestígios de colunas, pilastras, estacas ou restos 

de paredes nesse local, indicando que essa estrutura constituía um espaço aberto 

desprovido de cobertura. 

 

 Os demais restos construtivos presentes na Área 2, respectivamente 

Estruturas 2, 3 e 4, correspondem a três pequenos patamares, sem cobertura, 

construídos em pedra e barro com cerca de 0,50m de altura cada e com 

dimensionamento bem menor que a Estrutura 1, das quais apenas a Estrutura 3 

possui uma conformação em arco.  

 

                                                           
39 Por questões metodológicas e tendo em vista o pequeno dimensionamento dos restos construtivos 
existentes na Área 2, denominamos por estrutura cada uma das unidades construtivas existentes 
nessa área. 
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 Fig. 44: aspectos da Estrutura 1 da Área 2 

 

 Embora existam diferenças em relação à dimensão de cada uma das 

construções, uma característica peculiar a todas as estruturas é seu posicionamento 

no terreno, pois todas se localizam rente à estrada primitiva do sitio e fazem frente 

para o Canal de São Sebastião, o que possibilita uma ampla visão da costa litorânea 

e do Oceano Atlântico, com o conseqüente controle de acesso ao local. Tal afirmativa 

é corroborada tendo em vista que, além da Área 2 constituir o ponto de convergência 

da rede de caminhos, o único acesso do Sitio São Francisco à praia era realizado a 

partir dessa área por um trecho da estrada que, partindo da Estrutura 1, projetava-se 

em “zig-zag” pela encosta do terreno até alcançar a orla litorânea. 
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Prancha 06 – Planta da Área 2  
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 Área 3  

 

 A Área 3 corresponde à porção do Sitio São Francisco localizada sob as 

coordenadas 23K0458585 UTM 7374604, entre as cotas 120 e 190 metros acima do 

nível do mar, sendo circundada por vegetação secundária de Mata Atlântica em fase 

de recuperação. É caracterizada pela presença de estruturas construtivas 

representadas por terraços e alicerces, bolsão de material antrópico, caminhos, 

afloramentos rochosos, nascentes e canaletas de captação e distribuição de água, 

distribuídos em uma área aproximada de 18.700m². (Prancha 7) 

 

 Assim como nas demais áreas do Sitio São Francisco, as estruturas 

arquitetônicas foram construídas em pedra e barro e pedra seca e implantadas em 

meia encosta do terreno, formando patamares edificados a partir da realização de 

cortes e aterros, de forma a compensar as irregularidades do local. O conjunto dos 

restos construtivos existente nessa área é caracterizado pela presença de três 

setores40 com estruturas construtivas especificas, porém interligados entre si por uma 

rede de caminhos outrora existente no local. 

 

 Todavia, apesar de termos subdividido essa área em três setores, os restos 

construtivos existentes na Área 3 fazem parte de um único complexo arquitetônico, 

com funções e características específicas sobre as quais será abordado adiante. 

 Sob este aspecto, o Setor 1 caracteriza-se por uma estrutura construtiva, com 

cerca de 160m², representada pelos restos construtivos (alicerces e muros de arrimo) 

de uma edificação constituída por dois patamares edificados em pedra e barro. 

 

 O que denominamos de Setor 2 refere-se a uma estrutura construtiva 

localizada a aproximadamente 100 metros do Setor 1, com 250m² de área construída 

posicionada a 140 acima do nível do mar, correspondendo à estrutura localizada em 

menor altitude dessa área do Sitio São Francisco. Basicamente, os restos 

construtivos presentes nesse setor correspondem a alicerces em pedra e barro de 
                                                           
40 Neste caso, apenas por uma questão metodológica e para uma melhor caracterização do local, os 
setores foram denominados de Setor 1, 2 e 3. 
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uma edificação delimitada em toda a sua extensão por um muro de arrimo que em 

alguns pontos atinge 1,60m de altura. 

 

 Já o Setor 3 é caracterizado pela presença de cinco patamares, constituindo 

terraços cujos muros de arrimo, na grande maioria construídos em pedra seca41, 

possuem altura variando entre 1m e 2m e se distribuem por uma área aproximada de 

2.600m². No conjunto dos restos construtivos do Setor 3, além dos patamares, 

destacam-se duas estruturas construtivas (E1 e E2) representadas por alicerces em 

pedra e barro de duas prováveis unidades habitacionais e com conformação análoga 

às estruturas existentes nos Setores 1 e 2 da Área 3. A Estrutura 1, além de possuir 

um maior dimensionamento e contar com acesso direto aos demais setores, está 

posicionada na parcela mais elevada do Setor 3, propiciando uma ampla visão de 

todo o conjunto construtivo. 

 

 Com características de implantação similares à Área 2, todo o complexo 

construtivo da Área 3 foi posicionado à meia encosta do terreno, fazendo frente para 

o Canal de São Sebastião. Todas as estruturas construtivas estão interligadas entre 

si por uma rede de caminhos existentes no local. Até o momento, as pesquisas 

permitiram constatar que o único acesso oficial a essa parcela do sitio era realizado a 

partir da estrada que tem início na Área 2 até alcançar o Setor 1 da Área 3, 

constituindo o ponto de interligação com os demais setores da área. 

 

Assim, todo o conjunto de edificações apresenta técnicas construtivas 

baseadas na utilização de alvenaria de pedra, amplamente utilizada nas grandes 

propriedades do Litoral Norte de São Paulo nos séculos XVIII e XIX, coincidindo com 

o período de implantação do Sitio Arqueológico São Francisco.  

 

                                                           
41 Constitui uma técnica construtiva, em que as pedras são “empilhadas” e justapostas sem a 
utilização de argamassa ou reboco. 
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Prancha 08 – Planta da Área 3 
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6 - OS TRABALHOS DE CAMPO 
 

Para melhor compreender o meio sócio, econômico e cultural e as formas de 

uso e ocupação de solo que geraram a paisagem cultural do Sitio Arqueológico São 

Francisco durante o século XIX, é necessário apresentar uma sinopse dos trabalhos 

de campo realizados no sítio em estudo. 

 

Como já foi dito em capítulo anterior, esse sitio foi objeto de pesquisas 

arqueológicas no período de 1991 a 1994, cujas escavações ocorreram de maneira 

sistemática entre os anos de 1993 e 1994. Até então, o Sitio Arqueológico São 

Francisco constituía um universo completamente desconhecido no quadro das 

ocupações ocorridas no município de São Sebastião. 

 

Sendo assim, as primeiras intervenções foram direcionadas para a 

evidenciação e levantamento arquitetônico dos restos construtivos, identificação e 

mapeamento das áreas de ocorrência dos vestígios arqueológicos. Este trabalho foi 

feito mediante a realização de um grid de sondagens, possibilitando, naquela ocasião, 

a delimitação de 14.200m² como a área de distribuição dos vestígios arqueológicos, o 

que correspondia a apenas uma parcela do que denominamos atualmente como Área 

1. 

 

Além da identificação de algumas estruturas arquitetônicas, os primeiros 

trabalhos também possibilitaram a identificação de uma área de descarte de material 

com aproximadamente 30m². Assim, para obter informações sobre o cotidiano 

doméstico dos ocupantes das instalações do sitio, esta área foi submetida a 

escavação por níveis naturais, revelando uma quantidade expressiva de vestígios 

arqueológicos representados por fragmentos de faiança, cerâmica, metal, grés, etc. 

 

Por outro lado, como as informações sobre as estruturas arquitetônicas e 

atividades produtivas do sitio eram praticamente desconhecidas, o espaço que 

compreendia as instalações do formo também foi objeto de escavações 
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arqueológicas. Foram reveladas fornalhas, suportes de tachas, canaletas e um piso 

de lajotas cerâmicas, relacionados a um forno associado à atividade açucareira, 

fornecendo assim as primeiras informações sobre a ocupação ocorrida naquela parte 

do município de São Sebastião. Todavia, com a continuidade das pesquisas, 

adotando os pressupostos teóricos, conceituais e metodológicos da arqueologia da 

paisagem, novas etapas de campo foram realizadas e novas evidências 

arqueológicas foram identificadas, ampliando consideravelmente os limites do sitio 

arqueológico. 
 

 
Fig. 50: aspectos da área das colunas em 1993 
 

 
               Fig. 51: aspectos da área das colunas em 2005. 
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Assim, conforme frisado anteriormente, este trabalho foi fundamentado nas 

bases teóricas e conceituais da Arqueologia da Paisagem, procurando analisar o 

Cenário de Ocupação do Sitio Arqueológico São Francisco, com foco nos processos 

sociais e econômicos que resultaram na artificialização do meio natural 

correspondente ao design de sua implantação. Neste caso, além dos restos 

construtivos e áreas de descarte registrados nas três Áreas do sitio, caminhos, 

estradas, barragens, áreas de captação de recursos, áreas de plantio e demais 

assinaturas antrópicas associadas aos processos de artificialização do meio passam 

a ser considerados como componentes da Paisagem Cultural do Sitio Arqueológico 

São Francisco. 

 

Sob esse aspecto, ainda seguindo as linhas da arqueologia da paisagem, 

procurou-se realizar o estudo da ocupação ocorrida no Sitio São Francisco, intervindo 

o mínimo possível nos registros arqueológicos ou realizando escavações somente 

quando estritamente necessárias. Dessa forma, as análises sobre o contexto do sitio 

privilegiaram a utilização de tecnologias, tais como sistema de sensoriamento remoto, 

sistema de posicionamento global, sistema de informação geográfica e tecnologias 

computacionais não invasivas do solo. 

 

Isso não significa que não foram realizadas intervenções arqueológicas na 

área de abrangência do sitio.  Simplesmente procuramos minimizá-las em adequação 

aos propósitos deste trabalho e procurando, na medida do possível, preservar os 

registros arqueológicos in situ. 

 

Assim, feitas estas considerações sobre o modelo técnico-cientifico adotado, 

são apresentados, sinteticamente, os procedimentos empregados nos trabalhos de 

campo correlatos à análise da paisagem do Sitio Arqueológico São Francisco. 
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Reconhecimento e levantamento arqueológico da paisagem 

 

Consiste no estudo do ambiente para identificar elementos relacionados aos 

processos de artificialização do meio e conseqüentemente realizar uma avaliação 

preliminar acerca de possíveis indicadores arqueológicos em determinado espaço 

geográfico. Por outro lado, tendo em vista que o cenário de implantação do sitio, 

além de restos construtivos e demais vestígios arqueológicos, compreende também 

vários elementos componentes do meio natural, foi fundamental a definição de 

compartimentos que pudessem estar associados aos processos de ocupação 

ocorridos no local. 

 

 Assim, considerando as caracteristicas de implantação da Área 1 em 

associação a alguns componentes do meio natural, tais como estágios da cobertura 

vegetal, relevo, hidrografia, afloramentos rochosos, foram realizadas interpretações 

temáticas em cartas topográficas, fotos aéreas e imagens de satélite42, permitindo 

uma avaliação preliminar sobre a potencialidade arqueológica. Tais análises 

possibilitaram a identificação de algumas assinaturas antrópicas, principalmente 

relacionadas a áreas de manejo agrícola e a antigas estradas, permitindo o 

estabelecimento de um recorte da paisagem, a princípio associado ao Cenário de 

Ocupação do Sitio Arqueológico São Francisco.  

 

 Uma vez detectadas, estas informações foram georreferenciadas na grade do 

sistema UTM a partir de sensoriamento remoto e inseridas no banco de dados do 

SPRING (sistema de processamento de informações georreferenciadas), 

culminando com a delimitação preliminar da unidade geográfica apta aos 

levantamentos de campo. Como se trata de uma área de grandes dimensões, na 

sua maior parte encoberta por vegetação típica de Mata Atlântica, alguns dos 

aspectos considerados como indicadores arqueológicos foram definidos como 

estratégicos para a realização dos trabalhos de campo. Cabe ressaltar que todos os 
                                                           
42 Neste caso foram utilizadas imagens do satélite Quickbird que permitem resolução de até 0,61m na 
banda pancromática e de 2,44 metros na multiespectral.  
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dados obtidos nos levantamentos de campo foram “amarrados” no sistema de 

posicionamento global mediante a utilização de um receptor GPS, para consequente 

alimentação e utilização do SIG do Sitio Arqueológico São Francisco (prancha 09) e 

elaboração de MDTs de pequena escala.  

 

 Diante disso, considerando que dentre os elementos naturais a abundância 

de água constituía um fator condicionante para a implantação do sitio arqueológico, 

os primeiros levantamentos foram direcionados para a identificação e mapeamento 

dos cursos de água (ativos e/ou inativos) existentes na área previamente delimitada.  

 

 Tal estratégia se mostrou extremamente eficaz, pois o caminhamento 

intensivo junto aos leitos dos antigos córregos resultou na identificação de 

evidências arqueológicas, representadas por pontos de captação de água 

(canaletas), barragem e estruturas construtivas relacionadas à Área 3 do sitio e 

geoindicadores arqueológicos, caracterizados por bolsões de argila e fontes de 

matéria-prima (afloramentos de gnaisse – alguns com cicatrizes de retirada). 

 

 Seqüencialmente, os levantamentos arqueológicos de campo foram 

direcionados para a identificação dos fluxos de circulação na área do sitio, 

proporcionados pelas estradas outrora existentes. Há de se ressaltar que um trecho 

da estrada original, com aproximadamente 100 metros de extensão, já havia sido 

identificado mediante a observação de cortes no terreno. Por outro lado, no caso do 

Sitio Arqueológico São Francisco, dentre as várias assinaturas antrópicas, as 

“cicatrizes” de antigas estradas muitas vezes apresentam características peculiares 

em imagens orbitais e suborbitais, o que facilita a sua percepção em análises foto-

interpretativas. 

 

 Dessa forma, valendo-se de um modelo preditivo estabelecido para as 

estradas e caminhos existentes nos limites geográficos do sitio arqueológico, com a 

utilização de um receptor de sinais de GPS e analisando cortes no terreno, foram 

realizados a identificação e o mapeamento preliminar dos fluxos de circulação. Além 
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disso, tais procedimentos também possibilitaram a identificação de outras parcelas 

do sitio com a presença de estruturas construtivas, neste caso, as Áreas 2 e 3, 

interligadas entre si e com a Área 1 pelas estradas detectadas. 

 

Por outro lado, considerando os elementos geoindicadores, além do 

reconhecimento e análise dos elementos constituintes da paisagem (naturais e 

culturais), foram caracterizados e georreferenciados alguns pontos visuais ou 

panorâmicos43 relacionados com as atuais condições de visibilidade e visualização 

do espaço a partir de algumas áreas do sitio arqueológico. 

 

 Além disso, durante os levantamentos de campo, ainda objetivando verificar a 

existência de áreas de ocorrência de vestígios arqueológicos, foram realizadas 

observações das superfícies em parcelas amostrais do terreno que se apresentavam 

naturalmente desprovidas de vegetação e estratigrafias expostas, tais como 

barrancos, áreas de erosão, beiras de rio, entre outros. 

 

                                                           
43 Estes aspectos serão abordados adiante. 
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PRANCHA 9 – Carta Imagem 2005 
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 Prospecções (Sondagens) 

 

 Objetivando realizar um maior detalhamento do contexto arqueológico local e 

melhor avaliar as caracteristicas de deposição e extensão dos registros 

arqueológicos diagnosticados nas etapas anteriores, foi estabelecido um plano de 

sondagens em áreas consideradas como estratégicas e de modo a cobrir porções 

amostrais do espaço compreendido pelo sitio arqueológico.  

 

 Há de se considerar que, conforme já frisado, o grande dimensionamento do 

sitio arqueológico em associação às variáveis ambientais presentes torna inviável o 

estabelecimento de um grid de sondagens que cubra toda a área do sitio. Assim, 

considerando os propósitos deste trabalho e o potencial informativo dos registros 

arqueológicos identificados, as Áreas 1, 2 e 3 foram consideradas como prioritárias 

para as análises de sub-superfície e mensuração do potencial arqueológico. 

 

 Todavia, como estas áreas encontravam-se encobertas por densa vegetação, 

anteriormente à realização das sondagens foi realizada a limpeza do terreno 

mediante a supressão controlada da cobertura vegetal, o que facilitou a observação 

de materiais arqueológicos depositados na superfície do terreno e permitiu uma 

melhor visualização e avaliação sobre o estado físico das estruturas construtivas. 

Neste caso, os restos construtivos que se encontravam aflorando no terreno foram 

objeto de uma limpeza mais detalhada, proporcionando sua evidenciação e o 

levantamento métrico-arquitetônico das edificações, subsidiando a posterior 

recomposição virtual do complexo construtivo44. 

 

 Paralelamente à limpeza e evidenciação de todas as estruturas construtivas 

até o momento identificadas na área do sitio arqueológico, foi também realizada a 

supressão da vegetação de todo o leito da estrada primitiva, culminando com o seu 

mapeamento mediante a utilização de um receptor de GPS, trena, bússola e 
                                                           
44 Embora tenham sido realizados levantamentos métrico-arquitetônicos de todas as construções do 
sitio arqueológico, foi realizada a reconstituição virtual (maquete eletrônica) apenas da Área 1, pois 
até o momento existem mais informações sobre essa área, tendo em vista que é objeto de programas 
de pesquisas arqueológicas desde 1993. 
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altímetro. Os dados obtidos foram processados em software do Sistema CAD e 

integrados ao banco de dados do Spring, viabilizando a sua sobreposição em 

imagens orbitais e suborbitais com maior grau de precisão. 

 

 Uma vez adotados esses procedimentos, cada uma das Áreas do sitio 

arqueológico foi subdividida em setores específicos45. A quantidade e 

posicionamento das sondagens foram determinados em função das especificidades 

de cada um dos setores46. Tais sondagens foram efetuadas de forma manual, na 

dimensão de 1,0m x 1,0m, com supressão de estratos em níveis artificiais de 10cm 

em 10cm, sendo que no interior das edificações geralmente foram aprofundadas até 

o nível do piso original, cujos resultados são descritos a seguir: 

 

 

 

 Área 1 

 
Setor Qtde. 

Sond. 
Caracterização Resultados Obtidos 

 
 
I 

 Corresponde ao pátio principal e 

conjunto de degraus que dão acesso 

ao Setor II. No muro de arrimo que 

dividem estes dois setores é que se 

encontram os barbacãs ornados por 

elementos decorativos em relevo.  

 

Dimensão: 417 m² 

As sondagens realizadas neste 

setor permitiram constatar um 

nível de solo deposicional entre 

10cm e 20cm de espessura, sem 

a presença de vestígios 

arqueológicos. Resultaram na 

identificação de um piso 

constituído por blocos de  pedras 

justapostas (gnaisse), 

desprovido de cobertura. 

. 

                                                           
45 Dada às suas pequenas dimensões, a Área 2 foi subdividida em estruturas: E1, E2, E3 e E4. 
46 Na medida do possível, as sondagens foram orientadas em relação ao Norte magnético formando 
uma “malha” de forma a cobrir igualmente várias porções de cada um dos setores. Esta abordagem 
foi adaptada para o Sitio Arqueológico São Francisco, com base no método de amostragem 
geométrica sugerido por REDMAN (1974) para aplicação em grandes áreas facilitando a identificação 
de sítios arqueológicos em grandes espaços territoriais. 
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Setor Qtde. 
Sond. 

Caracterização Resultados Obtidos 

 
 
 
 

II 

 Refere-se ao setor constituído por 

colunas em alvenaria de pedra e barro 

contíguo a um amplo espaço aberto. 

Ainda em associação a este setor 

encontra-se o nicho/oratório com 

embrechamento de conchas. É 

delimitado em toda a sua extensão por 

uma mureta de pedra e barro. 

 

Dimensão:464m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

No interior do espaço das 

colunas, as sondagens 

revelaram uma camada 

deposicional em média com 

30cm de profundidade com a 

presença de argamassa, cravos 

e grande quantidade de 

fragmentos de telha capa e 

canal, sobreposto a um nível de 

chão batido indicando que tal 

área era coberta. No espaço 

contíguo (adro) revelaram frag. 

de ardósia em associação a 

argamassa de cal, indicando as 

caracteristicas do piso e 

permitindo constatar que este 

espaço era descoberto. Foram 

constatados poucos vestígios 

arqueológicos em superfície. 

 

 
 

III 

 Corresponde ao setor onde estão 

localizados os restos construtivos do 

forno. Originalmente apresentava 

cobertura de telhas capa e canal e um 

piso de lajotas cerâmicas. Apresenta 

na sua face sul os restos construtivos 

do espaço destinada a roda d´água e 

na face norte, um piso de pedras, 

provavelmente utilizado para saída de 

mercadorias.  

 

Dimensão: 443m² 

 

Este espaço foi objeto de 

escavação em etapa anterior, 

tendo revelado uma grande 

quantidade de vestígios 

arqueológicos carreados da área 

de descarte localizada em um 

terreno mais acima (Setor V) 
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Setor Qtde. 
Sond. 

Caracterização Resultados Obtidos 

 
 
 
 

IV 

 Refere-se ao setor onde ocorrem 

restos construtivos relacionados a um 

portal (arco) associado às instalações 

do forno e grande quantidade de 

vestígios arqueológicos em superfície.  

 

Dimensão: 188m² 

 

As sondagens efetuadas neste 

setor revelaram a existência de 

uma área de descarte de 

material arqueológico, com cerca 

de 80m², com os vestígios 

ocorrendo da superfície até a 

profundidade média de 40 cm. 

 
 
 
 

V 

 Constitui uma área plana posicionada 

em terreno mais elevado que as 

instalações do forno. Apresenta restos 

das canaletas que movimentavam a 

roda d´água e restos construtivos do 

muro que delimitava a área de serviços 

da Casa de Morada. Além disso, este 

setor apresentava uma área de 

descarte escavada em etapa anterior. 

 

Dimensão: 547m² 

 

Por constituir uma área de 

descarte, 30m² deste setor foram 

escavados na etapa de campo 

realizada entre 1993 e 1994. 

Porém, as sondagens permitiram 

constatar que ainda existem 

partes não escavadas do bolsão 

antrópico onde os vestígios 

ocorrem da superfície até 

aproximadamente 30cm de 

profundidade. 

 
 

VI 

 Este setor é caracterizado pela 

presença de muros de arrimo com 

cerca de um metro de altura que 

delimitam um leito carroçável 

implantado em terreno íngreme a partir 

da realização de cortes e aterros.  

 

Dimensão: 470m² 

 

As sondagens realizadas no leito 

carroçável revelaram um solo 

exposto em média a 15cm de 

profundidade. Nas porções do 

terreno delimitadas pelo muro de 

arrimo, foi constatada uma 

pequena quantidade de vestígios 

arqueológicos, no máximo até 

10cm de profundidade, 

certamente carreados por 

fatores antrópicos. 
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Setor Qtde. 
Sond. 

Caracterização Resultados Obtidos 

 
 
 
 

VII 

 Constitui um setor localizado entre o 

patamar da Casa de Morada a o Setor 

II (colunas). Caracteriza-se por um 

terreno de média inclinação, delimitado 

por um muro de arrimo ornamento por 

cornija e floreira na parte superior. 

 

Dimensão: 221m² 

 

Foi constatada a presença de 

poucos vestígios arqueológicos 

em superfície. As sondagens 

não revelaram material 

arqueológico em profundidade, 

porém permitiram caracterizar 

um solo exposto a cerca de 

30cm de profundidade. Era 

descoberto e a princípio pode 

estar relacionado como uma 

área de jardins, tendo a 

presença da cornija atestando 

preocupação com a estética do 

espaço. 

 
 
 

VIII 

 Corresponde a um terraço contíguo ao 

reservatório de água, sendo delimitado 

em toda a sua extensão por um muro 

de arrimo de 38m que em alguns 

pontos chega a alcançar 4,20m de 

altura.  

 

Dimensão:379m² 

 

As sondagens revelaram um 

solo orgânico, em média com 

15cm de espessura, sobreposto 

a um solo compactado, sem 

vestígios arqueológicos. A 

inexistência de fragmentos de 

telhas indica que este local era 

descoberto, estando 

provavelmente associado a 

funções produtivas. 

 
 

IX 

 Caracteriza-se pela presença das 

estruturas construtivas da Casa De 

Morada e do tanque de abastecimento. 

Além de alicerces, colunas e paredes, 

possui também os restos construtivos 

de fornos, indicando a separação do 

espaço em áreas sociais e de serviços. 

A existência de três canaletas 

convergindo para este espaço, indica a 

Quase que a totalidade das 

sondagens revelou uma camada 

de solo orgânico de 

aproximadamente 10cm, 

sobreposto a uma camada de 

restos construtivos (argamassa e 

fragmentos de telhas) com cerca 

de 30cm de espessura, seguida 

de um nível caracterizado por 
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priorização de abastecimento de água 

para esta edificação. Destaca-se a 

implantação na porção mais elevada 

do terreno, permitindo o controle visual 

de grande parte da Área 1. 

 

Dimensão: 1036m² 

 

um solo compactado (nível 

original da edificação), indicando 

que toda a construção era 

coberta. Na área de serviços as 

sondagens revelaram alguns 

fragmentos arqueológicos 

localizados abaixo da camada 

de entulho. Ao redor do tanque 

de abastecimento foram 

identificados fragmentos de 

cerâmica em superfície.  

As sondagens realizadas no 

espaço livre, localizado entre 

muro de arrimo e os restos 

construtivos, não revelaram 

material arqueológico, indicando 

que esta área originalmente 

constituía um pátio aberto. 
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Prancha 10 - Planta Sondagens/Escavação - Área 1 
 



 112

Área 02 
Estrutura Qtde. 

Sond. 
Caracterização Resultados Obtidos 

 
 
 
 

E01 

 Refere-se a uma construção em 

pedra e barro, constituída por 

dois patamares com cerca de 

1,20 metro de altura cada um, 

ocupando uma área total de 

17,6m².  

 

 

As sondagens realizadas nesta

área revelaram uma camada de

solo orgânico, em média com 15

cm de profundidade sem a

presença de vestígios

arqueológicos. A ausência de

fragmentos de telhas ou demais

restos construtivos indica que

esta área constituía um espaço

aberto desprovido de cobertura

ou paredes divisórias. 

 
 

E02 

 Representada pela presença de 

muros de arrimo com cerca de 

0,50 metro de altura, delimitando 

uma área com aproximadamente 

4m².. 

Apresenta 20cm de solo orgânico

sem vestígios arqueológicos. 

 
E03 

 

 Caracterizada pela presença de 

muros de arrimo em média com 

50cm de altura, formando uma 

alinhamento em arco com 1,50m 

de extensão. 

As sondagens não revelaram

vestígios arqueológicos. 

 

 
E04 

 

 Refere-se a uma pequena 

construção em “L” com muros de 

arrimo em pedra e barro, em 

média com 70cm de altura. 

Não foram diagnosticados

vestígios arqueológicos. 

Leito da 
estrada 

 Possui em média 1,20m de 

largura, apresentando pequenos 

muros de arrimo em pedra e 

barro nos pontos em que o 

terreno é mais acidentado. 

Apresenta uma camada de solo 

orgânico em média com 20cm 

sobreposto a um solo exposto. 

Em alguns pontos, o processo 

erosivo depositou densas 

camadas de sedimento. 
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Prancha 11 - Sondagens Área 2 
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Área 03 

 

Setor Qtde. 
Sond. 

Caracterização Resultados Obtidos 

 
 
 
 
I 

 Caracteriza-se pelos alicerces em 

pedra e barro de uma construção 

edificada em dois patamares, sendo 

que um deles apresenta os restos 

construtivos de uma estrutura de 

cocção (forno circular). Está 

posicionada ao final da estrada que 

parte das estruturas da Área 2. 

 

Dimensão: 207m² 

 

As sondagens realizadas neste 

setor revelaram uma camada 

superficial de solo orgânico 

sobreposto a um nível com 

fragmentos de telha com cerca 

de 20cm de espessura seguido 

por um nível de chão 

compactado (piso original). Em 

superfície foram diagnosticados 

fragmentos de cerâmica, 

principalmente ao redor da 

estrutura do forno. 

Os dados obtidos por intermédio 

das sondagens permitem inferir 

que se trata de uma construção 

com paredes de vedo em pau-a-

pique, coberta com telhas capa e 

canal. 

 
 
 

II 

 Refere-se aos alicerces em pedra e 

barro de uma provável unidade 

habitacional, tendo em vista a 

presença de restos construtivos de um 

forno circular no interior do espaço. 

Está implantada na porção mais baixa 

desta Área do sitio, sendo delimitada 

na frente e aos fundos por um muro de 

arrimo com a mesma técnica 

construtiva em média com 1,20m de 

altura. 

Dimensão: 355m² 

Apresenta uma camada de 

telhas capa e canal sobreposta a 

um solo compactado, indicando 

que esta construção era coberta 

e provavelmente vedada com 

paredes de pau-a-pique. Os 

restos construtivos ocorrem da 

superfície até cerca de 20cm de 

profundidade. Apresenta 

fragmentos de cerâmica em 

superfície, principalmente ao 

redor do forno. 
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Setor Qtde. 
Sond. 

Caracterização Resultados Obtidos 

 
 
 
 

III 

 É constituído por cinco patamares 

delimitados nas laterais e na porção 

frontal por muros de arrimo com altura 

variando entre 1m e 2m, construídos 

em pedra seca. Entre os patamares, 

destacam-se os restos construtivos de 

duas edificações (E1 e E2). A primeira 

possui um maior dimensionamento, a 

princípio subdividida em três cômodos, 

também com a presença dos restos 

construtivos de um forno circular em 

seu interior, estando implantada na 

porção mais elevada do terreno. A 

Estrutura 2 (E2) refere-se a uma 

pequena construção de um único 

cômodo, localizada entre os patamares 

e a Estrutura 1.  

 

Dimensão do Setor: cerca de 2394m². 

As sondagens realizadas neste 

setor revelaram que os 

patamares em geral 

apresentam uma camada de 

solo orgânico, em média com 

15cm sobreposta a um solo 

exposto nivelado. Não foram 

constatados vestígios 

arqueológicos em profundidade, 

sendo raros os observados em 

superfície. No caso das 

estruturas, ambas 

apresentaram uma camada de 

solo orgânico, seguido por um 

nível com fragmentos de telha 

sobreposto a um solo 

compactado (piso original). 

Apenas a Estrutura 1 

apresentou vestígios em 

superfície, exclusivamente 

fragmentos de utensílios 

cerâmicos concentrados ao 

redor da estrutura do forno. 

Entre as Estruturas 1 e 2, as 

sondagens permitiram 

identificar uma área de descarte 

de material, com uma camada 

arqueológica em média com 

30cm de espessura. Cabe 

destacar que os vestígios 

recuperados referem-se na sua 

totalidade a fragmentos 

cerâmicos. 
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Prancha 12 - Sondagens Área 3 
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Em resumo, as sondagens realizadas possibilitaram obter informações mais 

substanciais sobre as características de deposição e distribuição dos vestígios 

arqueológicos, bem como melhor caracterizar as estruturas construtivas e 

arquitetônicas. Da mesma forma, no caso da Área 1, as prospecções permitiram 

obter dados mais substanciais para a reconstituição virtual (maquetes eletrônicas) 

das hipóteses construtivas das edificações dessa área. 

 

A identificação das áreas de descarte, além de fornecer materiais 

arqueológicos associados ao cotidiano doméstico e ao comportamento sociocultural 

dos segmentos sociais que ocuparam as instalações do sítio, propicia a obtenção de 

informação sobre a distribuição e hierarquia dos espaços e sobre os programas de 

necessidades correlatos à implantação do complexo construtivo. 

 

Por outro lado, todos os dados obtidos foram georreferenciados na grade UTM 

e inseridos no banco de dados do Spring, juntamente com outros registros 

arqueológicos e componentes da paisagem com o propósito de se obter a 

modelagem digital do terreno. 

 

Assim, o reconhecimento mais acurado das três áreas do sitio arqueológico, 

proporcionado pelo plano de sondagens em associação às demais assinaturas 

antrópicas, contribuiu para um maior detalhamento do contexto arqueológico e da 

leitura da paisagem respectivamente, assunto que será abordado adiante. 

 

 Uma vez realizadas as atividades de reconhecimento e levantamento 

arqueológico e efetuadas as prospecções de superfície e profundidade, foram 

realizadas intervenções mais detalhadas (escavação) de alguns registros 

considerados como estratégicos face aos propósitos deste trabalho. 
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 Escavação  

 

 Como frisado, o estudo do Cenário de Implantação do Sitio Arqueológico São 

Francisco procurou seguir as bases teóricas e conceituais da Arqueologia da 

Paisagem, procurando intervir o mínimo possível nos registros arqueológicos. 

Entretanto, a compreensão sobre o design de ocupação do espaço está diretamente 

associada à maneira pela qual as construções foram adaptadas ao meio e como 

foram organizadas de forma a atender determinado programa de necessidades, 

representados por fatores de ordem econômica, social, cultural e até mesmo 

simbólica. 

 

 Assim, dentre as várias assinaturas antrópicas e registros arqueológicos, a 

Área 1, face as suas características construtivas e funcionais, mostrou-se como 

estratégica no que se refere ao fornecimento de informações mais aprofundadas 

para a reconstrução e interpretação da paisagem cultural do sitio arqueológico em 

estudo, tendo em vista que tal área constituía o Centro de Controle de todo o 

complexo construtivo e produtivo. Isto não significa afirmar que os demais registros 

arqueológicos existentes nos limites territoriais do sitio não apresentem potencial 

informativo, cultural ou cientifico.  Pelo contrário, pois o entendimento do cenário de 

ocupação se dá a partir de uma visão global, ecossistêmica, não privilegiando um 

único aspecto do sitio arqueológico. 

 

A opção em se realizar intervenções mais aprofundadas em alguns setores da 

Área 1 se baseia no fato de que em etapas de campo anteriormente realizadas, o 

setor representado pelas instalações do forno e uma das áreas de descarte já havia 

sido escavado, fornecendo informações sobre a cultura material, cotidiano doméstico 

e sobre as funções produtivas do sitio.  

 

Dessa forma, por questões metodológicas e estratégicas e objetivando obter 

dados sobre a compartimentação, distribuição e funcionalidade dos espaços, a Casa 

de Morada e o Pátio Principal mostram-se como favoráveis, pois constituem espaços 
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que foram construídos e organizados de forma a articular preocupações funcionais 

com os efeitos simbólicos neles incorporados, neste caso, caracterizados pelas 

esferas do poder senhorial sobre o trabalhador negro, e de certa forma, sobre o 

visitante que chegava às construções do sitio arqueológico. 

 

Isto posto, o Pátio Principal (Setor I) e a Casa de Morada (Setor IX) foram 

respectivamente quadriculados e submetidos à escavação pela técnica de 

decapagem em níveis naturais e adotando o método etnográfico normalmente 

restrito a pequenas ou médias escavações, cujos vestígios e estruturas 

diagnosticadas são registradas tridimensionalmente. 47 

 

Setor I 

 

Conforme diagnosticado pelas sondagens, este setor apresentava apenas 

uma camada de solo orgânico com espessura variando entre 10cm e 20cm 

sobreposto a um piso constituído por blocos de gnaisse justapostos. Assim, após a 

supressão da vegetação e limpeza da área, foi estabelecido um quadriculamento 

obedecendo ao alinhamento das paredes e sendo composto por 18 quadras de 4m x 

5m, formando uma malha sobre a totalidade deste setor. 

 

Em meio a todo sedimento analisado, foram identificados apenas oito 

fragmentos de cerâmica de pequena dimensão e um fragmento de faiança, 

seguramente deslocados de sua posição original. Nas proximidades do muro de 

contenção do Setor II (área de colunas), foi constatada uma expressiva quantidade 

de restos construtivos (restos de argamassa, fragmentos de ardósia, telhas e pedras 

irregulares) deslocados por ações antrópicas do patamar superior. Em meio aos 

restos construtivos, merece destaque um artefato, antropomórfico, confeccionado 

em argamassa de cal de concha que originalmente fazia parte do conjunto de 

elementos decorativos que ornamentava os barbacãs. 
                                                           
47 Segundo Ferdiére (1980) apud Perasso (1984), “Les fouilles dites , ethnographiques, au sens de 
fouilles de petites unités d’habitat, sur lesquelles on pratique le décapage et surtourt la cotation 
systématique des vestiges mobiliers (et immobiliers) en trois dimensions. « ob.cit : 170 
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O solo de ocupação (piso de pedras) foi totalmente evidenciado, sendo em 

seguida objeto de levantamento métrico-arquitetônico para a conseqüente 

recomposição virtual. Assim, como em todo o conjunto construtivo, as pesquisas 

arqueológicas permitiram observar que na construção deste pátio, houve 

preocupação com a drenagem e condução das águas pluviais para o Setor do 

Forno, espaço que por estar situado na porção mais baixa do sitio arqueológico, 

recebia a água drenada de quase todos os espaços construídos. 

 

 
Fig. 52: elemento decorativo diagnosticado na escavação do Setor I 
 

   
      Fig.53: barbacã com o negativo do elemento decorativo recuperado 
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Setor IX 

 

As escavações realizadas no setor que constitui a Casa de Morada tiveram 

por objetivo verificar a sucessão das distintas camadas arqueológicas, analisar a 

organização do espaço edificado e sua correlação com as demais setores da Área 1 

do sitio e identificar os solos de ocupação e os vestígios arqueológicos a ele 

associados. Para tanto, o Setor IX foi subdividido em 22 quadras de 4m x 4m cada 

uma, as quais foram objeto de decapagem por níveis naturais. Primeiramente foi 

realizada a limpeza de toda a área com a supressão da vegetação. Os restos 

construtivos (pedras irregulares) decorrentes de desmoronamentos foram mantidos 

em sua posição original.  

 

A escavação foi iniciada com a remoção de uma camada de solo orgânico em 

média com 10cm de espessura, sobreposto a um nível de restos construtivos 

predominantemente constituído por fragmentos de telhas capa e canal com 

espessura média de 30cm. Em meio aos restos construtivos foi diagnosticada uma 

grande quantidade de cravos metálicos, certamente associados ao madeiramento do 

telhado. (prancha 13) 

 

Os fragmentos de telhas se encontravam sobrepostos a um piso de chão 

batido, muito provavelmente o piso original dessa edificação, como era comum em 

muitas propriedades rurais dessa parte do Litoral Norte de São Paulo. Além disso, a 

evidenciação individualizada dos fragmentos de telhas permitiu identificar segmentos 

das linhas das cumeeiras, o que possibilitou constatar que a construção era coberta 

por um telhado de quatro águas. 

 

Grande parte dos fragmentos de telhas apresentava na face externa marcas 

impressas, representando formas geométricas como linhas onduladas, paralelas, 

cruzes, etc. A ocorrência destas marcas já foi registrada em vários sítios históricos, e 

estão sendo analisadas na hipótese de constituírem para facilitar o controle da 
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produção, o tipo das telhas (se bica ou capa) ou ainda irregularidades para evitar 

que as telhas deslizem do telhado. (LIMA et al, 1993, p. 189). 

 

 
       Fig. 54: Exemplar de telha capa e canal recuperada da Casa de Morada 
 

Da mesma forma, a evidenciação dos restos construtivos permitiu 

compreender a organização do espaço que se apresenta a princípio dividido em 

duas áreas especificas: a social e a de serviços, intermediadas por um alpendre 

central, como atestam os restos construtivos de um banco em alvenaria de pedra ali 

existente. Inúmeros fragmentos de vidro plano foram diagnosticados junto aos restos 

construtivos, o que aponta para a presença de vidraças na residência. 

 

Além disso, as decapagens revelaram em algumas parcelas internas da 

construção, restos de uma parede de argamassa de cal e barro com vãos 

seqüenciais, indicando se tratar de parte de uma parede de pau-a-pique, o que 

permite inferir que as paredes divisórias da edificação eram constituídas por esta 

técnica construtiva. (fig. 58) 

 

Evidências de colunas nas duas extremidades da edificação sem a presença 

de estruturas relacionadas com alicerces de paredes sugerem que a construção era 
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constituída por um corpo principal, possuindo espaços abertos nas laterais, um deles 

relacionada com a área de serviços (extremidade sul). 

 

A maior concentração de vestígios arqueológicos foi diagnosticada na parcela 

desse setor identificada como sendo a área de serviços, assim caracterizada em 

função da presença de restos construtivos de um forno de balcão (com chapa 

metálica) e um forno circular, geralmente associado às chamadas “cozinhas sujas”.  

 

Finalizando, as escavações efetuadas na Casa de Morada possibilitaram 

obter informações sobre a compartimentação e organização dos espaços internos e 

sua correlação com as áreas externas à residência. Outrossim, forneceram dados 

mais substanciais sobre o cotidiano doméstico dos ocupantes das instalações do 

sitio e sobre o programa de necessidades que norteou a implantação do complexo 

construtivo e a construção da paisagem do sitio arqueológico. 

 

Cabe ainda ressaltar que embora os demais setores não tenham sido 

escavados, os dados obtidos por intermédio das sondagens em associação à 

supressão da vegetação e limpeza do terreno na cota zero, ao georreferenciamento 

das estruturas construtivas e ao levantamento métrico-arquitetônico destes espaços, 

além de comporem o banco de dados do SIG, resultaram na elaboração da 

reconstituição virtual dos restos construtivos e das hipóteses das edificações 

existentes na Área 1. 
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7 - OS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS – O ACERVO REVISITADO 
 
 Conforme informado anteriormente, os vestígios arqueológicos recuperados 

do Sítio Arqueológico São Francisco - 1 procedem das escavações realizadas no 

período de 1991 a 1994. A maioria desses vestígios é proveniente da área de 

descarte de material (bolsão antrópico) localizada nas proximidades do setor de 

produção (área do forno) com potencial informativo sobre a sua própria 

materialidade (matéria-prima e seu processamento, tecnologia, morfologia, tipologia 

decorativa, funções, etc.), e sobre as formas de organização da sociedade que os 

produziu e utilizou, revestindo-o também de significativo potencial didático e 

educacional. 

 

 Com o decorrer das pesquisas, novas áreas foram identificadas, culminando 

com a evidenciação de outras estruturas construtivas e a escavação por 

amostragem de setores da Casa de Morada. Obviamente, novos vestígios foram 

recuperados, ampliando consideravelmente o acervo arqueológico. Todavia, no 

universo dos vestígios recuperados (cerca de 60.000) durante todas as etapas da 

pesquisas, quase que a totalidade dos fragmentos está relacionada ao século XIX. 

Isto possibilitou uma melhor compreensão sobre as formas de organização e 

distribuição do ambiente construído e de algumas áreas de circulação no espaço 

envoltório. 

 

 De fato, o estudo de vestígios arqueológicos recuperados de unidades 

domésticas permite obter informações sobre o “... comportamento combinado de 

aquisição e deposição de todos os residentes do domicilio, e possivelmente, o 

comportamento de alguns visitantes. SPENCER-WOOD (1987:02) apud 

SYMANSKY, (1998: 16). 

 

 Em ocasião anterior já havíamos realizado análises preliminares sobre os 

vestígios provenientes das primeiras etapas da pesquisa. Porém, por questões 

metodológicas norteadas por uma nova abordagem sobre o contexto arqueológico 
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do Sítio São Francisco, é que consideramos ser apropriada a revisita ao acervo, 

inclusive objetivando analisá-lo sob uma ótica que privilegie sua relação com a 

distribuição dos espaços e as variáveis socioculturais testemunhadas pelos vestígios 

arqueológicos. 

 Dessa forma, primeiramente os estudos foram direcionados para a realização 

de análises qualitativas e quantitativas dos vestígios arqueológicos, identificação de 

formas, padrões decorativos, marcas e processos de produção, procurando obter 

uma ampla visão sobre a cultura material produzida e/ou utilizada pelos segmentos 

sociais que ocuparam as instalações do sítio. Seqüencialmente, este estudo procura 

dar ênfase à funcionalidade dos artefatos, organizando-os em subconjuntos e 

inserindo-os nos diversos subsistemas do Sítio São Francisco (domésticos, 

construtivos, produtivos, religiosos, etc.) de modo a obter mais informações sobre os 

atributos dos utensílios e propiciar uma reconstituição por amostragem da “tralha” 

outrora existente no local. 

  

 Embora tenham sido recuperados vestígios das mais diversas categorias 

(faiança, grés, cerâmica, metal, vidro, porcelana, ossos, conchas, restos 

construtivos, lítico, etc.), em geral a maior parte do material refere-se a fragmentos 

de faiança e cerâmica, havendo uma predominância desta última categoria de 

material. Tal comportamento é recorrente em pesquisas efetuadas em sítios 

históricos, indicando um maior consumo/utilização de recipientes cerâmicos, os 

quais apresentavam um menor preço e uma maior oferta de produtos no mercado, 

obviamente por estarem associados a produções de caráter regional.  

 

No caso do Litoral Norte de São Paulo, esta predominância de vestígios 

cerâmicos em relação às demais categorias de vestígios, foi constatada nos sítios48 

Morro do Abrigo (São Sebastião -2006), Furnas I (2004), Furnas II (2005), Furnas IV 

(2006), Engenho do Poço (2006), Engenho Barra Velha (2007), e Jabaquara I 

(2007), todos no município de Ilhabela/SP. 

                                                           
48 Tais sítios foram objeto de projetos de Salvamento Arqueológico realizados no município de 
Ilhabela, no período de 2004 a 2007, sob a coordenação de Claudia Moreira Queiroz e Wagner 
Gomes Bornal. 
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 Isso posto, no conjunto do acervo estudado, foram identificadas e analisadas 

as seguintes categorias de vestígios arqueológicos: 

 
Grés 

 

 Embora o grés, também denominado stoneware, esteja incluído na categoria 

de produtos cerâmicos, aqui será descrito separadamente, pois ao contrário do 

material cerâmico, o grés não teve uma produção de caráter regional. Em geral, era 

importado da Europa, apresentando uma pasta mais opaca que a da porcelana, 

impermeável, vitrificado e de coloração variada. 

 

 Originário da China, a partir do século XV é produzido na Alemanha, sendo 

mais tarde fabricado pela França, Holanda e Inglaterra e exportado em larga escala 

para o continente americano. Face às suas características de resistência e 

impermeabilidade, o grés foi durante o século XIX amplamente importado pelo Brasil, 

principalmente da Inglaterra, cujos vasilhames geralmente apresentavam a forma de 

garrafas, botijas e garrafões, e tamanhos variados, contendo líquidos, tais como 

vinho, cerveja, limonada, azeite, etc. (BRANCANTE, 1981, p. 557)  

 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. 

 

 Muitas fábricas instaladas no Brasil provavelmente reaproveitavam garrafas 

que não apresentavam marcas a fim de acondicionar bebidas de produção nacional, 

tais como cerveja, vinho, limonada, etc. (LIMA 1989, p. 218) Boa parte das fábricas 

nacionais desses produtos importava as garrafas da Europa, já com a razão social 

pintada ou estampada sob o vidrado. 

 

 Segundo Brancante, (1981:558) a fábrica de cerveja Antártica Paulista, 

fundada em 1891, importava recipientes da Inglaterra com a marca “H. Kennedy 

Barrowfield Pottery” com o emblema da indústria nacional pintado sobre o vidrado. 
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 Em relação aos fragmentos de grés provenientes do sítio, dada a sua pouca 

representatividade em relação às demais categorias de vestígios, este estudo adotou 

como critério classificatório a tonalidade dos fragmentos de garrafas e partes de 

outros utensílios no mesmo material. Tal critério também foi utilizado para a obtenção 

do número mínimo de peças, conforme tabela e gráfico abaixo. 

 

Categoria Qtde. fragmentos Mínimo de peças

Garrafa tom marrom alaranjado 231 30 

Garrafa tom marrom clara 19 02 

Garrafa tom creme 34 09 

Garrafa tom cinza 16 06 

Garrafa vidrada 03 01 

Tinteiro 06 02 

Frasco 14 03 

Total 323 53 

         Tabela 01: quantificação de fragmentos de grés e mínimo de peças 

 

56%

4%

17%

11%

2% 4% 6%

garrafa tom laranja garrafa tom marrom
garrafa tom creme garrafa tom cinza
garrafa vidrada tinteiro
frasco

 
 Gráfico 1: quantificação de utensílios de grés 
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 Ainda que existam praticamente duas categorias de grés - o comum, 

associado ao material construtivo, como manilhas, tubulações, etc., e o grés fino, 

destinado ao uso doméstico, como jarros, garrafas, canecos, etc., destacam-se no 

Sítio São Francisco fragmentos de grés relacionados com a utilização doméstica, 

basicamente restos de garrafas de formatos e tamanhos variados. Apresentam, 

geralmente na superfície, tonalidades que variam do areia ao marrom avermelhado, 

existindo alguns exemplares “mesclados” nos tons cinza claro e areia. 

 

 No conjunto dos vestígios, é possível constatar que ocorre uma 

predominância de garrafas de tonalidade laranja, freqüência já observada em outros 

sítios de natureza histórica de período correlato. É provável que tal situação possa 

indicar um custo menor na produção de recipientes com esta característica, uma 

maior aceitação no mercado e, até mesmo, especificidades correlatas ao conteúdo 

existente em recipientes com esta natureza, aspectos que ainda não mereceram a 

devida atenção em pesquisas arqueológicas realizadas em sítios de natureza 

histórica. 

 

 Dentre os fragmentos recuperados, apenas três apresentaram algum tipo de 

inscrição e, embora não tenha sido possível a identificação do fabricante, constata-se 

a procedência européia dos recipientes. (fig. 65 e 66) 

 

 Um dos fragmentos encontrados apresenta em sua borda evidência de 

queima, indicando o reaproveitamento dos recipientes para outros fins. Esse caso 

sugere a sua reutilização como um “candeeiro”, como é comum ainda hoje em 

algumas comunidades rurais o uso de garrafas de vidro como suporte para velas. 

(fig. 67)  

 

 Além das garrafas, a existência de tinteiros também em grés, embora em 

pequena quantidade, permite inferir que dentre os ocupantes do complexo 

construtivo pudessem existir pessoas aptas à leitura e à escrita. 
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Vidro 

 

O material vítreo em geral apresentou uma quantidade significativa de 

vestígios em comparação às demais categorias de material arqueológico.  Embora 

estivesse bastante fragmentado, foi possível obter informações sobre os recipientes 

a que estava associado. Para tanto, as análises foram realizadas com base nos 

aspectos de classe, cor e função do material fragmentado e principalmente na 

técnica de manufatura dos recipientes, permitindo informações mais substanciais 

sobre período de produção, função e procedência. 

 
 Após a etapa de higienização e numeração, foi realizada a separação dos 

fragmentos de acordo com a técnica de produção e classe (medicamento, toucador, 

uso doméstico, construtivo, diversos) em associação à cor e tonalidade e marcas de 

produção, o que possibilitou a inserção temporal dos recipientes. No conjunto deste 

material, foram recuperados vários fragmentos, em geral de vidros planos, garrafas, 

recipientes de remédios e perfumes, copos, taças, tampas de diversos formatos e 

tonalidades, conforme tabela abaixo. 

 

Recipiente Verde 
Escuro 

Marrom 
Escuro 

Verde 
Claro 

Azul 
Cobalto 

Incolor Total 

Garrafa bebida 111 104 26  20 261 

Medicamento 16 20  24 19 79 

Diversos 265 215 08  44 532 

Plano     293 293 

Copo     06 06 

Taça     01 01 

Garrafão 36 03    39 

Bibelô     01 01 

Jarro     02 02 

Pote     01 01 

Total 428 342 34 24 386 1217 

 Tabela 2: quantificação de fragmentos de recipientes por tonalidade 
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 Assim, dentre os fragmentos de vidro recuperados, foram identificados 

predominantemente garrafas para armazenar bebidas e frascos de medicamentos, 

em geral na tonalidade verde-escuro e marrom, os quais se tornaram populares a 

partir de meados do XIX. A categoria de “diversos” refere-se a fragmentos, em geral, 

de garrafas, que em função de seu dimensionamento não permitiram identificar a 

técnica produtiva.  

 

 Observa-se na tabela acima a grande quantidade de vidro plano incolor, 

apontado para a existência de vidraças, muito provavelmente no espaço associado à 

Casa de Morada e ao Setor 2 (conjunto de colunas). 

 

 Os fragmentos em tom verde têm uma elevada freqüência em relação aos 

demais; são geralmente grossos e com fundo côncavo e estão associados a 

garrafas de bebidas. A maior parte apresenta bolhas ou finas estrias no material, e 

em alguns fundos foi possível identificar cicatrizes de pontil49.  

 

 Segundo Orser (1992), tais marcas podem indicar o processo de fabricação, 

pois “... garrafas sopradas podem conter bolhas no vidro ou finas estrias que 

demonstram o movimento do vidro durante o processo de sopro; o uso de moldes 

deixa cicatrizes nas garrafas, que indicam o tipo de molde usado.”  
  

 Dentre as garrafas identificadas, 96% foram produzidas pelo processo de 

sopro em molde;  e o restante, em sopro livre; a maioria com a base irregular e com 

vestígios de marca de decantador. Tal situação se repete também em relação aos 

frascos de medicamento: 96,3% foram produzidos em sopro em molde e apenas 

3,7% pelo processo de sopro livre. No conjunto dos frascos para medicamentos, 

alguns apresentam a tonalidade azul-cobalto e foram amplamente utilizados no 

século XIX para armazenar e comercializar óleo de rícino.  

 

                                                           
49 O pontil refere-se a uma “pinça” metálica utilizada no processo de fabricação de utensílios de vidro. 
Enquanto o lábio era feito, este instrumento era ligado à base da garrafa, após a finalização do 
processo, o pontil era retirado deixando uma cicatriz no fundo do recipiente. 
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 Assim como nas demais categorias de vestígios estudados, também buscou-

se calcular a quantidade mínima dos recipientes de vidro. Ficou constatada a 

predominância de garrafas para armazenar bebidas seguidas de frascos de 

medicamento, situação análoga à maioria de sítios históricos de período correlato.  

 

23%

3%3%1%1%3%1%

65%

frasco medicamento garrafão copo
taça bibelô jarra
pote garrafa bebida

 
 Gráfico 2: mínimo de utensílios de vidro 
 

 Outra categoria de objetos de vidro recuperados diz respeito a taças e copos, 

que no Sítio São Francisco correspondem a 4% dos utensílios identificados. Há 

predominância dos copos, alguns em bom estado de conservação, os quais foram 

produzidos pelo processo de sopro em molde. 

 

 Dentre os copos, destacam-se alguns exemplares com “caneluras” 

possivelmente utilizados para aguardente. (fig. 74 e 75). Exemplares desse tipo 

foram recuperados pelas escavações arqueológicas realizadas na cidade de Tomar, 

Portugal50, reunindo um acervo, em geral, representado por fragmentos de utensílios 

de vidro situados entre os séculos XVII e XVIII. 

                                                           
50 As pesquisas arqueológicas foram realizadas, sob a coordenação da Dr.ª Salete da Ponte e 
levadas a cabo em quatro diferentes pontos da cidade de Tomar, a saber, as Ruas Amorim Rosa, 
Carlos Campeão e Norton de Matos, e na área contígua à igreja de Santa Maria do Olival. 
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 Em 2000, Manuela Almeida Ferreira, recorrendo sempre que possível a fontes 

iconográficas, realiza um interessante estudo51 sobre o espólio vítreo de Tomar, 

onde aborda questões tipológicas, funcionais e estéticas dos vestígios recuperados. 

Em uma das pranchas constantes em seu trabalho, um dos fragmentos parece 

corresponder “aos “Copos para Agoardente” do Catálogo da Real Manufactura 

(Barros, 1969, Est. L), aos quais parecem assemelhar-se, por outro lado, exemplares 

de Coina e de Lisboa (Ferreira, 1997, Est. III).” (FERREIRA, 2005, p. 389) 

 

 
   Fig. 68: Copos - Sopragem em molde. 1 – Lisboa, Rua das Pedras Negras (1991); 2 – 
Tomar, Convento de Cristo – Paços do Infante (1994); 3 – “Copos para Agoardente”, ext. do 
Catálogo da Real Manufactura (c. 1772) – Reproduzido da obra de Ferreira, (2005, p. 391) 

 

 Em suas pesquisas sobre o material vítreo, a autora recorre a fontes 

iconográficas e, neste caso, copos utilizados para aguardente e taças para vinho são 

retratados na obra do pintor espanhol Antonio Pérez de Aguiar, O armário de parede 

do Pintor, datada de 1769, reproduzida neste trabalho. 

 

 

 
                                                           
51  Os resultados destes estudos foram publicados na Revista Portuguesa de Arqueologia. Volume 8, número 1, 
sob o título O uso de vidraria em Sellium e em Tomar: as descobertas arqueológicas recentes em relação com a 
História do Vidro , .2005, p.387-431. 
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Fig. 69: O armário de parede do pintor (Antonio Pérez de Aguilar, 1769) reproduzida da obra 

de Ferreira (2005, p. 392), ob. cit. 

 

 Assim, dentre uma série de utensílios domésticos, são observados 

exemplares de recipientes de vidro utilizados no século XVIII. Entretanto, fragmentos 

de vidro recuperados do Sitio Arqueológico São Francisco remetem aos utensílios 

retratados pelo artista, indicando uma continuidade dos processos produtivos e de 

tipologia dos recipientes, ao menos até meados do século XIX, quando se dá a 

ocupação do sitio. 
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 Ainda entre o material vítreo recuperado do Sitio São Francisco, destaca-se 

um único exemplar em vidro prensado, caracterizado pelo fragmento de um utensílio 

em forma de “bota” ou “sapato”. É provável que esse fragmento constitua a base de 

uma taça, cujo corpo se apresentava em forma de bota para conter o líquido. 

 

 Pesquisas arqueológicas realizadas no Mosteiro de Santa Clara Velha52, 

Coimbra, Portugal, permitiram a recuperação de um vasto acervo de material 

vítreo53, dentre os quais destaca-se um destes suportes de taça em forma de bota, 

guardando alguma semelhança com o fragmento recuperado do Sitio Arqueológico 

São Francisco.  

 

    
  

 

 

 

 

Artefatos deste tipo eram utilizados nos séculos XVIII e XIX, principalmente na 

Europa durante ocasiões especiais, sendo que “os sapatos e botas «para beber» 
                                                           
52 As pesquisas arqueológicas foram realizadas no período de 1996 a 2002 sob a coordenação do Dr. 
Artur Côrte-Real, em função de obras de recuperação que estão sendo realizadas neste monumento 
nacional desde 1995 por parte do IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico),  
53 O acervo proveniente destas pesquisas também foi estudado por Manuela Almeida Ferreira, cujos 
resultados foram divulgados em seu artigo Espólio vítreo proveniente da estação arqueológica do 
Mosteiro de Sta.Clara Velha de Coimbra: resultados preliminares, publicados na Revista Portuguesa 
de Arqueologia.volume 7.número 2.2004, p.541-583. 

Fig. 70: exemplar do Convento de 
Santa Clara 

Fig.71: fragmento do Sítio São Francisco 
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mais comuns datam, em Inglaterra como em Itália, da época vitoriana, mas outras 

existiam que, miniaturais, remetiam para diferentes funções”54   

 

 Esse tipo de recipiente estava associado aos chamados Joke glass, verre à 

surprise, ou copo de segredo, denominações aplicáveis a vários tipos de vasos de 

vidro para a ingestão de líquidos, entre os quais se conta o copo em forma de bota, 

para beber pelos quais, sem verter a bebida, havia que conhecer o ardil subjacente 

à concepção dos mesmos. (FERREIRA, 2004, p. 571)  

 

                                                           
54 Conforme MILLER, (1990, p. 165-167); NEWMAN, (1977, p. 180) apud FERREIRA, (2004, p. 571)  



 138

 



 139

 Lítico 
 

 Entre o material lítico, além de restos construtivos - fragmentos de rocha 

(gnaisse) com argamassa de barro ou cal, foram recuperadas pederneiras, núcleos e 

detritos de lascamento. As pederneiras recuperadas resumem-se a dois exemplares 

(um fragmentado), foram feitas em sílex escuro e apresentam evidência de uso em 

armas de fogo. 

 

 Com base na análise morfológica e tipológica55, observa-se que as 

pederneiras encontradas são típicas de produção nacional, apresentando as 

seguintes características: 

 Tipo 1 - Pederneira quadrangular sobre lasca, do tipo unifacial, subtipo 

grande, com aresta central transversal.  

 Tipo 2 - (exemplar fragmentado) - Pederneira quadrangular sobre lasca, do 

tipo unifacial com um dos bordos bifacial, do subtipo grande, apresentando aresta 

transversal com gume em bisel. 
 

 
          Fig. 78: Pederneira do tipo quadrangular 
                                                           
55 A tipologia e morfologia das pederneiras obedeceram os critério adotados por Eliete Pythágoras 
Brito Maximino, em sua tese de Mestrado em Arqueologia, apresentada no MAE/USP,(1985), 
intitulado Sítios Com Pederneiras No Vale Médio Do Rio Tietê: Um Estudo De Arqueologia Histórica. 
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 Os núcleos recuperados, também em sílex e representados por dois 

exemplares, encontram-se esgotados e podem ser enquadrados na categoria de 

núcleos globulares. 

 

 
         Fig. 79: núcleo do tipo globular em sílex 
 

 Por constituir um ponto de defesa e segurança do Litoral Norte Paulista, 

durante os séculos XVIII e XIX, o município de São Sebastião importava quantidade 

significativa de material bélico, munição e pederneiras. 

 

 Por exemplo, no ano de 1819, os registros de material bélico e munição 

enviada para São Sebastião, existentes no Arquivo do Estado de São Paulo - Maço 

24, pasta 1, documento 53, assinalam a entrada de três mil pederneiras na região. 
 

 Entretanto, mesmo que não tenham sido encontradas nas proximidades do 

sitio arqueológico, fontes de matéria-prima aptas ao lascamento, a presença das 

pederneiras, dos núcleos esgotados e de detritos de lascamentos aponta para uma 

produção local apenas para uso doméstico, talvez caça ou defesa pessoal. 
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 Ainda na categoria de vestígios líticos, além da matéria-prima empregada nas 

construções, destacam-se alguns elementos construtivos que necessitaram de 

atividades mais elaboradas na sua confecção. Neste caso, inserem-se soleiras, 

suportes para batentes e blocos em pedra aparelhada, em geral tendo como 

matéria-prima o granito, assunto que será abordado adiante. 

 

 Merecem destaque os blocos de pedra utilizados como acabamento na parte 

superior do reservatório de água existente junto à Casa de Morada, onde um desses 

elementos apresenta depressões decorrentes do desgaste provocado pela ação de 

amolar ferramentas. 

 

 
Fig.80: tanque de abastecimento (reservatório). A seta à direita 
indica o ponto de desgastes na pedra 
 

    
 Fig. 81: desgastes decorrentes do ato de amolar ferramentas 
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Faiança Fina 

 

Os utensílios domésticos em faiança fina foram amplamente importados da 

Inglaterra a partir do início do século XIX, tornando-se a categoria de louça mais 

popular do Brasil. 

 

Basicamente, a faiança fina resulta da tentativa dos ceramistas ingleses em 

produzir a porcelana e a faiança. No processo, descobriram esta categoria de louça 

intermediária, que oferecia uma série de vantagens em relação à porcelana, dentre 

as quais a simplificação no processo produtivo e a utilização de novas pastas que 

conferiam ao produto uma massa mais clara, mais uniforme e mais resistente. 

Possibilitava ainda que a decoração pintada ou estampada pudesse ser aplicada 

diretamente e a um menor custo, ampliando assim o leque de consumidores. 

 

 Do conjunto de 4652 fragmentos de faiança recuperados do Sitio Arqueológico 

São Francisco, 62% são de tonalidade branca simples ou com a superfície 

modificada. Por não apresentarem marcas ou qualquer outro tipo de referência, não 

puderam ser identificados. Por outro lado, os fragmentos de tonalidade branca 

simples podem pertencer a partes não decoradas de peças bicromadas ou 

policromadas. 

 

 Segundo Lima, a faiança fina branca “.começou a ser fabricada no século 

XVIII; numa tentativa bem-sucedida de se obter uma pasta mais resistente e clara, 

que dispensasse a aplicação de engobo ”. (LIMA et. al., 1989: 216) 

 

 Por outro lado, como o valor das faianças finas variava em função da técnica 

decorativa utilizada, os utensílios sem decoração constituíam os mais baratos do 

mercado. (SYMANSKI, 1998, p. 168) Todavia, dentre os fragmentos sem decoração, 

alguns apresentam a superfície modificada por pressão de molde (moldagem 

impressa), predominando o padrão trigal, produzidos pela Inglaterra a partir do 
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século XIX e adotado pela indústria nacional a partir do início do século XX até os 

dias atuais. 

 Tal padrão, caracterizado pela presença de ramos de trigo moldados em 

relevo, também conhecido como “Ceres”, começou a ser produzido na Inglaterra por 

Edward Walley´s, sendo produzido até hoje. (SYMANSKI, 1998, p. 183 apud 

SUSSMAN, 1895, p. 12-13) No acervo exumado do Sitio São Francisco, foram 

recuperados apenas 14 fragmentos relacionados a este padrão. 

 

 Além dos fragmentos de faiança simples, foram recuperados vários 

fragmentos decorados (prancha 16), cuja identificação do padrão e técnica 

decorativa foi realizada com base nos critérios classificatórios adotados por Cushion 

(1987); Brancante (1981); Zanettini (1986); Lima et. al. (1989), Araújo et. al. (1993); 

Symanski (1998), Tochetto et al (2001), Julliani et al (2003) e Queiroz (2006). 
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Gráfico 3: técnica e padrão decorativo dos fragmentos de faiança 

 

 Assim, diante das análises quantitativas e qualitativas realizadas nos 

fragmentos decorados, constata-se uma maior freqüência do padrão floral pintado à 

mão, representando 29,13% dos fragmentos recuperados. Também conhecido como 
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Peasant Style, refere-se a utilização de motivos florais com traços grossos, pintados 

à mão, predominando tons claros em verde, vermelho, azul e rosa. Tal padrão foi 

produzido entre 1820 e 1860, utilizado principalmente nos serviços de chá e café, 

consoante com a grande maioria dos utensílios recuperados do sitio arqueológico. 

 

 Seqüencialmente, com 18,92% dos fragmentos decorados, observa-se a 

ocorrência do padrão transfer printing, baseado na impressão por transferência e 

desenvolvido na Inglaterra por volta de 1783 e utilizado até o inicio do século XX. 

Esse padrão é apontado na bibliografia como sendo uma das louças mais caras 

durante o século XIX.  

  

 Embora esse padrão possa ocorrer nas cores verde, rosa, marrom, preto e 

azul, quase que a totalidade dos fragmentos do sitio refere-se a motivos variados 

impressos em tons de azul, havendo apenas uma quantidade ínfima de fragmentos 

nas tonalidades rosa e marrom. Entre 1820 e 1840, dá-se o apogeu da produção, 

com queda gradual de popularidade a partir de 1850. (MILLER, 1991, p. 09 apud 

SYMANSKI, 1998, p. 176) 

 

 Entre os fragmentos decorados pela técnica de transfer printing, é incluído o 

popular padrão “dos pombinhos” ou o conhecido Willow Pattern, inserido no estilo 

Chinoiseirie, baseado na adoção de motivos chineses pela indústria européia entre 

1800 e 1815. Foi produzido na Inglaterra por cerca de 54 manufaturas cerâmicas, 

principalmente na cor azul até o final do século XIX, tendo sido inclusive adotado por 

indústrias brasileiras na primeira metade do século XX.  

 

 Utensílios com esse padrão, sobretudo aparelhos de jantar, foram 

amplamente exportados para o Brasil. É comum encontrar fragmentos dessa 

categoria em sítios históricos; no caso do Sítio São Francisco, representam 12,7% 

dos fragmentos decorados pelo processo de transfer printing. 
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 Ainda em faiança fina, foram recuperados vários fragmentos com a presença 

de bandados, faixas e frisos monocrômicos em diversas tonalidades, tipologia 

decorativa bastante freqüente em utensílios de faiança fina, ocorrendo desde o 

século XVIII com utensílios pintados à mão até a atualidade, quando ocorre uma 

produção em larga escala.  

 

 Além da técnica de impressão por transferência, vários fragmentos na cor azul 

com motivos florais estão associados à técnica de “Azul Borrão” freqüentemente 

encontrada em sítios arqueológicos de uma mesma natureza e período correlato. Tal 

técnica é baseada na aplicação de um estampado, geralmente em azul, sobre o qual 

a tinta escorre intencionalmente, causando um aspecto de “nebulosidade” das 

imagens. (LIMA, 1989, p. 211) Foi introduzida na Inglaterra a partir de 1835, sendo 

produzida até o início do século XX.  

 

 Ainda em relação aos fragmentos que apresentaram a superfície modificada, 

insere-se o padrão Shell-Edged, constituindo um dos tipos mais comuns utilizados 

na decoração de peças rasas, geralmente em pratos. O fato de existirem vários 

estilos de decoração nesse padrão, pode estar relacionado a diferentes períodos de 

produção ou a diversos fabricantes. 

 

 A presença deste tipo de louça é bastante comum em sítios históricos do 

século XIX no Brasil, tendo sido uma das variedades mais baratas entre as louças 

decoradas, o que justifica seu amplo consumo. (LIMA, 1989; FOSSARI, 1992, 

ARAÚJO E CARVALHO, 1993; ALBUQUERQUE E VELOSO, 1993, BORNAL, 1994; 

SYMANSKI, 1998, JULIANI E CALDARELLI, 2003, QUEIROZ, 2006)  

 

 Este padrão foi adotado a partir da década de 1780 sendo produzido até 

cerca de 1850, quando em função dos baixos preços, a produção é interrompida. 

Embora existam variedades nas cores verde, castanho, rosa e púrpura, predomina a 

decoração em azul, como ocorre na amostra do Sitio São Francisco, onde o padrão 

Shell- Edged é representado por 18% dos fragmentos de faiança recuperados. 
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Os demais tipos encontrados, tais como cut sponge, engine tournet, sponged,  

e não identificados totalizam 17% do material em faiança recuperado. Existe uma 

predominância do engine tournet que consiste em uma técnica baseada na aplicação 

de instrumento pressionado sobre a superfície da peça, criando depressões de 

formas geométricas, utilizada entre 1820 e 1900. 
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 No universo do acervo de faiança proveniente do Sitio Arqueológico São 

Francisco, foram também recuperados 34 fragmentos associados à faiança 

portuguesa, da primeira metade do século XIX, na totalidade do tipo de 

exportação56, voltada para atender o mercado europeu e colonial e também ao 

mercado interno de maior poder aquisitivo. Nesse caso, todos os fragmentos estão 

associados a pratos e apresentam-se na tonalidade azul, em geral com motivos 

geométricos nas bordas, merecendo destaque um prato decorado com motivos 

orientais no fundo. 

 
     Fig. 94: prato em faiança portuguesa do tipo exportação 

 

Além disso, no conjunto do material em faiança, foram identificadas várias 

marcas de fabricação, o que possibilitou obter informações sobre o local de 

procedência de alguns utensílios e o seu período de produção, conforme 

demonstrado na prancha a seguir: 

                                                           
56 Paulo Tadeu de Souza Albuquerque (1991), utilizando um acervo proveniente de pesquisas 
arqueológicas realizadas em Vila Flor, RN, estabeleceu uma periodização para diversos tipos de 
faiança portuguesa. Por outro lado, levando em consideração o mercado consumidor, divide as 
faianças entre: faianças de uso interno e faianças do tipo exportação. 
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Dessa forma, considerando as marcas identificadas na amostra dos 

fragmentos de faiança, a maior parte dos utensílios foi produzida na primeira metade 

do oitocentismo, período correspondente ao funcionamento das instalações do Sítio 

Arqueológico São Francisco e a uma das fases de prosperidade econômica do 

município de São Sebastião. 

 
Uma vez realizada a quantificação dos fragmentos de faiança, sobretudo 

considerando o padrão e técnica decorativa, 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, cujos resultados são 

demonstrados no gráfico abaixo. 
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  Gráfico 4: mínimo de peças em faiança 
 

 Assim, da totalidade da amostra, foram identificados 14 tipos de peças, todas 

relacionadas à alimentação. No conjunto, constatou-se a predominância de 

utensílios representados por pratos fundos, quase que na totalidade decorados e 

com superfície modificada, seguidos de tigelas, na maioria no padrão Policromo 

Floral, caracterizando recipientes de ir à mesa, associados aos hábitos alimentares 

da sociedade daquele período. O número considerável de pratos fundos e tigelas, 
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em associação à quantidade de sopeiras, as quais se caracterizam como utensílios 

coletivos, pode sugerir uma dieta alimentar dos ocupantes desse sítio, baseada 

principalmente no consumo de alimentos na forma de caldos ou pastosos.  

 Esse tipo de alimentação também está relacionado às malgas, que na 

amostra do sitio totalizam 29 peças. Tais utensílios eram utilizados geralmente sem 

o auxilio de talheres, “... pegava-se a malga e era só embocar na boca, aos sorvos 

sonoros de proclamado sabor.” (CASCUDO, 1983, p. 709-710 apud SYMANSKI, 

1998, p. 208) 

 

 A baixa incidência de jarras, bules, travessas e terrinas decorre do fato de tais 

utensílios serem comunais, de uso coletivo, tendo a função de acondicionar os 

alimentos a serem servidos em uma mesa. Chama a atenção a predominância de 

canecas em relação a xícaras e também a pequena quantidade de copos de vidro 

no acervo do sitio, indicando uma preferência pela utilização desse tipo de recipiente 

durante as refeições secundárias e principais. 
 

 Há ainda de se destacar que na amostra percebe-se a recorrência de 

conjuntos de louças de um mesmo padrão e técnica decorativa, indicando a 

preocupação com a harmonia estética e requinte dos utensílios na mesa de jantar. 

Ao lado de tais aspectos, a predominância dos tipos mais caros entre os fragmentos 

decorados aponta para certo refinamento social e associação do poder de compra à 

preocupação com o status social pelos proprietários do local. 
 

 Quanto às porcelanas, foram recuperados apenas 28 fragmentos, todos 

brancos e lisos, que não possibilitaram identificação. O número ínfimo de fragmentos 

de porcelana em relação à faiança pode indicar uma preferência local por utensílios 

de faiança fina, talvez em função do menor custo e maior resistência oferecida por 

esse tipo de material57. 

                                                           
57 Segundo Brancante (1981), a faiança fina apresentava vantagens significativas sobre os demais 
produtos existentes. Por ser fabricada com novas pastas, possuía uma massa mais clara, mais 
uniforme e mais resistente, permitindo que a decoração pintada ou estampada fosse aplicada 
diretamente, diminuindo o custo e tendo, portanto um maior consumo. ob. cit.: 129. 
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 Metal 

 

 Assim como na maioria dos sítios históricos, a categoria de objetos metálicos 

é representada por uma pequena quantidade de vestígios.  Especificamente no caso 

do Sítio São Francisco, todo material recuperado corresponde a apenas 474 

fragmentos e objetos relacionados a utensílios de mesa, cozinha e costura, itens de 

vestuário, adornos, material construtivo e ferramentas, os quais foram relacionados 

com a tralha específica, conforme tabela e gráfico abaixo: 
 

 Tabela 3: quantificação dos vestígios metálicos 

 

Categoria da tralha metálica 
Tipo de objeto C M E F D I Mo N /I Total 

Cravo 272 272 
Fecho 05 05 

Fechadura 15 15 
Dobradiça 12 12 
Corrente 02 02 

Cabo de arma  01 01 
Canivete  01 01 
Ferradura  04 04 
Enxada  17 17 
Foice  07 07 
Pontil  02 02 

Chave de boca  01 01 
Alça  04 04 
Faca  15 15 
Garfo  10 10 
Colher  09 09 

Ferro de roupa  02 02 
Dedal  10 10 
Chave  06 06 

Caldeirão  03 03 
Navalha  04 04 
Tesoura  06 06 
Chaleira  01 01 
Ralador  02 02 
Fivela  13 13 
Adorno  01 01 
Moedas  02 02 

Não identificado  47 47 
Total 306 02 04 27 72 14 02 47 474 

 

 

 

C – Construtivo M – Militar    E – Eqüestre F- Ferramental 
D – Doméstica  Mo – Monetária  I – Indumentária  
N/I – Não Identificado 
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        Gráfico 5: quantificação da tralha metálica 

 

 Constata-se, portanto, a predominância de vestígios associados à tralha 

construtiva, principalmente devido à grande quantidade de cravos amplamente 

utilizados nas construções daquele período.  

 

 Na tralha indumentária foram recuperados fivelas e botões, em um dos quais 

foi possível reconhecer a impressão “Mode de Paris”, indicando procedência 

estrangeira. Utensílios de ouro e prata recuperados (um brinco, uma corrente e um 

broche) reforçam a hipótese de que os ocupantes do local possuíam um certo poder 

aquisitivo. 

 

 Em associação aos recipientes de faiança, os utensílios de mesa e cozinha 

eram acompanhados por objetos relacionados à tralha doméstica, representada por 

garfos, facas, colheres em ferro, bronze e prata que, segundo a literatura, 

geralmente eram utilizados em ocasiões especiais, podendo indicar refinamento 

social. 
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 A grande quantidade de dedais e tesouras de tamanhos diversos aponta para 

atividade de costura e presença de mulheres no local, ilustrando um dos aspectos 

do cotidiano feminino do Sitio São Francisco.  
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 Gráfico 6: utensílios relacionados à tralha doméstica 
 

 

 Uma outra categoria de vestígios metálicos é representada pela tralha 

ferramental, constituída por uma amostra de 27 exemplares. Dentre as ferramentas, 

ocorre a predominância de enxadas e foices, as quais constituíam os principais 

instrumentos utilizados nas lavouras de cana e café durante o oitocentismo.  

 

 Sob este aspecto, entre 1859 e 1861, o fotógrafo francês Victor Frond retratou 

uma série de atividades da comunidade escrava, principalmente em fazendas do 

interior fluminense. Em uma dessas obras, intitulada Lê départ pour la roca, um 

grupo de escravos se dirige para o trabalho, portando uma série de ferramentas, 

entre as quais algumas enxadas e foices análogas às encontradas no Sitio 

Arqueológico São Francisco. 
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 Fig. 95: reprodução de parte da fotografia litografada - Lê départ pour la roca. 
 Victor Frond (foto) e V. Sourrieu (lith) 
 
 Além desses vestígios, também em metal, foram recuperadas duas moedas 

de cobre do período imperial, uma no valor de vinte réis, datada de 1826, e outra de 

quarenta réis, de 1832, correspondendo, portanto, ao período de ocupação do sitio 

arqueológico. 
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 Cerâmica 

 

 Na categoria dos vestígios cerâmicos, além de restos construtivos (telhas, 

tijolos, lajotas), foram recuperados fragmentos de vasilhames, certamente 

relacionados ao cotidiano doméstico e  ao processamento, preparo, consumo e 

armazenamento de víveres, constituindo o maior universo dos vestígios 

encontrados. 

 

 Há de ressaltar que o material cerâmico aqui apresentado é proveniente das 

escavações realizadas no bolsão antrópico da Área 1 e das sondagens efetuadas no 

bolsão antrópico da Área 3, sendo este último constituído quase que em sua 

totalidade por vestígios cerâmicos. 

 

 Dessa forma, partindo dos atributos técnicos, estilísticos e morfológicos dos 

fragmentos cerâmicos, procurou-se efetuar análises sobre a funcionalidade da louça 

utilitária de barro existente no sitio arqueológico, buscando assim obter mais 

informações sobre os aspectos socioculturais dos ocupantes do local. 

 

 Outrossim, o universo da cerâmica aparece como um elemento diferencial 

devido a sua representatividade qualitativa e quantitativa. Por outro, aponta para 

uma produção regional, tendo como centro produtor o Bairro de São Francisco, 

núcleo populacional diretamente ligado ao Cenário de Ocupação do sítio 

arqueológico em estudo. Assim, ao, ao tratarmos dos vestígios cerâmicos exumados 

do Sitio Arqueológico São Francisco, consideramos apropriada a utilização do termo 

“cerâmica de produção local/regional”58. 

 

 Sobre esta cerâmica de produção regional, existem algumas informações 

sobre zonas produtoras de utensílios de barro na região do Litoral Norte de São 

Paulo e no Vale do Paraíba paulista. È importante ressaltar que desde meados do 

                                                           
58 O termo “cerâmica de produção local/regional” foi utilizado por Zanettini (2006) em sua tese de 
Doutorado, “Maloqueiros em seus palácios de barro: o cotidiano doméstico na casa bandeirista”, 
2006, 
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século XVIII, principalmente as cidades de Ubatuba e São Sebastião, face às suas 

instalações portuárias, atuavam como zonas escoadoras da produção agrícola do 

Vale. 

 Em meados da década de 40 do século XX, Ruy Tibiriçá assinala a presença 

de dois importantes centros produtores de louça de barro na região do Vale do 

Paraíba, um no município de São José dos Campos e outro em Jambeiro. Sobre São 

José, o autor assinala que os utensílios eram fabricados por caboclos, que não 

utilizavam a roda de oleiro no processo de produção. Além disso, em relação à 

decoração dos recipientes, conservavam alguns motivos artísticos indígenas como 

“... círculos pintados, ponteados, os V V e a cruz circunscrita.” 

 

 Já em relação a Jambeiro, Tibiriçá propicia destaque aos cachimbos 

cerâmicos, que eram feitos à mão, sem auxilio de forma, confeccionados a partir de 

uma argila finíssima, bem cozidos e sem asperezas e com uma decoração em alto 

relevo. 

 

 Um outro centro de produção regional é apontado por Scheuer (1976, p. 93), 

representado pelo município de Cunha, onde os utensílios cerâmicos apresentavam 

as formas ovóide e carenada, possuindo as decorações ondulada, ungulada, 

digitada, entalhada, canelada, riscada e pintada.  

 

 Por outro lado, pesquisas arqueológicas realizadas em sítios históricos do 

Vale do Paraíba permitiram recuperar inúmeros fragmentos de cerâmica, fornecendo 

assim, mais informações sobre as características dos utensílios produzidos 

regionalmente. Nesse caso, destacam-se os trabalhos realizados por Caldarelli 

(1991)59 nos Sítios Caçapava I, Caçapava II e Taubaté I, e Queiroz60 (2006) no Sitio 

Chácara Xavier. 

 

                                                           
59 Tais sítios foram estudados na ocasião do Programa de Salvamento Arqueológico da Rodovia 
Carvalho Pinto. 
60 Este sitio, localizado no município de Jacareí/SP, foi objeto de sua tese de mestrado, apresentado 
no Museu de Arqueologia da USP em 2006. 
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 Em geral, os vestígios cerâmicos recuperados desses sítios do Vale do 

Paraíba apresentaram pouca variação tecnológica, com predomínio da técnica de 

acordelamento. Existem poucos exemplares moldados, modelados ou 

confeccionados com o uso do torno. Entre os vestígios, foram encontrados alguns 

cachimbos cerâmicos, do tipo angular, existindo uma diversidade dos tipos de 

fornilho e porta-boquilha. 

 

 Em relação à produção de utensílios cerâmicos em São Sebastião, na 

primeira metade do século XIX o município já representava um dos principais centros 

fornecedores de louça de barro para o Rio de Janeiro. Os registros da Alfândega do 

Rio de Janeiro, no período de 12-12-1821 a 14-03-1823, assinalam a entrada de 

duzentas telhas e duzentas e quarenta e quatro panelas e potes provenientes de 

São Sebastião. (BRANCANTE, 198:436) 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, em seus “Apontamentos Históricos da Província de São 

Paulo”, faz referência à produção de louça de barro da região, constituindo o 

principal centro de cerâmica folclórica do Litoral Norte de São Paulo. (LIMA et al 198, 

p. 290) 

 

 A exploração do Rio Juqueryquerê61, realizada no início do século XX pela 

Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, ao descrever os 

aspectos econômicos do município, assinala que, “... floresce também uma indústria 

de moringas e outros artefatos de barro, que embora toscamente trabalhados, são 

de boa qualidade.” (Exploração do Rio Juqueryquerê, Comissão Geográfica e 

Geológica do Estado de São Paulo 1919: 7) 

 

 Scheuer, em sua obra “Estudo da Cerâmica Popular do Estado de São Paulo”, 

demonstra que o bairro de São Francisco,  

                                                           
61 O Rio Juqueryquerê constitui divisa natural entre os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. 
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...lugar situado no litoral norte da histórica São Sebastião, é um núcleo de cerâmica 

que se destacou de 1930 a 1935 por uma elevada produção de vasilhames de barro 

representou um importante núcleo no que se refere à produção de cerâmica utilitária 

no Brasil. (SCHEUER, 1976, p. 81) 

 

 É interessante notar que a autora, ao estudar as ornamentações plásticas dos 

utensílios produzidos nas várias regiões pesquisadas, assinala que as decorações 

incisa, ondulada, sulcada e ungulada, assim como pintura e engobagem, foram 

utilizadas na cerâmica do Bairro de São Francisco, estando atualmente extintas ou 

em desuso. Da mesma forma, muitos dos atributos técnicos e morfológicos 

registrados por Scheuer também estão presentes nos vestígios cerâmicos 

provenientes do Sitio Arqueológico São Francisco, indicando que, ao menos desde o 

século XIX, não ocorreram mudanças significativas nas caracteristicas dos utensílios 

produzidos nesta parte do Estado de São Paulo. 
 

 Assim, o acervo cerâmico do sitio arqueológico totaliza 11.197 fragmentos, 

representados por bordas, fragmentos simples, decorados, com engobo, cerâmica 

vidrada, apêndices, fragmentos de tampas e bases, conforme gráfico abaixo. 
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      Gráfico 7: categoria dos fragmentos de cerâmica  
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 No conjunto do material cerâmico, constata-se um predomínio do tipo simples 

sem decoração (43%), seguido de decorados do tipo inciso com 14,8% dos 

fragmentos recuperados. A maioria dos fragmentos encontrados possui sinais de 

alisamento em ambas as faces, sendo que 11,6% da amostra é representada por 

fragmentos com engobo, predominantemente em tom vermelho, na face externa, 

característica associada a recipientes utilizados para armazenar água. (SCHEUER, 

1971, p. 81) 

 

 Ainda em relação ao tratamento da superfície, incluímos os fragmentos de 

cerâmica vidrada, conhecidos também como “louça vidrada”, “... que é um tipo de 

cerâmica (terracota) revestida com vidrado amarelado, criada na busca de melhoria 

de qualidade e impermeabilidade para a cerâmica comum.” (JULIANI, 2003, p. 120) 

 

 Embora tenha sido um tipo de louça muito comum em Portugal, desde o 

século XVI possui pouca representatividade no Sitio São Francisco, onde apenas 

1,2% do acervo cerâmico é constituído por este tipo de material, que provavelmente 

não está associado a uma produção de caráter regional. Em geral os fragmentos 

estão relacionados a pequenos recipientes, possivelmente utilizados para armazenar 

condimentos.  

 

 Em relação à tipologia decorativa, os fragmentos apresentam quase que na 

totalidade a decoração do tipo incisa, ocorrendo apenas 11 fragmentos pintados em 

branco, com motivos florais sobre engobo vermelho. As ornamentações incisas são 

realizadas nas faces externas e nas partes medianas dos utensílios, apresentam em 

geral ramagens e motivos geométricos, formando linhas curvas, onduladas, retilíneas 

ou em conjunto de pontos. Muitos fragmentos apresentam uma linha sulcada 

horizontalmente abaixo da borda. (pranchas 22 e 23) 

 

 Nos últimos anos, muitos autores têm procurado estabelecer relações entre 

alguns padrões decorativos presentes em utensílios cerâmicos com as 

escarificações dos negros, configurando-as como símbolos de identidade étnica e 

estratégia de resistência cultural. (GUIMARÃES et al, 1990, LIMA, 1993; JACOBUS, 
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1996, AGOSTINI, 1996, 1997, SYMANSKI, 1997, 2006) Contudo, não se pretende 

neste trabalho associar estilos decorativos e estéticos com identidades étnicas, visto 

que procurou-se privilegiar os aspectos formais dos utensílios em relação ao 

cotidiano doméstico do sitio arqueológico e a produção regional da louça utilitária de 

barro. 

 

 Os recipientes foram produzidos por acordelamento, as bases apresentam-se 

como planas e entre as bordas predominam as reforçadas externamente com lábios 

arredondados, na maioria sem decoração, embora ocorram algumas com 

impressões ungulares, onduladas e entalhadas. As paredes possuem uma 

espessura que varia entre 0,35cm a 1,5cm, predominando os utensílios que 

apresentavam paredes com 0,6cm a 0,7cm. No conjunto dos vestígios cerâmicos, 

foram ainda identificados fragmentos de tampas e apêndices, tais como, cabos e 

alças. 

 

 Esse tipo de louça utilitária de barro, caracterizada pela presença dos 

atributos técnicos, morfológicos e decorativos, existente no acervo recuperado, 

poderia ser enquadrado na chamada Tradição Neobrasileira62, “...tributária da fusão 

de diversas culturas, marcada pela “sobreposição de estilos, as técnicas decorativas 

e de manufatura indígenas, agregada de elementos europeus e africanos, como 

base plana, apêndices (alças, cabos, gargalos, etc.)”. (MORALES, 1993, p. 167)  

 

 Não obstante, embora a cerâmica do Sitio São Francisco possua tais 

atributos, por questões meramente terminológicas optou-se pela adoção do termo 

“cerâmica de produção regional”, conforme já assinalado no inicio deste capítulo. Por 

outro lado, os utensílios cerâmicos produzidos no Bairro de São Francisco podem 

apresentar atributos tecnológicos, morfológicos, funcionais e estilísticos 

característicos da região, o que certamente implica estudos mais aprofundados e 

direcionados especificamente para a análise da cerâmica produzida regionalmente. 

 
                                                           
62 A chamada Tradição Neobrasileira foi definida na década de 60 por ocasião do Programa Nacional 
de Pesquisas Arqueológicas (Pronapa). 
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 Dentre os atributos da amostra, comumente a pasta dos fragmentos é 

composta de antiplástico mineral de granulometria média, porém não é possível 

determinar se os grãos minerais já faziam parte da composição da argila ou se eram 

inseridos intencionalmente pelo artesão63.  

 

 Embora em pequena quantidade, alguns fragmentos também apresentaram 

partículas de carvão e cacos moídos na composição do antiplástico. Ao menos a 

presença da cerâmica triturada remete a uma atividade intencional, relacionada a 

processos de reciclagem de fragmentos cerâmicos. (ZANETTINI, 2006, p. 259) 

 

 Ao estudar a cerâmica produzida no Bairro de São Francisco na década de 

1960, Scheuer descreve todo o processo de queima dos utensílios, os quais se 

apresentavam bem cozidos, com o núcleo uniforme de tonalidade alaranjada. 

Entretanto, grande parte dos vestígios cerâmicos do sitio arqueológico apresenta um 

núcleo cinza escuro, indicando queima incompleta e provavelmente pouco controle 

durante o processo. 

 

 Aspectos relativos à forma e volumetria dos utensílios também foram 

abordados. Para tanto, partindo do diâmetro de bordas consideradas como 

diagnósticas, foi realizada graficamente a reconstituição morfológica dos recipientes. 

Uma vez estabelecida a classificação das formas existentes, procurou-se determinar 

o número mínimo de peças (NMP)64 existentes na amostra, possibilitando 

interpretações sobre os processos de produção, armazenamento e consumo de 

gêneros alimentícios pelos ocupantes do sitio.  

 
                                                           
63 Para tanto seriam necessárias análises das características mineralógicas das fontes de matéria- 
prima, o que se configura como uma questão complexa, pois as jazidas de barro foram 
completamente destruídas pelo intenso processo de urbanização ocorrido no Bairro de São Francisco 
nos últimos anos.  
64 Foram adotadas as variáveis recomendadas por Lima (1989) para a realização do NMP de uma 
amostra arqueológica de louça, sobre o que devem ser consideradas “as características do relevo da 
louça, espessura do caco, considerando-se sua posição na peça (borda, base, fundos, etc.); tipo, 
tonalidade e concentração do pigmento utilizado, maior ou menor regularidade na distribuição de 
elementos decorativos, maior ou menor apuro na aplicação de decalques, tipo de glasura utilizada. 
Para ser confiável, esta quantificação só deve ser realizada depois de esgotadas todas as 
possibilidades de restauração da amostra.” (LIMA, 1989, p. 89) apud (SYMANSKI 1998, p. 170). 
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 No conjunto das peças, foram identificadas algumas formas que diferiam 

apenas no dimensionamento.  Nesse caso, considerando o diâmetro,  as peça foram 

classificadas em pequena, média e grande, como segue: 

 

 Panela Frigideira 

Pequena Entre 14 e 25cm de diâmetro Entre 14 e 25cm de diâmetro 

Média Entre 26 e 36cm de diâmetro Acima de 25cm de diâmetro 

Grande Acima de 36cm de diâmetro  

  

 As demais formas observadas não apresentaram grandes diferenças em 

relação ao diâmetro das peças, não havendo necessidade de subdivisão. Portanto, 

na amostra do material cerâmico, foi identificado um número mínimo de 175 peças 

relacionadas a 13 formas específicas.  
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Gráfico 8: tipos de utensílios e número mínimo de peças 

 

 Dessa maneira, observou-se que dentre as formas identificadas, ocorre uma 

predominância de panelas pequenas, representando 25% da amostra, seguidas de 

frigideiras de pequena dimensão, com 16% do total das peças. Entre as formas 
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produzidas no Bairro de São Francisco, registradas por Scheuer (1971), as panelas 

com cerca de 25cm de diâmetro eram utilizadas para cozinhar arroz; e as frigideiras, 

para frituras (peixes, carnes, etc.). As dimensões destes utensílios estão 

relacionadas ao processamento de pequenas quantidades de alimentos, 

possivelmente associados ao consumo diário dos familiares. 

 

 As panelas médias constituem 13% da amostra, e geralmente eram utilizadas 

para cozinhar feijão, o que justifica o seu maior dimensionamento. Embora em 

pequena quantidade, quatro formas estão associadas a panelas de grandes 

dimensões, uma delas com um diâmetro de 59cm, que podem ter sido utilizadas 

para o preparo de refeições para grandes contingentes. 

  

 Há de se ressaltar que muitas das formas identificadas no acervo do sitio 

também foram registradas por Scheuer na cerâmica utilitária produzida no Bairro de 

São Francisco entre 1962 e 1967, período em que realizou suas pesquisas sobre a 

produção da “cerâmica popular” no Estado de São Paulo. (prancha 21) 

 

 De maneira geral, a maior parte dos utensílios cerâmicos identificados está 

relacionada ao preparo, processamento e armazenamento de víveres. A inexistência 

de peças destinadas a servir e ao consumo de alimentos aponta que os gêneros 

alimentícios eram servidos e consumidos em utensílios de faiança, sugerindo a 

preocupação com o requinte das refeições. 

 

 No conjunto das bordas recuperadas, algumas permitiram a reconstituição 

gráfica dos utensílios relacionados, cujas pranchas estão anexadas ao final deste 

capítulo, possibilitando uma melhor compreensão sobre a indústria cerâmica local. 

(pranchas 24 a 32) 
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 Cachimbos 
 

 Ainda em relação aos vestígios cerâmicos, também foram recuperados 

cachimbos, popularmente conhecidos como pitos de barro, “... que a iconografia da 

época mostra terem sido utilizados pelos escravos, homens e mulheres 

indistintamente”. (LIMA et al., 1993: 189). No conjunto destes utensílios, é provável 

que algumas das peças possam ter sido produzidas regionalmente.  

 

 Alguns autores fazem referência à produção de pitos de barro no município de 

São Sebastião. Segundo Brancante (1981), “São Paulo também produziu cachimbos 

que são assinalados na época imperial, em São Sebastião, onde até hoje, no Bairro 

de São Francisco, são fabricadas pitos singelos”. (Brancante, 1981: 433) 

 

 Dentre esses objetos, foram recuperados vários exemplares, em geral 

fragmentados, os quais possuem a superfície alisada e apresentam a decoração 

baseada em incisões e relevos, geralmente em motivo geométrico. Constatou-se a 

ocorrência de várias formas angulares65, existindo uma diversidade dos tipos de 

fornilho e porta-boquilha muito provavelmente produzidos por colonos. (Becker e 

Schmitz 1969: 153) (prancha 33 ) 

 

 Ainda seguindo a classificação de Schmitz (1969), grande parte dos 

cachimbos exumados do Sitio Arqueológico São Francisco, associados à produção 

local e pertencentes ao tipo angular, possui o porta-boquilha curto, onde “as 

boquilhas tem o corpo do seu fornilho tão longo quanto o porta-boquilha, formando 

ambas partes sempre em ângulo reto”. (SERRANO, 1937, p. 33, apud SCHMITZ, 

1969)  

 

De acordo com Serrano, “fornilho é a cavidade em forma de funil que recebe 

o tabaco: chaminé, o canal por onde passa a fumaça. A boquilha é quase sempre 

postiça e constituída por um canudo”.(SERRANO, 1937, p.29). 

                                                           
65 Foi adotado o termo angular, seguindo os critérios de classificação utilizados por Becker e Schmitz, 
1969, ob.cit. 
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 A pasta desses cachimbos é mediana, contém grãos de quartzo de pequena 

dimensão e apresenta uma boa queima. Produzidos por modelagem, possuem a 

face externa alisada, com base e borda aplainada, possuindo decoração do tipo 

inciso em motivos geométricos, em geral com traços diagonais no fornilho e na 

extremidade do porta-boquilha. 

 

 Tudo indica que cachimbos com esta tipologia foram realmente produzidos no 

Bairro de São Francisco, pois até meados da década de 1960 ainda era possível 

encontrar no município de São Sebastião artífices que, além da produção de 

utensílios cerâmicos, dedicavam-se também à confecção de pitos de barro. 

 
No geral, os artífices confeccionam os pitos à mão, sem a utilização de forma, como 

as usadas em outras regiões, como no próprio Vale do Paraíba. Os exemplares mais 

comuns são os pitos pequenos, que apresentam alguns traços paralelos verticais, 

inclinados, cruzados, etc., como ornamento. (LIMA et. al., 1981: 291). 

 

 Por outro lado, alguns dos cachimbos encontrados, embora também 

pertençam ao tipo angular, possuem alguns aspectos que os diferenciam dos 

demais. Além de possuírem a tonalidade de superfície e padrão decorativo bastante 

distintos, apresentam uma linha de junção, o que indica terem sido produzidos em 

moldes de duas bandas, ao contrário da maioria das peças que foram modeladas à 

mão. (prancha 34) 

 

 Segundo Agostini66 (1997), a maioria destas peças possui a parte interna do 

fornilho e porta-boquilha com a forma cônica, apresenta boa queima e possui um 

tratamento dado à superfície que as enegrece. (AGOSTINI, 1997, p. 30) Em relação 

à tipologia decorativa, a maioria é representada por motivos geométricos em relevo, 

em que se destacam linhas paralelas retilíneas e onduladas e seqüência de pontos 

ou semi-esferas. 

                                                           
66 Camila Agostini desenvolveu estudos procurando estabelecer relações de identidade africanas em 
cachimbos cerâmicos. Para tanto, analisou várias amostras de cachimbos provenientes de sítios 
históricos, ocasião em que estudou a coleção de cachimbos do Sitio São Francisco. 
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 Muitos autores também têm procurado associar esse tipo de cachimbo ao 

elemento escravo, cujo padrão decorativo também se apresentaria como símbolo de 

afirmação étnica e resistência cultural. Para Agostini (1997), os motivos decorativos 

na amostra de cachimbos do Sitio São Francisco apresentam “...signos bastante 

particulares, que, assim como as escarificações, podem representar identidades 

específicas.” (AGOSTINI, 1997, p. 39) 

 

No conjunto dos cachimbos produzidos em molde de duas partes, merece 

destaque um exemplar antropomorfo, representado por um rosto com grande bigode, 

possuindo um turbante com círculo no centro. Conforme Becker e Schmitz (1969), 

cachimbos decorados com figuras humanas são relativamente raros e podem estar 

relacionados à tradição européia. (prancha 34 – fig. 126) 

 
Além de outros, os produzidos em moldes em duas bandas parecem tipicamente de 

tradição européia; entre eles aparecem raros com figuras humanas (BECKER E 

SCHMITZ, 1969, p.154).  

  

 Por fim, a amostra dos vestígios cerâmicos remete a um universo que 

possivelmente estava diretamente associado ao núcleo de produção regional 

existente no Bairro de São Francisco no século XIX e que sobreviveu produzindo a 

louça utilitária de barro até o último quartel do século XX. 

 

 Assim, o Bairro de São Francisco constituía o povoado mais próximo do Sitio 

Arqueológico São Francisco. Além de se configurar apenas como um centro 

fornecedor de produtos manufaturados, deveria estar diretamente associado ao 

conjunto das manifestações socioculturais dos ocupantes do Sitio Arqueológico São 

Francisco, sendo incorporado como um dos principais componentes da Paisagem 

Cultural que delineou a ocupação do sitio arqueológico. 
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8 – OS SÍTIOS CORRELATOS 
 

 A partir da primeira metade do século XIX, São Sebastião vivencia uma fase 

de prosperidade econômica, sobretudo devido às atividades agrícolas e ao papel 

desempenhado por seu porto como pólo exportador, principalmente das lavouras 

cafeeiras desenvolvidas no Vale do Paraíba. É portanto neste período que, 

juntamente com o Sítio São Francisco, inúmeras fazendas são implantadas na 

região. Em fins do oitocentismo, com a decadência econômica, muitas propriedades 

foram abandonadas.  Porém, apesar dos processos de transformação urbana, 

vestígios arqueológicos de algumas destas propriedades ainda existem, constituindo 

sítios de natureza e período associados ao Sitio Arqueológico São Francisco. 

 

 Assim, considerando que o Cenário de Ocupação do Sitio Arqueológico São 

Francisco está relacionado a meados do século XIX, até mesmo para o 

estabelecimento de análises comparativas, considera-se apropriada a realização de 

uma caracterização sumária sobre os demais sítios históricos implantados no 

município de São Sebastião no mesmo período (prancha 35), como segue:  

 

 

Sítio Histórico Jaraguá 2 
 

 Caracteriza-se por um sítio arqueológico unicomponencial, implantado a céu 

aberto, de natureza histórica, composto por alicerces de edificações feitas em 

alvenaria de pedra e barro e bolsões de material antrópico, ocupando uma área 

aproximada de 500m², correlatos a uma fazenda cafeeira do século XIX. Localiza-se 

à Avenida Dario Leite Carrijo, 1551, Bairro do Jaraguá, sob as coordenadas 23 k 

455520, UTM 7376117. Está implantado em um sopé de colina suave a cerca de 

1.500 metros da Praia da Enseada e aproximadamente a 30 metros de altitude do 

nível do mar.  
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 A área em que está localizado encontra-se em intenso processo de 

urbanização, onde as construções em geral ocupam grande parte dos vazios 

urbanos ainda existentes. A sua área envoltória é caracterizada pela presença de 

arruamentos já pavimentados nas faces norte e oeste e por terrenos vazios nas 

faces sul e leste. As demais estruturas construtivas outrora associadas às fazendas 

cafeeiras típicas da região praticamente não existem mais, tendo sido provavelmente 

destruídas há cerca de 20 anos, período em que o Bairro do Jaraguá foi alvo de um 

grande processo de ocupação. 

 

 A paisagem local é distinta do cenário do Sitio São Francisco, pois o Sitio 

Jaraguá está implantado em uma área plana ocupando uma grande planície costeira 

que faz limite como o Oceano Atlântico, tendo aos fundos os contrafortes da Serra 

do Mar. 

 

    
         Fig. 126a: aspectos gerais da área de implantação do Sitio Jaraguá 2 
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Sítio Histórico Cigarras 1 
 

 Sítio arqueológico de natureza histórica, implantado a céu aberto, composto 

por vestígios de muralhas em alvenaria de pedra. Localiza-se na Praia das Cigarras, 

sob as coordenadas 23 k 459390, UTM 7375345, em um topo aplainado de uma 

colina que faz frente para o Canal de São Sebastião e o município de Ilhabela. Os 

restos construtivos ali existentes correspondem a uma mureta em média com 1,50m 

de altura e aproximadamente 30 metros de comprimento, posicionadas na parcela 

da colina que faz frente para o oceano e em sua lateral norte. Provavelmente está 

associado a uma pequena fortificação do século XIX, porém atualmente foi 

intensamente impactado devido à construção de uma moradia de veraneio no local. 

 Instalações similares foram documentadas no município de São Sebastião, 

como é o caso do forte do Araçá, Sepituba e Pontal da Cruz, sendo que somente 

este último apresenta ainda algum vestígio arqueológico. 

 

 
Fig. 127: área de implantação do Sítio Cigarras 1 
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Sítio Histórico Mesquita 
 

 Corresponde à área da antiga Fazenda Mesquita, localizada na Praia das 

Cigarras, sob as coordenadas 23 k 458806 UTM 7375340. O sítio é composto por 

restos de alicerces em pedra e barro da antiga propriedade e pela presença de um 

bolsão antrópico (fragmentos de faiança, cerâmica, grés, vidro, etc) associado a 

meados do século XIX.  

 

 Está implantado no topo de uma colina de pequena elevação,  a cerca de 500 

metros da praia e a aproximadamente 60 metros de altitude em relação ao nível do 

mar, possuindo uma ampla visão da Praia da Cigarras. Segundo fontes 

documentais, a Fazenda Mesquita foi uma das mais importantes da região. Sua 

construção remonta a meados do século XVIII, quando se dedicou a produção do 

açúcar; mais tarde, no início do século XIX, foi adaptada para o desenvolvimento da 

lavoura cafeeira, situação análoga às atividades econômicas desenvolvidas no Sítio 

Arqueológico São Francisco. 

 

Por outro lado, caracteriza-se pela propriedade agrícola geograficamente 

mais próxima ao Sitio São Francisco, a aproximadamente 2,7km, provavelmente 

fazendo limites com a sua área de implantação. 

 

 Atualmente, existem no local algumas construções que foram posicionadas 

sobre boa parte dos restos construtivos outrora associados à Fazenda Mesquita, 

causando impactos ao contexto arqueológico local. 
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 Sítio Histórico Morro do Abrigo 
 

 Refere-se a um sítio de natureza histórica, implantado a céu aberto, de 

natureza unicomponencial, caracterizado pela presença de restos construtivos em 

pedra e barro (paredes e alicerces), ocupando uma área aproximada de 1.000 m². 

Está localizado em uma área relativamente plana, em meio a um bairro residencial, 

sob as coordenadas 23 k 457674 UTM 7372448, a cerca de 450m da Praia de São 

Francisco e a 50m de altitude em relação ao nível do mar. 

 

 Durante o ano de 2006, foi realizado nesse sitio um projeto de 

reconhecimento arqueológico com o objetivo de melhor delimitá-lo e verificar as 

áreas de concentração de vestígios arqueológicos depositados em profundidade. 

Nesse caso, foi constatada a existência de um pacote arqueológico com cerca de 

30cm de profundidade e aproximadamente 25m², correspondendo a um “bolsão de 

cultura material”, onde os vestígios ali depositados (cerâmica, faiança, vidro e grés) 

estão relacionados à segunda metade do século XIX, apontando para uma 

ocupação posterior aos Sitio Arqueológico São Francisco. 

 

 Até o ano de 2005,  o Sitio Morro do Abrigo ocupava uma área de propriedade 

particular, porém recentemente a Prefeitura Municipal de São Sebastião 

desapropriou os terrenos para implantar naquele espaço um projeto urbanístico 

voltado para preservação e valorização do sítio arqueológico, integrando-o a um 

programa de educação patrimonial. 
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         Fig. 128: inserção do Sitio Histórico Morro do Abrigo na malha urbana 
 
 
 

 
Fig. 129: aspectos atuais do Sitio Histórico Morro do Abrigo 
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Sítio Histórico do Outeiro 
 

Refere-se a um sítio de natureza histórica composto por restos construtivos 

em pedra e barro de uma fazenda cafeeira do século XIX. Está localizado em área 

relativamente plana no sopé da Serra do Mar, sob as coordenadas 23 k 457570 

UTM 7367955, configurando-se como o sítio arqueológico mais próximo do centro 

urbano de São Sebastião. A vegetação no local é caracterizada por uma mata 

secundária em processo de recomposição, indicando que a área foi objeto de ações 

antrópicas no passado, provavelmente a plantação de café. 

 

Entre as décadas de 50 e 60 do século XX, técnicos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realizaram um croqui da edificação principal 

dessa fazenda, a qual apresentava grande similaridade com a Casa de Morada do 

Sítio São Francisco, sendo construída em pedra e barro e paredes divisórias em 

pau-a-pique, com cobertura de telhas capa e canal. 

 

 Sítio CEBIMAR 
 

 Refere-se a um sítio arqueológico de natureza histórica sobreposto a 

vestígios de ocupação pré-colonial, localizado nas dependências do Centro de 

Biologia Marinha – CEBIMAR – USP, a 100 metros na Praia do Cabelo Gordo e a 15 

metros de altitude.  

  

 Apresenta vestígios de edificação em alvenaria de pedra e barro (colunas e 

alicerces), bolsões de material histórico e pré-colonial, sob as coordenadas 23 k 

457010 UTM 7364834. Segundo informações orais,  estaria associado a uma 

armação baleeira do século XIX, hipótese que deverá ser analisada futuramente 

mediante a realização de pesquisas arqueológicas. 
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 Sítio Histórico Guaecá 
 

 Sítio arqueológico de natureza histórica composto de ruínas de edificação 

construída em alvenaria de pedra e barro (colunas, alicerces, paredes e canaletas),  

ocupando uma área aproximada de 150m²,  nas proximidades da Praia do Guaecá, 

no local conhecido como Costão do Navio, sob as coordenadas 23 k 451912 UTM 

7365529.  

 Está implantado a cerca de 30 metros de altitude, em meia encosta de colina, 

às margens de um pequeno córrego, circundado por vegetação de Mata Atlântica 

em estágio de recuperação. As características do local sugerem tratar-se de um 

pequeno engenho de aguardente de fins do século XIX e início do século XX. 

 

 Nas proximidades desse sitio, estava localizada a Fazenda Guaecá, 

propriedade açucareira com mais de 80 escravos. Foi implantada no século XVIII 

pelos padres Carmelitas, atingindo o apogeu econômico na primeira metade do 

século XIX. Em 1864 é marcada por uma revolta de escravos, entrando em 

decadência no final do oitocentismo. Atualmente a área da fazenda tornou-se um 

condomínio fechado de alto padrão e a sede foi completamente descaracteriza por 

inúmeras reformas que lhe impuseram a fisionomia atual. 
 

 
       Fig. 130: antiga sede da Fazenda Guaecá – década de 60 – 
       Acervo: Arquivo Histórico da PMSS 
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 Sítio Toque Toque 1 
 

Constitui um sítio arqueológico de natureza histórica composto pelas ruínas 

(paredes, colunas, terraços, estrutura da roda d’água, etc.) de uma fazenda 

construída em alvenaria de pedra e barro e bolsões de material antrópico 

(fragmentos de cerâmica, faiança, metal, vidro, etc.), compreendendo uma área 

aproximada de 2.000m². Está implantado em área plana, a cerca de 500 metros da 

praia, sob as coordenadas 23 k 449562 UTM 7364539. 
 

A vegetação local é caracterizada por mata secundária em fase de 

recuperação, o que indica que a área foi objeto de desmatamento no passado para a 

realização de atividades agrícolas. As características construtivas e arquitetônicas 

presentes no Sitio Toque Toque indicam para um engenho açucareiro correlato a 

meados do século XIX. Merece destaque o estado de conservação desse sítio, que 

em algumas áreas apresenta estruturas construtivas ainda íntegras, como é o caso 

do vão da roda d’água e de algumas paredes. 

 

 

Fig. 131: Restos construtivos 
do Sitio Toque Toque. 
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Fazenda Santana 
 

 Embora não tenha sido cadastrada como sitio arqueológico, a Fazenda 

Santana constitui um dos mais significativos remanescentes construtivos do período 

colonial existentes no município, tendo sido tombada pelo Condephaat como 

Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo. Caracteriza-se por uma fazenda 

canavieira, correlata a meados do século XVIII, construída em alvenaria de pedra e 

barro e com paredes divisórias em pau-a-pique.  
 

 Encontra-se implantada sob as coordenadas 23K 4591659 UTM 7370521, em 

uma área plana, a aproximadamente 100m da praia e inserida em um espaço já 

bastante urbanizado. Apesar de boa parte da área da fazenda ter sido loteada, 

possui ainda, em bom estado de conservação, as estruturas do aqueduto, poço de 

roda d’água, casa grande e senzalas. É considerada pelo município área de 

interesse arqueológico, por seus bolsões de descarte de material, ruínas de antigos 

equipamentos e possibilidade de existência de vestígios de construções anexas e 

antigos acessos.  

 

 Nesse sentido, os sítios aqui apontados fizeram parte dos contextos sociais, 

econômicos e culturais nos quais o Sítio São Francisco esteve inserido no decorrer 

do século XIX, provavelmente havendo todo um sistema de relações entre essas 

propriedades. Embora os sítios aqui descritos possuam uma implantação na 

paisagem completamente distinta do São Francisco, estavam relacionados a uma 

mesma temporalidade e condicionantes históricas e, de certa forma, sujeitos aos 

mesmos fatores e elementos de ordem natural e cultural. 

 

 Em um momento em que a paisagem era constituída por extensos canaviais e 

cafezais, às vezes intercalados por pequenas propriedades agrícolas com suas 

roças de subsistência, seguramente a esfera do poder repousava nas mãos dos 

grandes proprietários das fazendas que hoje se configuram como sítios 

arqueológicos. 
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 Por outro lado, os aspectos econômicos e sociais que propiciaram o 

desenvolvimento e a decadência das instalações do Sítio São Francisco também 

foram decisivos para as demais unidades produtivas, neste caso, culminando com o 

abandono e ruína de grande parte das propriedades açucareiras e/ou cafeeiras do 

município de São Sebastião. 

 
 

 

      Foto 132: Fazenda Santana (início do século XX). Acervo de Álvaro Dória.  
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Prancha 35 – Localização dos sítios correlatos. 
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 9 - O CENÁRIO DO SÍTIO SÃO FRANCISCO – A PAISAGEM REVELADA 
 
 Conforme capitulo anterior, as primeiras pesquisas arqueológicas realizadas 

no Sítio São Francisco67 haviam considerado seus limites dentro do perímetro 

denominado Área 1. Mesmo assim, sob a ótica da arqueologia, correspondia a um 

espaço de grande dimensionamento com uma série de registros arqueológicos68, 

dentre estruturas construtivas, artefatos e componentes da paisagem, tais como 

caminhos e fontes de matéria-prima.  

 

 Entretanto, com a continuidade das pesquisas, sobretudo fundamentadas nas 

bases teóricas e conceituais da Arqueologia da Paisagem, mediante o uso de 

tecnologias computacionais, outros registros arqueológicos foram identificados, 

culminando com o estabelecimento de novas áreas (Áreas 2 e 3) e 

conseqüentemente com um maior dimensionamento do sítio arqueológico.69 

 

 Por outro lado, além dos restos construtivos e arquitetônicos e bolsões de 

cultura material, vários outros componentes da paisagem se configuram como 

assinaturas antrópicas e como indicadores dos processos de artificialização do meio 

natural, também fazendo parte do Cenário de Ocupação do Sítio Arqueológico São 

Francisco. 
                                                           
67 As primeiras pesquisas foram realizadas no período de 1991 a 1994 e resultaram em nossa 
dissertação de mestrado (ob.cit.), procurando compreender as instalações construtivas existentes no 
local a partir de escavações arqueológicas e análises comparativas entre as estruturas arquitetônicas 
e os fragmentos arqueológicos provenientes de um bolsão antrópico. 
68 Foi adotado aqui o conceito de Registro Arqueológico muito bem definido por José Luiz de Morais 
no Relatório Final de Monitoramento Arqueológico da Reabilitação do Oleoduto OSBAT, km 0-32 – 
Município de São Sebastião, SP (2007), como sendo “a referência genérica aos objetos, artefatos, 
estruturas e construções produzidas pelas sociedades do passado, inseridas em determinado 
contexto....Trata-se de conceito amplo que independe de sua posterior classificação como sítio, 
ocorrência ou geoindicador  arqueológico. Abrange as assinaturas arqueológicas evidentes (p. ex., 
um conjunto funerário) e as assinaturas arqueológicas latentes (p. ex., as assinaturas físico-químicas 
que eventualmente corroboram estruturas funerárias praticamente invisíveis). Inclui certos arranjos 
paisagísticos, como aqueles decorrentes do manejo das florestas por agricultores indígenas, bem 
como os elementos do meio físico-biótico de interesse para a arqueologia (p. ex., os diques clásticos 
ou as cascalheiras que serviram de fonte de matéria-prima para as indústrias líticas). 
69 Embora o conceito de sítio arqueológico corresponda a menor unidade do espaço passível de 
investigação, dotada de vestígios testemunhando o comportamento sociocultural de comunidades 
pretéritas, entendemos que o correto entendimento do Sítio São Francisco deva estar atrelado ao 
principio da totalidade, em que todas as áreas identificadas juntamente com o demais componentes 
da paisagem fazem parte de um único complexo cujas partes estão interligadas entre si. 
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Assim, sob o enfoque da Arqueologia da Paisagem, a delimitação do Sítio 

São Francisco não está restrita a presença de estruturas construtivas e 

arquitetônicas, mas sim a todos os componentes da paisagem direta ou 

indiretamente relacionados à apropriação do espaço pelos segmentos sociais que 

ocuparam/utilizaram aquelas instalações. A adoção de tais abordagens, a partir de 

uma análise aprofundada da paisagem, propiciou uma maior compreensão sobre o 

entorno ambiental e as relações homem/meio ambiente ocorridas no contexto 

arqueológico do sítio em estudo. 

 

 Obviamente, para uma melhor compreensão deste cenário, deve-se 

considerar que a paisagem foi resultado de constantes processos de construção e 

reconstrução do meio pelos agentes sociais, que no passado ocuparam e 

transformaram o espaço geograficamente definido como a área de implantação do 

Sítio Arqueológico São Francisco,70 destacando que pela forma e evolução da 

paisagem construída, procura-se chegar aos seus autores. (MORAIS, 2007, p.24) 

 

 Há de se ressaltar que os atuais limites do sítio foram estabelecidos com base 

em uma série de elementos e critérios já apontados anteriormente, constituindo 

assim uma determinada paisagem a ser analisada em conformidade aos objetivos 

propostos por este trabalho. Certamente, assim como a percepção da paisagem 

pode diferir de acordo com o enfoque do observador, o cenário de implantação do 

sítio também está sujeito a novas interpretações e até mesmo a um novo design, 

caso sejam identificados e/ou considerados novos registros arqueológicos. 

 

 Além disso, este estudo foi dirigido no sentido de propiciar a reconstrução do 

Cenário de Ocupação do Sítio São Francisco, considerando a convergência e a 

articulação entre o meio natural e o meio cultural, com base em uma abordagem 

ecossistêmica em que todos os elementos interagem entre si, fazendo parte de um 

                                                           
70 A atual delimitação certamente não corresponde aos limites originais da propriedade agrícola ali 
existente no passado, mesmo porque até o momento não foram encontradas fontes documentais que 
façam referência às ocupações ocorridas naquela área do município de São Sebastião. Sendo assim, 
os limites do Sítio Arqueológico São Francisco foram estabelecidos com base nos registros 
arqueológicos até então identificados. 
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todo organizado. Dessa forma, alguns componentes da paisagem, tais como oferta 

de matéria-prima (pedra e barro), abundância de água, solo fértil, mata e até mesmo 

a visibilidade da área foram fatores fundamentais para a ocupação humana do local 

e a conseqüente transformação do espaço em relação a determinado meio social, 

econômico e cultural. 

 Diante do exposto, para uma melhor contextualização do Cenário de 

Ocupação do Sítio Arqueológico São Francisco, são colocados alguns aspectos que 

foram abordados neste trabalho. 

 

 A Paisagem 
 
 A utilização de tecnologias computacionais na análise da paisagem, tais como 

o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e a elaboração de MDTs (Modelagens 

Digitais do Terreno), permitiu uma melhor compreensão sobre o Cenário de 

Ocupação do Sítio Arqueológico São Francisco. 

 
 Assim, foi possível observar que a escolha do ambiente não ocorreu de 

maneira aleatória, pois todas as estruturas foram implantadas em um espaço 

geográfico que se configura como um “anfiteatro”, fazendo frente para o oceano e 

sendo protegido nos fundos pelas encostas da Serra do Dom.  

 

 As dificuldades impostas pela topografia do local implicaram a adoção de 

sistemas construtivos adaptados ao terreno. Além de construções compartimentadas 

em vários terraços, a estrada original foi implantada em meia encosta, procurando 

as curvas de nível mais acessíveis à realização de cortes de aterros. Até mesmo nos 

dias atuais, essas características de um terreno muito íngreme constituem fatores 

limitadores para os processos de expansão urbana, o que se reveste de um aspecto 

positivo, pois contribuíram para que a área do sítio não fosse objeto de ocupação 

desordenada, o que teria promovido impactos irreversíveis ao contexto arqueológico 

local. 
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Fig. 133.: MDT realizado a partir da imagem do satélite Quick Bird – 2006, compreendendo 
à área de implantação do Sítio Arqueológico São Francisco. A seta indica a Área 1 do sítio  
 

 Por outro lado, é possível perceber a ocorrência de variações significativas na 

cobertura vegetal, a qual apresenta áreas mais densas e outras mais abertas. Isso 

indica que ao longo de sua existência, o espaço de implantação do sítio foi alvo de 

intensas ações antrópicas, principalmente devido a utilização da área para a prática 

da agricultura em larga escala. Todavia, as análises efetuadas em imagens aéreas 

das últimas quatro décadas em associação aos dados do SIG permitiram constatar 

que ao longo dos últimos anos, ao menos na área do Sitio Arqueológico São 

Francisco, está ocorrendo uma recuperação gradual da mata nativa. (prancha 36). 

 

 Nas cotas altimétricas mais elevadas constata-se que a cobertura vegetal 

apresenta uma fisionomia mais homogênea, marcada pela distribuição contínua das 

copas, pois seguramente tais porções do terreno apresentavam condições menos 

favoráveis ao uso e ocupação do solo. A ocorrência da fisionomia florestal em um 

estágio avançado de regeneração nas porções mais elevadas do terreno (entre 200 

e 300 metros de altitude) indica que o desmatamento foi mais intenso nas áreas 
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localizadas abaixo dessas cotas altimétricas, correspondendo, portanto, aos 

espaços do Sítio Arqueológico São Francisco destinados, sobretudo, à prática 

agrícola - primeiramente ao plantio da cana e, mais tarde, à lavoura cafeeira. 

 

 Assim como em grande parte do Estado de São Paulo, nessa região os 

cenários da cobertura vegetal original, caracterizados por componentes da Mata 

Atlântica, foram intensamente alterados a partir da chegada do elemento 

colonizador, desde a retirada seletiva de madeiras nobres até a supressão em larga 

escala para abertura de áreas agrícolas, especialmente a partir do século XVIII para 

o desenvolvimento da lavoura canavieira.  

 

 Geralmente, quando era selecionada uma área para plantio, o desmatamento 

realizava-se mediante a prática de corte e queima. Apesar do uso de ferramentas 

rudimentares71, essa prática promovia drásticas transformações do espaço. 

 

 John Mawe citado por Petrone (1968:88), ao visitar São Paulo em 1808, 

aponta que essa forma de desmatamento era utilizada no processo de implantação 

de uma fazenda canavieira. 

 
Depois de ter a terra própria para a cultura e um certo numero de escravos, o 

agricultor construía as habitações que eram em geral choupanas miseráveis. Depois 

os escravos faziam a derrubada e queimada: “em grande parte o êxito da colheita 

depende dessa queimada; se tudo for reduzido a cinzas, espera-se uma boa 

colheita. 

 

 Essa prática certamente não é exclusiva das lavouras canavieiras ou 

cafeeiras apenas do Brasil, pois além de ocorrer até mesmo nos dias atuais, os 

engenhos cubanos também presenciaram tal situação. Fraginals (1988), ao estudar 

o complexo socioeconômico dos engenhos açucareiros de Cuba, cita José Ignácio 

Echegoyen, o proprietário do engenho La Assumpcion, que no começo do século 

                                                           
71 Conforme Petrone (1968: 85), as ferramentas utilizadas eram o machado, a foice e a enxada. 
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XIX declarou que “é espantoso o consumo de lenha em um engenho. Não há matas 

que cheguem”. 

 Ainda em relação aos engenhos de Cuba, o autor descreve o processo de 

desmatamento para suprir as necessidades de uma fazenda de cana durante o 

século XIX,  

 
Os cortadores entravam na mata e cortavam os cipós e trepadeiras, deixando limpos 

os espaços junto aos grandes troncos: a isso se chamava chapear a mata. Depois 

vinha o corte, derrubando arvores centenárias. Passados de trinta a quarenta dias, 

depois de seca a vegetação cortada, procedia-se a queimada. Se o desmatamento 

era do tipo corte e deixa, os troncos restantes, não consumidos pelo fogo, eram 

reunidos pelos escravos do engenho em construção, para servirem de lenha. Se o 

trabalho era de corte e limpa, repetia-se o fogo, para que os troncos queimassem 

totalmente. (FRAGINALS, 1988, p. 199) 

 

 
Fig. 134: Johann Moritz Rugendas & Deroi (del) Engelmann (lith). Défrichement d’une 

forêt. 1835 
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 Além da lavoura canavieira, esse procedimento vai ser amplamente utilizado 

durante o período cafeeiro, sobretudo na região do Vale do Paraíba e mais tarde no 

oeste paulista, quando imensos cafezais gradativamente passam a constituir um 

novo cenário de ocupação do espaço. 

 

Na área de abrangência do sítio arqueológico, ao contrário da cana que era 

plantada desde as partes mais baixas, o cultivo do café parece ter ocorrido nas cotas 

altimétricas mais elevadas das encostas das Serra do Dom, provavelmente entre 

200 a 400 metros de altitude, como atestam esparsos exemplares dessa rubiácea 

ainda existentes em meio a mata em processo de recomposição. 

 

Segundo Simonsen, in Aspectos da História Econômica do Café, o café 

plantado nas encostas oferecia várias vantagens, pois: 
...não estava sujeito à umidade pela natural drenagem topográfica. Melhoravam 

também, nessas encostas, as suas condições de insolação e aeração. As encostas, 

com orientação mais propícia ao recebimento de maior calor solar, eram 

denominadas soalheiras, em contraposição às noruegas, denominação dada às 

encostas frias. Nas zonas altas, procuravam-se de preferência, as encostas 

soalheiras e nas baixas, as noruegas. A altitude demonstrou ter capital importância, 

não convinham salvo exceções, as inferiores a 200 ou as superiores a 600 metros. 

(SIMONSEN, 1940, p. 170) 

 

Dessa forma, após o processo de derrubada da matas, boa parte do espaço 

de implantação do Sítio Arqueológico São Francisco, localizado nas encostas da 

Serra do Dom, deve ter sido ocupada em um primeiro momento por intensos 

canaviais, que já em meados do século XIX, juntamente com cafezais, deveriam 

compor a paisagem dessa parte do município de São Sebastião. 

 

Mesmo após a decadência e o abandono das instalações do sítio 

arqueológico, esse cenário deve ter continuado, ao menos até o início do século XX, 

quando gradativamente as partes mais baixas vão sendo ocupadas por pequenas 



 205

roças de subsistência e as cotas mais elevadas vão cedendo espaço para os 

sucessivos estágios de recuperação da Mata Atlântica. 

 

Os trabalhos decorrentes da Exploração do Rio Juqueryquerê, realizados em 

1915 pela Comissão Geographica e Geológica do Estado de São Paulo, já 

apontavam lavouras de cana e culturas de subsistências ocorrendo nas encostas da 

Serra do Dom, pois: 
...a lavoura da canna é, entretanto fácil, sendo esta depois de plantada entregue a si 

mesmo, produzindo durante annos sem mais trato. É cultivada de preferência no 

terreno plano que se estende entre as praias e os sopés dos morros, ora próximos, 

ora distantes. Só onde o terreno é muito estreito ou substituído por mangues é que 

as culturas sobrem pelos contrafortes da serra; alcançado às vezes grandes alturas, 

como na Enseada onde as mais altas acham-se 200 metros sobre a praia, residência 

de seus donos”. ... A praia da Enseada é muito povoada, e as culturas, 

principalmente de canna e mandioca, estendem-se pela grande várzea atraz da praia 

ou galgam a encosta da serra do Dom72. (Comissão Geographica e Geológica do 

Estado de São Paulo, 1915: pág. 8-9). 

 

 Pelo menos nas primeiras décadas do século XX, as encostas da Serra do 

Dom encontravam-se ainda desprovidas de uma cobertura vegetal mais densa, 

apresentando em grande parte um estrato arbustivo e herbáceo, decorrentes dos 

intensos processos de desmatamento ocorridos em períodos anteriores. Atualmente, 

apesar do intenso processo de urbanização, as encostas da Serra do Dom (prancha 

37) e, particularmente, a área de implantação do Sítio Arqueológico São Francisco 

testemunham um processo gradual de recuperação da Mata Atlântica, que pouco a 

pouco vai imprimindo novos traços na paisagem outrora ocupada por densas 

lavouras de cana e café. (prancha 38). 

                                                           
72 Grifos nossos 
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 Os Componentes da Paisagem –Os Recursos Naturais 
 
 Conforme apontado anteriormente, o Cenário de Ocupação do Sítio 

Arqueológico São Francisco compreende não só os restos construtivos e demais 

vestígios arqueológicos, mas uma série de componentes da paisagem diretamente 

associados ao uso e transformação daquele espaço. 

 
 Da mesma forma, vários fatores eram considerados fundamentais para a 

implantação de uma fazenda de cana ou café. A oferta de alguns recursos naturais 

constituía fator decisivo na escolha da área apta a receber as instalações de 

determinada unidade produtiva. 

 

 Sendo assim, considerando as funções econômicas e sociais do sítio em 

estudo, seguramente suas instalações estão diretamente associadas a uma série de 

elementos, tais como a oferta de mata, água, solo fértil, matéria-prima para as 

construções (pedra, barro e cal) e outros. Além disso, vestígios ósseos recuperados 

durante as escavações indicam que alguns exemplares da fauna local, sobretudo 

mamíferos e aves, deveriam fazer parte da dieta alimentar dos segmentos sociais 

que ocuparam o sítio. 

 

 É importante ressaltar que este trabalho não tem como objetivo realizar um 

estudo exaustivo sobre a relação entre os elementos do meio natural com as 

necessidades dos ocupantes das instalações do sítio. Pretende-se apenas, a partir 

da amostragem de determinados componentes da paisagem, analisar algumas 

formas de apropriação dos recursos naturais e as estratégias de uso e adaptação do 

espaço, configurando assim o design da ocupação humana ocorrida nos limites do 

Sítio Arqueológico São Francisco. 

 

 Dentre os fatores que norteavam as instalações de propriedade agrícola, 

como é o caso do São Francisco, além do tamanho e qualidade das terras, as 

características de clima e solo também se configuravam como condicionantes na 

implantação de uma fazenda canavieira ou cafeeira. 
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 Em relação ao clima, o Litoral Norte de São Paulo, em contraposição a outras 

regiões da Capitania de São Paulo, não estava sujeito à ocorrência de geadas ou 

secas73 que pudessem comprometer o sucesso da lavoura. Ao menos em relação à 

lavoura de cana, os solos também apresentavam condição favorável, pois “...no 

litoral, as planícies costeiras e as encostas dos morros apresentavam solos oriundos 

de sedimentação ou de decomposição de rochas cristalinas, entre as quais há 

alguns ótimos para a cana.” (PETRONE, 1968, p. 91) 

 

 Na primeira metade do século XIX, o Diccionario Geographico, Historico e 

Descriptivo, do Imperio do Brazil74, elaborado por J. C. R. Milliet de Saint Adolphe, 

faz uma breve descrição sobre a Vila de São Sebastião, na qual já se apontava a 

existência de clima e solos favoráveis à prática agrícola: 

 
As terras do districto d’esta villa são de boa lavra, e o clima em geral sadio, excepto 

em algumas baixas onde reinão annualmente as febres intermittentes. Cultiva-se 

nellas bastante canna, colhe-se café, tabaco, milho, feijões, etc. (SAINT ADOLPHE, 

1845) 

 

 Certamente, a existência de características propícias ao desenvolvimento da 

lavoura canavieira em São Sebastião configura-se como um dos fatores favoráveis a 

implantação do complexo produtivo do Sítio Arqueológico São Francisco. Todavia, 

em seu cenário de implantação, existem outros componentes da paisagem 

diretamente associados às instalações ali existentes, como é o caso da “pedra”, que 

constitui a matéria-prima utilizada em todas as estruturas construtivas do sítio. 

 

 Todas as áreas do sítio arqueológico apresentam a técnica construtiva 

adaptada aos materiais encontrados na região, basicamente a pedra, o barro e a cal. 

A pedra utilizada (gnaisse) é abundante no local.  Embora tenham sido utilizados 

outros materiais construtivos, como o tijolo, a lajota e a ardósia, todo o conjunto 

                                                           
73 Conforme Petrone (1968:90), a ocorrência de geadas nos anos de 1842-1843 acarretou uma queda 
abrupta na produção de café e açúcar da Província de São Paulo. 
74 Citado na obra “Exploração do Rio Juqueryquerê”, elaborada pela Comissão Geographica e 
Geológica do Estado de São Paulo. (1915) 
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arquitetônico apresenta técnicas baseadas na utilização de alvenaria de pedra e cal 

ou pedra e barro. 

 Diferente do que ocorre no planalto, onde predominavam edificações 

construídas em pau-a-pique e em taipa de pilão, a técnica construtiva baseada no 

uso da pedra e cal era relativamente comum nos exemplares arquitetônicos do litoral 

paulista, justificada em parte pela oferta da matéria-prima empregada naquelas 

construções. 

 

 De fato, em todo o cenário de implantação do sítio arqueológico ocorrem 

vários afloramentos rochosos, predominantemente “blocos de gnaisse” localizados 

geralmente nas cotas altimétricas mais elevadas. Muitos dos afloramentos 

localizados nas proximidades dos restos construtivos das três áreas do sítio 

apresentam cicatrizes de retirada de matéria-prima para utilização nas construções 

existentes. (prancha 39). 

 

 Nesse caso, os segmentos sociais que ocuparam o local procuraram 

aproveitar os afloramentos rochosos mais próximos e que estivessem 

preferencialmente situados em cotas altimétricas mais elevadas que a porção do 

terreno onde seriam estabelecidas as construções, facilitando assim o deslocamento 

dos blocos construtivos. Tal procedimento resultaria em uma economia de tempo e 

recursos e um maior controle e fiscalização de todas as atividades e etapas 

necessárias à implantação do complexo construtivo. 

 

 No conjunto das estruturas arquitetônicas, predomina a técnica baseada na 

pedra entaipada75, com argamassa de areia, barro e cal de concha, ou a pedra seca 

utilizada com maior freqüência nas Áreas 2 e 3 do sítio. Essa técnica foi empregada 

na construção de muros de contenção, paredes, pisos, canaletas, aquedutos e 

densas colunas que sustentavam toda a estrutura da cobertura em telha capa e 

canal. 

                                                           
75 Lemos (1999, p. 230) define “pedra entaipada” como sendo uma técnica construtiva onde pedras 
irregulares de diferentes tamanhos são argamassadas com areia e cal dentro de formas de madeira 
semelhantes às utilizadas na técnica da taipa de pilão. 
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 Além da pedra entaipada, em algumas estruturas construtivas do sítio 

arqueológico foi utilizada também a alvenaria de pedra aparelhada, principalmente 

nas escadarias, soleiras e suportes em granito para as ombreiras das portas 

principais das edificações. 

  

 
  Fig. 139: suporte em granito trabalhado pela técnica da pedra aparelhada 

 

 Lemos (1999, p 230) assinala que, além da utilização da técnica construtiva 

baseada na pedra entaipada, ruínas de antigos engenhos de São Sebastião indicam 

que também era bastante utilizada a “alvenaria de pedra aparelhada, demonstrando 

ter existido no litoral alvanéis peritos em corte de granito.” 

 

 O aproveitamento de afloramentos rochosos e a utilização de técnicas de 

trabalhar a pedra também foram registrados na adequação do sistema de 

abastecimento de água, marcado pela presença de canaletas esculpidas na rocha 

matriz junto ao ponto de captação de água. (fig. 144) 
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 A par de tais considerações, há de se destacar ainda outro componente da 

paisagem que foi fundamental para a implantação de todo o complexo construtivo do 

Sítio São Francisco, ou seja, a existência de água em abundância necessária ao 

funcionamento do engenho e a própria sobrevivência dos ocupantes do local. 

 

 A escolha de determinada área para a implantação de uma fazenda cafeeira 

também era definida em função da quantidade de água disponível, “tanto para 

movimentar a moenda e resfriar o alambique, como para servir de aguada para os 

animais necessários ao engenho....” (PETRONE, 1968, p. 74) 

 

 Sob esse aspecto, os trabalhos de levantamento de campo em associação 

aos trabalhos de geoprocessamento, análise cartográfica e modelagem digital do 

terreno permitiram constatar que, pelo menos até o inicio do século XX76, a área do 

sítio apresentava um considerável volume de água representado por cerca de cinco 

cursos d´água, provendo as três áreas do sítio.  

 

 Atualmente, do conjunto destes córregos, somente dois ainda existem, 

embora com um volume bem menor de água. Dos demais, restaram apenas os 

antigos leitos, pois por um longo tempo a comunidade local realizou desvios no 

curso original para captação de água, promovendo o esgotamento das nascentes. 

 

 Os córregos que ainda existem, são justamente aqueles que no passado 

deveriam apresentar um maior volume de água, localizados nas imediações da Área 

01 e por isso estavam diretamente associados ao abastecimento da Casa de 

Morada e ao engenho propriamente dito.  

 

 Neste caso, para suprir as necessidades de abastecimento, foi implantado um 

complexo sistema de captação e distribuição hidráulica constituído pela existência 

de uma barragem e um tanque reservatório associados a aquedutos e canaletas, 

                                                           
76 Esta afirmação foi baseada na Planta do Litoral de São Sebastião e do Rio Juqueryquerê (1915), 
elaborado pela Commissão Geológica e Geographica do Estado de São Paulo, onde se constata a 
presença de tais cursos d´água.  
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que após percorrem terrenos elevados concentravam o fluxo de água por uma vala 

em alvenaria de pedra contornando e abastecendo a Casa de Morada. 

 

 
       Fig. 145: tanque e aqueduto localizados junto à Casa de Morada. O elemento em  
       vermelho refere-se a uma estrutura metálica para consolidação do arco 

 

 Em geral, as canaletas foram construídas a partir de uma base de pedra e 

barro sustentando telhas cerâmicas que foram justapostas como calhas condutoras 

de água para as diversas instalações da Área 1. Procurando se adequar às 

irregularidades de um terreno muito acidentado, o sistema construtivo das canaletas 

não apresenta uniformidade em relação às bases de suporte das calhas, podendo 

variar de 10cm até 1,60m de altura. Há ainda alguns trechos em que foram adotados 

arcos77 com a finalidade de suportar o peso vertical das muretas de sustentação das 

telhas.  

 

 
                                                           
77 Geralmente foram utilizados arcos de escarção, caracterizados por segmentos de circunferência 
com pequena elevação. 
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 Conforme Azevedo (1990:45), tal sistema de captação era usual em várias 

unidades destinadas a produção do açúcar, sendo que em muitos casos;  
... a água era levada em declividade moderada por meio de condutores de alvenaria, 

geralmente elevados sobre arcos, conhecidos como aquedutos. Em alguns casos, 

devido às condições topográficas especiais, o tanque ficava situado a mais de um 

quilometro do engenho.  

 

 Objetivando ainda garantir o abastecimento de água, há de se destacar a 

construção de uma barragem, obviamente edificada na cota mais elevada do Sítio 

São Francisco (cota 276) e um reservatório posicionado rente à face norte da Casa 

de Morada que juntamente com o aqueduto, além dos aspectos funcionais, 

propiciava valorização estética e paisagística da ambiência local. 

 

 No caso do Sítio São Francisco, merece destaque a preocupação em se 

aproveitar o máximo de toda a água captada, pois todo o sistema de distribuição se 

convergia para um pequeno compartimento posicionado aos fundos da cozinha da 

Casa de Morada. Concentrava-se aí um grande volume de água que era direcionada 

por canaletas e aquedutos até o espaço da roda d´água e do forno, indicando, 

portanto, a importância econômica e produtiva desta área no conjunto das 

instalações do Sítio São Francisco. 

 

 Ao analisar o sistema construtivo dos engenhos do Brasil, Couto (1981) apud 

Gomes (2006), assinala a importância de se represar as águas a fim de garantir um 

adequado funcionamento das moendas, como segue: 

 
No Brasil, açude nos rios é obra de pedra e cal que corte o rio, e represadas as 

águas, venham diretas ao engenho; na extremidade do açude se fazem escovinhotes 

com duas portas, um para, abrindo-se, solte a água e moa o engenho; outras para 

que, em tempos de maior abundância, se de saída às águas supérfluas e não arruíne 

o açude.... O açude que é fundado em vertente é obra de pedra e cal em que se 

ajuntam essas águas e as de chuva, e pede maior espaço para poder ajuntar 

suficientes águas para todo tempo da moenda. (COUTO, 1981, p.176) 
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 Assim, corroborando as palavras do autor, o açude ou barragem outrora 

existente no sítio foi edificado em pedra e cal e comportava um volume aproximado 

de 400.000m³, procurando garantir o abastecimento até mesmo nos tempos de 

estiagem. O controle do fluxo e de saída das águas supérfluas era realizado por 

comportas que existiam nas canaletas que conduziam a água para a movimentação 

do engenho. 
 

 A necessidade de se controlar o fluxo de água, além de procurar evitar o 

arruinamento do açude, objetivava também regular a velocidade da moenda e 

garantir a extração adequada do caldo, pois “... a água em excesso imprimia 

demasiada velocidade aos tambores e cana ficava mais quebrada do que 

estreitamente comprimida.” (CANABRAVA, 1946 apud GAMA, 1983) 

 

 Em consonância com as palavras do autor, vestígios arqueológicos existentes 

no sítio comprovam a utilização destes sistemas de controle do fluxo da água, 

atestando a adoção de um sofisticado sistema hidráulico adaptado à topografia local 

e às necessidades de uma fazenda canavieira. 
 

 

Fig. 151: evidência de encaixe de 
comporta em uma das canaletas 
do sítio arqueológico 
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 Os Fluxos de Circulação e a Percepção da Paisagem 

 

 Conforme já apontado em capítulo anterior, as instalações centrais do Sítio 

Arqueológico São Francisco correspondem às estruturas construtivas da Área 2, que 

embora de pequena dimensão, está implantada no ponto de convergência das 

estradas de acesso para as Áreas 1 e 3. 

 

 O posicionamento dessa área no cenário do sítio se configura como uma 

posição estratégica. Além de permitir uma visão de todo o canal de São Sebastião, 

constitui um espaço de controle dos acessos e de distribuição para as demais 

instalações do sítio arqueológico por intermédio de uma rede de estradas abertas 

nas encostas da Serra do Dom. 

 

 Análises estereoscópicas efetuadas em fotos aéreas, levantamentos 

arqueológicos de campos, trabalhos de geoprocessamento e a elaboração da 

modelagem digital do terreno possibilitaram a identificação e o mapeamento de 

grande parte das estradas de acesso às três áreas do sítio. (prancha 40). Contudo, 

do trecho que estabelecia ligação entre a Área 2 e a praia, apenas uma parcela foi 

identificada, pois como este segmento da estrada estava situado nas cotas mais 

baixas, seguramente foi impactado por inúmeras ações antrópicas, sobretudo pelo 

processo de urbanização. 

 

 Mesmo assim, vestígios ainda existentes indicam que aquele trecho da 

estrada era caracterizado por uma seqüência de cortes no terreno posicionados em 

zig-zag com segmentos que variavam entre 7 e 14 metros de extensão, tornando o 

caminhamento relativamente suave, até atingir as estruturas da Área 2, onde é 

dividida em dois trajetos. 

 

 Em sentido sul, percorre aproximadamente 820 metros até atingir as 

estruturas construtivas da Área 1. Em direção ao norte, encontra as estruturas da 

Área 3 a uma distância aproximada de 650 metros.  
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 A fim de se adequar a um relevo muito acidentado, marcado por encostas 

íngremes, a maior parte do trajeto da estrada procurou acompanhar as curvas de 

nível mais propícias ao caminhamento. Em geral, possui um metro de largura, tendo 

sido realizada a partir das atividades de corte e aterro.  Nos pontos mais críticos, 

foram construídos muros de arrimo em pedra seca. 

 

 O partido adotado para a construção das estradas do sítio parece 

corresponder ao modelo de estradas existentes em São Sebastião em 1915, 

conforme assinalado durante a Exploração do Rio Juqueryquerê realizada pela 

Commissão Geographica e Geológica do Estado de São Paulo: 

 
A estrada está quase toda em meio corte, com barrancos do lado de cima de 20 cm a 

um metro e por vezes mais. A largura do leito é em geral de um metro, sendo 80 cm 

em terra firme cavada e o restante em aterro, de maneira que grande foi o movimento 

de terra feito com enxadas e picareta.... E em vários pontos da estrada é o terreno, 

formado de terra argilosa que se torna muito lisa quando humida.  

 

 As dificuldades para se percorrer uma estrada com leito natural se 

acentuavam ainda mais em uma área úmida e em terreno muito acidentado, como é 

o caso do espaço do sítio arqueológico. Além disso, no período de funcionamento 

das instalações do sítio, a estrada certamente percorria extensas plantações de 

cana ou café, que após a colheita deveriam ser transportados para beneficiamento e 

comercialização. 

 

 Geralmente, o transporte da cana para o engenho era feito por carros de bois, 

porém “... quando o terreno era muito acidentado geralmente se utilizavam muares 

para o transporte, pois o uso do carro era dificultado face as características do 

terreno.” (PETRONE, 1968: 74) 
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 A situação apontada pela autora parece corresponder à da área em estudo. O 

dimensionamento da estrada com aproximadamente um metro de largura78, em 

associação a alguns exemplares de ferraduras encontrados no leito das estradas e 

em “bolsões antrópicos” do sítio, indica a presença e/ou emprego desses animais, 

os quais podiam ser utilizados tanto para transporte e escoamento de produtos 

como para locomoção de pessoas. 
 

            
 

 
                                                           
78 A largura da estrada em apenas um metro se configura como uma dimensão apropriada a 
passagem de apenas um animal de carga por vez, sendo compatível com a largura do próprio traseiro 
do animal. (Conforme informação da Profa. Dra. Margarida Davina Andreatta em comunicação 
pessoal) 

152 153
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Fig 152: aspectos de trecho 
da estrada original antes da 
limpeza. 
 
Fig. 153 e 154: aspectos de 
trecho da estrada original 
após o processo de limpeza. 
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 Por outro lado, apesar da existência de uma estrada interligando as três áreas 

do sítio, cada uma delas apresenta o seu próprio fluxo de circulação, estando nesse 

caso adequado às características funcionais de cada estrutura construtiva. A 

circulação entre as estruturas construtivas da Área 3 é realizada por um sistema de 

caminhos internos, interligando cada um dos setores dessa área.  

 

 No conjunto, o Setor 3, composto por uma série de terraços, está posicionado 

na porção mais elevada do terreno, o que propicia uma ampla visão dos acessos e 

das demais edificações, exercendo assim uma posição estratégica de controle sobre 

as demais estruturas construtivas. 

 

 Em relação à Área 1, sua conexão com a estrada principal é realizada junto 

ao Setor 1, caracterizado por um grande pátio revestido por piso de pedras 

justapostas, o que propicia a quem chega um aspecto de suntuosidade e 

imponência. A partir desse ponto, uma série de degraus e rampas propicia acesso 

aos demais setores dessa área, dentre os quais as instalações do forno.  

 

 Ao final da escadaria principal, estrategicamente posicionada na porção mais 

elevada do terreno79, encontrava-se a Casa de Morada exercendo amplo domínio 

sobre as construções e a paisagem local. 

 

 Do mesmo modo, além da preocupação em se obter com certa facilidade 

componentes do meio natural, como água e matéria-prima apta às construções, 

aspectos relacionados à visibilidade do local devem ter sido um dos fatores 

decisivos para a escolha do espaço destinado à implantação de todo o complexo 

produtivo.  

 

 A conformação topomorfológica da área do sítio arqueológico, a adoção de 

um sistema construtivo em terraços e o posicionamento da estrada no terreno 

criaram condições para a existência de vários pontos de visibilidade distribuídos ao 

                                                           
79 Este assunto será abordado adiante em item especifico sobre as características de implantação. 
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longo de toda a área do sítio, dos quais a paisagem sempre se apresenta em um 

cenário composto pelo Canal de São Sebastião emoldurado pela Ilhabela e o Bairro 

de São Francisco. 

 

 Além disso, considerando que o complexo produtivo estava associado à 

atividade agrícola, extensas plantações de cana e café faziam parte da paisagem 

local e certamente estavam diretamente relacionadas às questões de visibilidade. 

De certa forma, dentre outros aspectos, o bom funcionamento de uma propriedade 

agrícola está associado à necessidade de se exercer um controle de toda a área, 

incluindo nesse caso a possibilidade de se realizar o maior domínio visual possível 

sobre a paisagem e seus diversos componentes. 

 

 Obviamente, o design da paisagem pode incorporar outros aspectos, como é 

o caso da possível beleza cênica associada a um determinado espaço. Em relação 

ao cenário do sítio, essa característica também está presente, tendo sido inclusive já 

apontada em 1906 pela Commissão Geographica e Geológica do Estado de São 

Paulo, em sua “Exploração do Rio Juqueryquerê” que ao passar pela Serra do Dom 

assinala que de seu alto, “... se descortina rumo de Norte, a paizagem mais bella de 

todo o litoral paulista. (1915:19) 

 

 Pode até ser que os aspectos cênicos estejam diretamente relacionados à 

escolha da área destinada à implantação do sítio, porém face às subjetividades de 

tal aspecto, optou-se neste trabalho por uma abordagem que privilegie as questões 

de visibilidade em associação ao controle do espaço.  

 

 Para tanto, a título de amostragem do universo do sítio, alguns pontos 

considerados como estratégicos em relação ao controle visual do espaço foram 

identificados e georreferenciados, compondo um dos planos de informação do SIG 

específico para o Sítio Arqueológico São Francisco. Cabe ressaltar que um dos 

critérios para a definição dos pontos de visibilidade está associado ao seu 

posicionamento em relação às estruturas construtivas e aos acessos primitivos.
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Prancha 42 – Pontos de Visibilidade 
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  O Uso e a Ocupação do Espaço 
 

 A caracterização do sítio foi realizada em um primeiro momento a partir da 

análise individual de cada elemento do complexo produtivo em associação a sua 

respectiva área de ocorrência. Na seqüência, cada um desses elementos foi 

analisado com base em uma visão integradora de todo o conjunto arquitetônico, 

considerando as relações entre cada uma das estruturas e os demais componentes 

da paisagem em determinado período histórico. 

 

Nesse caso, as características arquitetônicas existentes nas três áreas do 

Sítio São Francisco, em associação ao material arqueológico recuperado, apontam 

que todo o complexo construtivo está situado no período de transição do século 

XVIII para o século XIX, o que coincide com o período de prosperidade econômica 

do litoral paulista, marcado pela presença de engenhos de açúcar e aguardente e 

mais tarde por fazendas cafeeiras. 

 

 A metodologia empregada na análise do Cenário de Ocupação possibilitou a 

identificação de vários componentes da paisagem e assinaturas antrópicas, dentre 

as quais o traçado de uma antiga estrada estabelecendo ligação entre as Áreas 1, 2 

e 3. O traçado indica, portanto, a interação entre esses locais e o meio natural como 

um todo, compreendendo inclusive as áreas destinadas ao plantio da cana e/ou 

café.  

 

 A hipótese de que as três áreas façam parte de um único complexo 

construtivo, além de considerar a existência de uma estrada interligando tais 

espaços, foi baseada nas similaridades existentes entre as tipologias construtivas e 

arquitetônicas, na implantação no terreno, no padrão de ocupação na paisagem, nos 

vestígios arqueológicos e na mesma inserção temporal das estruturas identificadas. 

 

 Embora muitas propriedades rurais existentes no município de São Sebastião 

durante o século XIX pudessem apresentar características análogas ao Sítio São 
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Francisco, dificilmente as Áreas 1 ou 380 constituam restos construtivos de 

propriedades independentes. Além da proximidade entre essas áreas, há de se 

ressaltar que a viabilidade econômica das fazendas de cana ou café estava atrelada 

à necessidade de grandes áreas.  

 

 
       Fig. 157: posicionamento das áreas e estrada original do Sítio São Francisco 
 

 Outrossim, tendo em vista que algumas estruturas construtivas do Sítio São 

Francisco estão relacionadas a instalações de uma fazenda de cana, é preciso 

considerar que alguns fatores foram fundamentais para a implantação desse tipo de 

propriedade. Além da qualidade das terras e da área destinada aos canaviais e a 

todas as instalações construtivas, também eram necessárias terras apropriadas ao 

                                                           
80 Não inserimos neste parágrafo a Área 2, tendo em vista que as estruturas construtivas ali 
existentes não estão associadas a unidades produtivas ou habitacionais, mas sim a um espaço de 
controle dos acessos e distribuição para as demais áreas do Sítio São Francisco. 
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cultivo de mantimentos, abundância de água para a moenda e abastecimento e, 

fundamentalmente, grandes reservas de matas, principalmente para suprir o 

consumo de lenha para as fornalhas do engenho e outros fins. 

 

 Além disso, a Coroa Portuguesa procurou evitar problemas decorrentes da 

possível proximidade entre dois engenhos, sobretudo a provável falta de lenha. 

Para isso, editou regulamentos estabelecendo a distância obrigatória entre dois 

engenhos, como é o caso do Alvará de 180281, que determinava a distância mínima 

de meia légua82 entre duas propriedades dessa natureza. (PETRONE, 1968, p. 77) 

 

 Sob este aspecto, há de se considerar que a distância máxima entre as 

instalações das Áreas 1 e 3 é de aproximadamente 875m83, o que equivale em 

média a 15% de uma légua, ou seja, uma distância que, em conformidade com a 

legislação do período colonial, não possibilitaria a existência de outra propriedade 

que pudesse comprometer o fornecimento de recursos naturais necessários a 

produtividade das instalações do Sítio Arqueológico São Francisco. 

 

 Por outro lado, se for considerado o posicionamento das instalações 

produtivas do Sítio São Francisco (engenho e roda d´água), o engenho 

geograficamente mais próximo de que se tem informações estaria localizado na 

Fazenda Mesquita84, uma das mais importantes fazendas de cana da região, cujas 

instalações estariam na Praia da Cigarras (antiga Praia do Barro) a cerca de 

                                                           
81 Esse Alvará foi revogado pela Lei de 1827, não estabelecendo distância mínima entre um engenho 
e outro. Entretanto, cabe lembrar que naquele período, certamente as instalações do sítio São 
Francisco já haviam sido implantadas e a lavoura canavieira já estava em declínio no município de 
São Sebastião, abrindo espaço para a atividade cafeeira. 
82  Segundo Erivaldo Fagundes Neves, (2001, pág. 126) uma légua equivale a 6 km ou 6.000 metros. 
A légua portuguesa constava de 28.168 palmos craveiros ou 2.818 braças de 10 palmos cada uma ou 
8000 milhas correspondendo a 5 km ou 5.000 metros. A légua de sesmaria, medida de superfície 
agrária, correspondia a 3.000 braças quadradas, ou 6.000m². 
83 Esta distância foi calculada mediante a utilização das ferramentas de análise geográfica do 
SPRING, considerando o banco de dados desenvolvido para o Sítio Arqueológico São Francisco e os 
Planos de Informação estabelecidos para as estruturas construtivas. 
84 Foi uma das mais antigas fazendas de São Sebastião, tendo sido implantada em meados do século 
XVIII, primeiramente destinada ao cultivo da cana-de-açúcar. No inicio do século XIX foi adaptada 
para a lavoura cafeeira, porém, da primitiva fazenda, sobraram atualmente apenas os restos 
construtivos da casa de morada (colunas e alicerces) e um bolsão de material antrópico 
caracterizando o Sítio Arqueológico Mesquita. 
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2.700m, praticamente correspondendo à distância mínima estabelecida pelo Alvará 

de 1802. 

 

 De maneira geral, é muito difícil precisar o tamanho das propriedades 

açucareiras ou cafeeiras que existiam em São Sebastião durante o século XIX, pois 

geralmente, segundo as fontes documentais da época, faziam frente para o litoral e 

estendiam-se para o interior até o divisor de águas, possuindo, portanto, limites 

praticamente imprecisos.  

 

 Se for considerada a hipótese de que os limites do Sítio São Francisco 

estariam associados, no mínimo, à distância entre as vertentes que delimitam as 

Áreas 1 e 3, possuiria uma testada de aproximadamente 430 braças85 (946 metros). 

Estaria, portanto, dentro da largura média das propriedades agrícolas existentes em 

São Sebastião no oitocentismo. 

 

 Petrone (1968), ao estudar o desenvolvimento da lavoura açucareira do 

Estado de São Paulo, procura estabelecer uma correlação entre a produtividade do 

açúcar e aguardente e o tamanho das propriedades. Em relação às fazendas 

canavieiras de São Sebastião, a autora assinala que a largura média era de 407 

braças, 100 braças, 115, 1270, 30 e 72 braças, o que permite concluir que em geral, 

eram propriedades relativamente pequenas. (PETRONE, 1968, p.74) 

 

 Certamente não é possível afirmar que as três áreas tenham sido edificadas 

em um único momento, mesmo porque  neste estudo foi considerado que, a partir do 

início do século XIX, as instalações tenham sido adaptadas para a lavoura cafeeira 

ou outras atividades, implicando em novas estratégias de manejo da paisagem e 

novas formas de uso e ocupação do solo.  

 A lavoura canavieira teve uma grande importância para a economia de São 

Sebastião, tendo sido inclusive responsável por uma intensa transformação do 

                                                           
85 De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, corresponde a uma antiga medida 
(ainda em uso no Brasil), com variações de país para país, equivalente a 2,2 metros lineares. (em 
Portugal e no Brasil) 
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panorama social e econômico da região. Todavia, essa fase açucareira teve curta 

duração86 e rapidamente foi substituída pela atividade cafeeira.  

 

 Toda a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da economia, criada 

durante a fase açucareira, propiciou a rápida expansão das lavouras de café nessa 

parte do Estado de São Paulo. Conseqüentemente, provocou um novo surto de 

desenvolvimento econômico e um novo cenário de ocupação, agora marcado por 

intensos cafezais dominando a paisagem. 

 
O desenvolvimento da economia baseada no café vai ser muitíssimo mais fácil da 

que se funda no açúcar, pois já encontrou uma base organizada, que facilitou sua 

organização. Cumpria apenas ampliá-la. (PETRONE, 1968, p. 223) 

 

 A adaptação do Sítio São Francisco para a atividade cafeeira pode ser 

justificada por uma série de vantagens que o plantio da rubiácea apresentava em 

relação à cana-de-açúcar, tanto em termos de mão-de-obra como em relação ao 

preço de ambos os produtos. 

 

 Ao menos no início do século XIX, apesar dos preços da cana e do café 

apresentarem uma certa paridade, a produção média por escravo na atividade 

cafeeira era praticamente o dobro do que se alcançava na produção do açúcar. 

Todavia, entre 1818 e 1828, os preços do café tornaram-se bem mais vantajosos 

que os do açúcar, contribuindo decisivamente para o abandono dessa atividade por 

vários proprietários de engenho. (SIMONSEN, 1940, p. 191) 

 

 Em geral, inúmeras propriedades do Litoral Norte de São Paulo e até mesmo 

da província do Rio de Janeiro87, anteriormente dedicadas à atividade açucareira, 
                                                           
86 Segundo Petrone (1968: pág.223-224), essa substituição das lavouras de cana pelo café é em 
parte justificada pela má qualidade do açúcar paulista que no Brasil era o menos cotado e pelas 
condições do mercado externo na primeira metade do século XIX “ávidos de café”. Além disso, em 
meados do século XIX eram constantes as queixas dos principais portos da Europa e da América do 
Norte e do Sul sobre a má qualidade do açúcar brasileiro, o que causava sérios prejuízos ao 
mercado. 
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foram gradativamente substituindo as antigas lavouras de cana pelo plantio do café. 

Entretanto, isso não significa afirmar que com a chegada do café a cana foi 

erradicada do litoral de São Sebastião. É certo que algumas propriedades 

continuaram plantando cana em associação à lavoura cafeeira, principalmente para 

a produção de aguardente, a qual alcança bons índices produtivos por volta de 

1820.88 

 

 O fato de existirem várias diferenças entre a organização de um engenho de 

açúcar e uma fazenda de café não impede que algumas propriedades pudessem 

desenvolver as duas atividades simultaneamente, como acreditamos ter ocorrido 

nas instalações do Sítio Arqueológico São Francisco. 

 

 No que se refere ao beneficiamento do produto, a cafeicultura apresenta-se 

bem mais simples, configurando-se como um processo físico e não químico baseado 

apenas na separação da semente dos dois invólucros que a revestem, a polpa e o 

pergaminho. (MARQUESE, 2006, p. 20) 

 

 As características de beneficiamento de cada um destes produtos vão 

influenciar de forma decisiva na tipologia arquitetônica e construtiva de cada uma 

dessas propriedades agrícolas.  Nas fazendas cafeeiras, o terreiro configurava-se 

como o epicentro do conjunto arquitetônico cafeeiro, e no açúcar destacava-se a 

casa da moenda e das caldeiras. No caso do Sítio Arqueológico São Francisco, 

mesmo que suas estruturas construtivas, em um primeiro momento, tenham sido 

implantadas para atender o programa de necessidades da atividade canavieira, 

seguramente a introdução da lavoura de café no quadro produtivo da propriedade 

não se traduziu em uma revisão radical das construções. 

 

                                                                                                                                                                                     
87 Segundo Rabelo (2000: 11), nos arredores de Macaé, província do Rio de Janeiro, vários 
proprietários de engenho haviam abandonado a cana pelo cultivo do café, que exigia menos 
benfeitorias e menos escravos, e se dava bem na região. 
88 Conforme Fernandez (1992: 86), após a abertura dos portos ocorre a retomada da atividade 
açucareira, com destaque para a produção da aguardente, a qual atinge seu clímax por volta de 
1820. 
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 É certo que tanto a lavoura da cana assim como a do café implicavam a 

adoção de programas de necessidades específicos para cada uma das atividades,  

que se refletiam nas construções e em formas distintas de uso e ocupação do solo. 

No caso do açúcar ou da aguardente, pode-se falar em uma certa complexidade no 

processo de produção, pois todas as etapas necessárias ao processamento 

deveriam ocorrer de forma articulada, desde o momento do plantio até o 

beneficiamento da cana no engenho. (MARQUESE, 2006, p. 17) 
 

 
    Fig. 158:. Sucreries du Brésil. Brasilise SuyKerwerken. 1700-1710 (autoria não 
identificada) 

 

 Além disso, a capacidade de produção do engenho estava relacionada a uma 

série de fatores, tais como a quantidade de terras destinadas ao plantio da cana, a 

oferta de lenha para as fornalhas, a força motriz da roda d´água e a conseqüente 

capacidade das moendas e de processamento do caldo nas caldeiras, entre outros. 
 

O equilíbrio existente nestas fases significava que, caso fosse adotada uma mudança 

em uma determinada etapa, todo o processo teria que ser revisto para atender a 

proporcionalidade que regia o conjunto (CATRO, 1976)89. 

                                                           
89 CATRO apud MARQUESE, Rafael de Bivar, op. cit, p. 17..  
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 Em relação ao café, embora o processamento do produto fosse relativamente 

mais simples que o do açúcar ou da aguardente, as instalações de uma fazenda 

cafeeira atingiam com freqüência grandes dimensões. Possuíam complexos 

construtivos e arquitetônicos que, em geral, apresentaram um maior apuro estético e 

plástico do que as construções associadas à atividade canavieira. 

 

Em tais propriedades, “os conjuntos eram muitas vezes envolvidos por muro 

alto, formando quadros, verdadeiras fortalezas, cujas posições principais eram 

ocupadas pelas residências dos proprietários”. (REIS FILHO, 1995, p. 130) 

 

 
Fig. 159: instalações de uma fazenda cafeeira. Fazenda Serrote, 
município de Santa Branca/SP. Reprodução da ilustração publicada na 
obra Casa Paulista, (Lemos, 1999: 171) 

 

 Todavia, aquele ambiente marcado por imponentes fazendas cafeeiras, onde 

predominavam suntuosas construções apoiadas em grossas paredes de taipa de 

pilão emolduradas por imensos cafezais, configurava-se como um cenário distante 

do litoral paulista e bem mais próximo da realidade do Vale do Paraíba no limiar do 

século XIX.  
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 É inegável a importância da atividade cafeeira para São Sebastião, mas como 

já apontado, as características do complexo construtivo do sítio indicam que suas 

instalações foram primeiramente adaptadas para atender as necessidades de uma 

fazenda canavieira voltada para a produção do açúcar e/ou aguardente, implantada 

em São Sebastião na transição do século XVIII para o século XIX, momento em que 

essas regiões serviram de produtoras e escoadoras para a região das minas. 

 
Quando o português, por exemplo, em levas significativas, chegou e instalou-se de 

chofre, atraído pelo ouro de Minas ou pelo comércio com as mesmas minas, talvez 

por não estar por dentro da praxe social das áreas marcadas pela lenta 

miscigenação, ele fez construções rurais acolhendo sob uma só cobertura a casa de 

morada, a capela, os quartos de hóspedes e o próprio engenho de açúcar com suas 

inúmeras dependências de beneficiamento do produto nos engenhos implantados no 

litoral entre o Rio e Santos, principalmente na área de São Sebastião, por gente 

atraída pela possibilidade de vender caro o açúcar aos mineiros, via Parati, donde 

partia a estrada às Gerais. (LEMOS, 1989. p. 26-27) 

 

 Tal periodização é ainda corroborada pelas análises efetuadas nos vestígios 

arqueológicos representados principalmente por fragmentos de vidro, faiança, grés e 

cerâmica em associação aos restos construtivos e arquitetônicos que, no conjunto, 

apresentam uma tipologia típica do oitocentismo. 

 

 Alguns elementos decorativos, como dos muros de contenção, o 

incrustamento de conchas, nichos ou fontes e bancos de jardim, atestam uma 

preocupação estética típica do século XIX, o que nos faz crer que o sítio tenha sido 

adaptado a partir do início do oitocentismo para o café ou outras atividades, 

implicando em estratégias de manejo da paisagem e novas formas de uso e 

ocupação do solo. (prancha 43). 
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Prancha 43 – Reconstituição hipotética da Paisagem (cana e café) 
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 O Programa de Necessidades – O Funcionalismo 
 

 O que há em comum entre as lavouras da cana e do café é a clara 

necessidade de se estabelecer um programa de necessidades para a construção 

das fazendas açucareiras e cafeeiras, de modo a atender as exigências do processo 

produtivo, como é o caso do partido arquitetônico e construtivo adotado para as 

instalações do Sítio Arqueológico São Francisco.  

 

Todo complexo apresenta técnicas construtivas empregadas nas grandes 

propriedades do Litoral Norte nos séculos XVIII e XIX, baseadas na utilização de 

alvenaria de pedra e cal, ou pedra e barro, revestidas com argamassa de cal, e pau-

a-pique em paredes de vedo e em paredes externas de construções com menor 

importância, com cobertura constituída de telhas capa e canal. 

 

Mesmo que em sua existência o conjunto construtivo tenha sido alterado ou 

utilizado para outros fins, como é o caso da atividade cafeeira, seguramente sua 

concepção inicial foi estabelecida procurando atender a um programa de 

necessidades associado a uma fazenda canavieira destinada a produção do açúcar 

e de aguardente, razão pela qual será dado um maior enfoque às instalações da 

Área 1 do sítio.  

 

Obviamente, a arquitetura do conjunto é definida pelo objetivo da produção, 

pela manufatura, adaptando-se, nesse caso, ao terreno extremamente acidentado. A 

dificuldade é sanada pela realização de cortes e construção de muros de contenção, 

formando um conjunto de terraços, presentes em todas as três áreas do sítio 

arqueológico. 

 

O arquiteto Luís Saia, em sua obra “Morada Paulista” (1972), coloca-nos dois 

tipos de implantação: o engenho aberto, com os galpões manufatureiros, casa 

grande e capela em construções separadas e o engenho que podemos chamar de 

concentrado, que abriga, sob o mesmo teto, casa grande e áreas de produção. 
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O primeiro caso foi comum nos grandes engenhos nordestinos e antilhanos, e 

o segundo, no Litoral Norte paulista, de onde se difundiu o partido característico de 

empresas mais modestas. Todavia, as duas tipologias têm em comum a presença 

dos elementos essenciais – casa de engenho, casa grande e capela e o rígido 

controle do senhor de engenho a toda área, proporcionada pela distribuição 

arquitetônica.  

 

 Em relação ao município de São Sebastião, o mais antigo desses engenhos é 

a Fazenda Santana, datada de 1743 que “... parece ter inaugurado a preferência 

pelo partido tradicional para os estabelecimentos açucareiros da região, com todas 

as suas partes componentes colocadas sob o mesmo teto.” (SAIA, 1944, p. 42) 

 

 Ainda sobre os engenhos do Litoral Norte do Estado de São Paulo, o autor 

aponta a maturidade dos projetos e a preocupação em se obter uma perfeita 

organização dos espaços construídos, principalmente em relação a especialização 

funcional de cada uma das estruturas construtivas. 

 
... com uma perfeita organização e separação dos serviços, moradia, igreja, etc. tanto 

no plano como nos cortes. O fato de um partido como este, já maduro, se repetir nas 

diversas variantes encontradas, revela que aquela condição limite de excelência na 

arquitetura tradicional – longa experiência coletiva – foi, neste caso, trazida de fora. 

(SAIA, 1944, p. 42) 

 

O Sítio Arqueológico São Francisco, se não chega a caracterizar o engenho 

típico dessa região, também não pode ser caracterizado como do tipo aberto, 

pertencendo à “... avassaladora maioria dos conjuntos rurais fracionados numa 

constelação de edículas, gravitando em torno da sede residencial”. (LEMOS, 1989, 

p. 27).  

 

Isso se deve a própria topografia do local, pois na verdade ele está mais 

próximo da tipologia da região, apresentando algumas similaridades com as 
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construções de mesmo fim produtivo e igual período, do que se pode perceber a 

partir de uma análise superficial que não leve em conta os aspectos ambientais. 

 Nesse caso, destaca-se em todas as áreas do sítio a preocupação em 

adequar as estruturas construtivas a um terreno extremamente acidentado, mas que 

sob o ponto de vista da funcionalidade de um engenho açucareiro, acabou por se 

configurar como favorável à solução adotada para o arranjo das construções.  

  

A maneira pela qual as construções foram dispostas no terreno parece 

corresponder ao que Leonard Wray90 aponta como sendo ideal para a implantação 

de um engenho açucareiro, pois 
 

No tratar das obras tem o primeiro lugar a construção, e o arranjo peculiar do 

edifício. Em todos os casos devemo-nos esforçar para alcançar huma fórma 

sufficientemente espaçosa, mas compacta, e que cada divisão esteja na melhor 

fórma relativa, huma às outras, e de tal modo, o mais possível dispostas, que baste 

hum revolver de olhos do dono para inspeccional-as todas.  

 

 O posicionamento do complexo construtivo no terreno, além de estar 

relacionado com o funcionalismo das estruturas, indica também a preocupação em 

se estabelecer uma hierarquia entre as edificações. Nesse caso, o forno, que 

caracteriza a área produtiva propriamente dita, está localizado na porção mais baixa 

do terreno,  contrapondo-se à Casa de Morada, posicionada estrategicamente na 

cota de maior altitude. As demais construções encontram-se em posições 

intermediárias e, juntamente com as instalações do forno, estão sob o domínio visual 

do senhor de engenho. (prancha 44) 

 

 Essa estratégia organizacional, que parece ser uma constante na implantação 

de engenhos açucareiros, foi muito bem explorada por Ruy Gama na sua obra 

Engenho e Tecnologia: 

 

                                                           
90 Leonard Wray (1858) apud Gama, (1983, p. 256) 
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As fábricas (casas de engenho) revelam-se extremamente adequadas as 

características da manufatura. A divisão do trabalho correspondem divisões claras 

do espaço construído. À continuidade (essencial à manufatura) corresponde a 

justaposição típica dos diversos espaços do engenho. A hierarquia e a disciplina de 

trabalho refletem-se tanto na planta das fábricas quanto no arranjo dos edifícios que 

compõe o conjunto maior do engenho: a fábrica, a casa grande, a capela e a 

senzala. (GAMA, 1983: 340) 

 

 Esse arranjo das construções apresenta uma certa “lógica”, pois como a 

implantação do sítio se deu em meia encosta, o posicionamento do engenho na 

parte mais baixa do terreno favorecia o aproveitamento da energia da água como 

força motriz necessária à roda d´água e às moendas. 

 

 Essa característica parece ter sido uma constante para os engenhos de 

açúcar e aguardente do Litoral Norte paulista, que em geral eram construídos em 

pedra e cal, com paredes divisórias de pau-a-pique e “... se caracterizavam pela 

situação a meia encosta para aproveitamento da energia da água em desnível 

canalizada em aquedutos em arco de pedra que se aproximavam pelos fundos.” 

(LEMOS, 1979, p. 60) 

 

 No caso do Sítio Arqueológico São Francisco, a topografia também teve uma 

grande importância para a implantação das canaletas, dos aquedutos e do açude, 

que em associação ao tanque reservatório situado em posição elevada no terreno, 

garantiam o funcionamento da moenda e supriam as necessidades de 

abastecimento de todas as instalações. 

 

 Da mesma forma, a implantação das estradas e das Áreas 2 e 3 do sítio está 

diretamente adequada às condições topomorfológicas, pois além das questões de 

visibilidade, controle, fluxos de circulação, essa subdivisão do espaço construído 

procurou atender programas de necessidades específicos, mesmo que tenham sido 

adaptados posteriormente para outras atividades, como é o caso da lavoura 

cafeeira.  
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Prancha 44 – Maquete eletrônica da Área 1 (situação atual) 
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Prancha 45 – Maquete eletrônica da Área 1 (situação hipotética) 
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 As Edificações 
 
 Cada uma das três áreas que compõe o cenário de implantação do Sítio 

Arqueológico São Francisco, é composta por estruturas construtivas 

estrategicamente posicionadas no terreno, procurando garantir o funcionamento do 

espaço construído em atendimento a determinado programa de necessidades. 

Porém, cada construção apresenta particularidades adequadas às suas funções 

específicas na totalidade do conjunto, podendo ser caracterizadas como unidades 

habitacionais, produtivas e até mesmo simbólicas. 

 

 Assim, as informações resultantes dos trabalhos arqueológicos refletem na 

reconstituição hipotética dos espaços construtivos, propiciando um maior 

entendimento sobre a funcionalidade das estruturas e sua relação com os demais 

componentes da paisagem, e consequentemente sobre o design de ocupação do 

Sítio Arqueológico São Francisco. 

 

 Entretanto, considerando que as funções primitivas do sítio arqueológico 

estão relacionadas às atividades de uma fazenda canavieira, cujas edificações 

gravitam em torno das instalações do engenho e da Casa de Morada, será dada 

maior ênfase às construções da Área 1. Além disso, tendo em vista o grande 

dimensionamento do sítio, por questões metodológicas, a Área 1 foi objeto de 

escavações mais intensivas, o que propiciou a obtenção de dados mais substanciais 

dessa área em relação às demais. 

 

 A Casa de Morada 

 

Na posição mais elevada do conjunto construtivo, está localizada a Casa de 

Morada, ou seja, a edificação destinada ao proprietário da fazenda, estando 

perfeitamente adequada à funcionalidade das plantas de engenhos, pois sua 

implantação permite a fiscalização dos demais espaços construtivos. 
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A evidenciação dos restos construtivos e demais vestígios arqueológicos 

permitiu constatar que essa residência era caracterizada por uma construção térrea 

e alongada, edificada em alvenaria de pedra, com paredes divisórias em pau-a-

pique, possuindo telhado de quatro águas com telhas capa e canal. Apresenta uma 

planta retangular, tendo ao centro uma “varanda” que dividia a edificação em dois 

espaços: as dependências de serviços e as áreas exclusivas da família, compostas 

pelos quartos e prováveis alcovas.91·.  

 

A existência de um banco em alvenaria de pedra aparelhada nesse espaço 

sugere que, além de funcionar como uma área de distribuição para os demais 

cômodos da residência, esse espaço também poderia ser utilizado como sala de 

jantar92 da família em determinadas ocasiões e como área destinada à recepção de 

visitantes. 

 

 
Fig. 160: banco em alvenaria de pedra localizado no alpendre central 

                                                           
91 Constituem pequenos quartos desprovidos de janela, comuns nas casas coloniais brasileiras.  
92 A partir de meados do século XIX, ao menos em São Paulo, varanda passou a designar a sala de jantar. 
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 Segundo Lemos (1989), a varanda entalada entre dois compartimentos foi 

muito utilizada na arquitetura residencial de Portugal, sendo “... totalmente aberta 

para o exterior, possuindo no máximo, um peitoril ou guarda-corpo, às vezes é 

chamada erroneamente também de alpendre. (LEMOS 1989, p. 28) 

 

 As dependências de serviços estão localizadas à esquerda de quem chega ao 

cômodo central. Merecem destaque os vestígios dos fornos identificados, os quais 

indicam o posicionamento das cozinhas na compartimentação do espaço 

construtivo. Sob esse aspecto, apontamos a possibilidade de existirem duas 

cozinhas, uma simples e a outra chamada de “cozinha suja”93, tendo em vista as 

características construtivas dos espaços e as distintas tipologias existentes entre os 

fornos. 

 

 A cozinha simples estava instalada em um cômodo interno, constituído por 

um pequeno fogão com chapa metálica, no caso, um forno de balcão94 utilizado para 

o beneficiamento de gêneros alimentícios que requeriam atividades menos 

complexas durante o processamento. (fig. 162). Já a cozinha suja, era destinada aos 

cozimentos mais demorados e atividades consideradas mais rústicas no 

processamento dos alimentos. 

 

 No caso do sítio arqueológico, a cozinha suja estava posicionada na 

extremidade da Casa de Morada. Possuía em seu interior um forno circular e era 

abastecida de água por um sistema de canaletas que percorria toda a extensão da 

residência até atingir um pequeno reservatório contíguo à área de cozinha. 

Arquitetonicamente, ocupava um amplo espaço desprovido de paredes de vedo e 

coberto por telhas capa e canal. 

                                                           
93 Segundo Lemos (1989, p. 20), nas casas remediadas, era comum a utilização de duas cozinhas, 
uma simples, de pequeno fogão em puxado ligado à casa, e outra maior, a chamada “cozinha suja”, 
no fundo do quintal para os cozimentos mais demorados, para derreter toicinho, clarear o açúcar 
mascavo, para as tachadas dos doces de marmelo, de goiaba.  
94 O forno de balcão é caracterizado por um sistema de cocção, onde as fornalhas aquecem uma 
chapa metálica utilizada para apoio dos recipientes. As escavações arqueológicas realizadas no 
interior da Casa de Morada possibilitaram a recuperação de fragmentos das chapas metálicas 
associadas a esse forno. 
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 Além da presença de duas cozinhas, a existência do alpendre central e o uso 

em todo o complexo construtivo do sítio arqueológico de uma técnica arquitetônica 

baseada no “saber cortar a pedra” indicam a influência portuguesa, provavelmente 

do Norte de Portugal95 . 

 

 Geralmente, essas cozinhas eram destinadas a várias atividades relacionadas 

ao processamento dos alimentos. Eram tradicionalmente caracterizadas como áreas 

sujas e locais de detritos, ficando escondidas ou deixadas em segundo plano. 

Todavia, na concepção arquitetônica da Casa de Morada, há de se destacar a 

comunicação da cozinha suja com o espaço externo, testemunhando uma 

organização do espaço doméstico típica de residências do período colonial. 

 

 Nesse caso, a área de dejetos estaria localizada nas proximidades desse 

espaço doméstico, como efetivamente ocorre no Sítio Arqueológico São Francisco, 

onde um dos “bolsões de cultura material está posicionado na porção mais baixa do 

terreno em frente ao espaço aberto da cozinha suja. 

  

 De fato, parte desse depósito antrópico foi escavada na etapa de 1994, 

revelando uma grande quantidade de vestígios arqueológicos, dentre fragmentos de 

utensílios domésticos e restos ósseos associados à dieta alimentar dos segmentos 

sociais que ocuparam as instalações do sítio. Isso posto, constata-se que na 

organização dos espaços existia também uma certa preocupação com o 

posicionamento da área de descarte, afastando-a das demais dependências da 

Casa de Morada e estabelecendo o controle dos fluxos de circulação até mesmo na 

atividade de descarte de objetos. 

 

Nas suas características, a residência principal apresenta-se como 

relativamente simples, seguindo a tipologia arquitetônica e construtiva de outras 

propriedades rurais de período correlato, como é o caso da sede da Fazenda 

                                                           
95 Assim como ocorre nas instalações do Sítio São Francisco, a casa rural do Norte de Portugal, além 
de ser fragmentada e composta por várias edificações satélites ao redor de uma residência principal, 
apresenta uma técnica construtiva baseada na estereotomia da pedra. (Lemos, 1989, p. 16) 
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Outeiro96, que existiu em São Sebastião até fins da década de 60 do século 

passado. A identificação de fragmentos de vidro plano no interior da residência 

indica que em algum momento de sua existência a edificação possuía vidraças, 

talvez decorrente de possíveis alterações ocorridas durante a atividade cafeeira. 

 

 
  Fig. 161: sede da Fazenda do Outeiro – década de 1950 – acervo do IPHAN- 
  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
 

 Segundo Gomes (2006. p. 116), a suntuosidade ou imponência das 

residências de proprietários de engenho não constituía regra geral e nem sempre o 

poder dos senhores de engenho se expressava nos aspectos construtivos e 

arquitetônicos de suas residências. Porém, no caso do Sítio Arqueológico São 

Francisco, alguns elementos arquitetônicos apontam para a preocupação com a 

estética e a ambiência do local, como é o caso de uma floreira existente em frente à 

Casa de Morada e decorada na base por uma cornija97, o acabamento em frisos no 

                                                           
96 A Fazenda do Outeiro constituía uma fazenda de café de meados do século XIX e estava localizada 
nas proximidades da área central de São Sebastião. 
97 Entende-se por cornija o conjunto de molduras salientes que servem de acabamento em estruturas 
arquitetônicas. 
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aqueduto e tanque de abastecimento e pináculos98 recuperados na escavação 

arqueológica que provavelmente ornamentavam o vão de acesso à residência 

principal. (prancha 46) 

 

 Isso pode ser explicado pelo fato de reinóis terem se estabelecido na região 

com o advento da fase cafeeira, pois 

 O apuro plástico que comparece em algumas destas construções é sinal de gente 

que procedia de locais onde a construção residencial teria passado por uma fase 

evolutiva bastante complexa, atingindo uma excelência de desenho difícil de ser 

explicado numa zona tradicionalmente pobre como o litoral norte do estado de São 

Paulo” (SAIA, 1972, p.152) 

 

 Sendo assim, considerando os aspectos construtivos e arquitetônicos e as 

informações obtidas por intermédio das pesquisas arqueológicas, foi elaborada a 

reconstituição hipotética da Casa de Morada mediante a utilização de tecnologias 

computacionais. A reconstituição possibilita um maior entendimento sobre as 

características dessa edificação como vestígio arqueológico e suas relações com a 

paisagem cultural do Sítio Arqueológico São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Pináculo refere-se a um elemento arquitetônico posicionado na parte mais alto de uma estrutura 
construtiva. 
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 O Engenho 

 

 As instalações de um engenho em uma propriedade canavieira compreendem 

principalmente a moenda e casa das fornalhas, constituindo um dos espaços mais 

importantes de todo o complexo produtivo.  

 

 No contexto do Sítio Arqueológico São Francisco, as características de 

implantação das instalações do engenho no terreno, a existência de um complexo 

sistema de abastecimento de água e a presença de um espaço construtivo 

destinado à roda d´água  indicam tratar-se de um Engenho Real99 que, apesar de 

necessitar de maiores investimentos, apresentava uma série de vantagens em 

relação aos engenhos movidos por tração animal, como atesta Leonard Wray100: 

 
He a água sem duvida alguma a melhor de todas as forças motrizes, que se possa 

desejar para dar movimento a huma moenda de canna, he a menos dispendiosa, a 

mais segura, a de mais fácil direção, e também a que mais dura; he além disso a 

mais preciosa, porque depois e ter dado o impulso as moendas, pode ainda ser 

applicada para realizar um bom systema de irrigação.  

 

 Assim, era a força motriz da água que garantia o funcionamento das moendas 

existentes no sítio. Embora, não tenham sido encontrados vestígios arqueológicos 

que pudessem comprovar a tipologia das moendas do sítio arqueológico, é muito 

provável que fossem constituídas por rolos verticais, pois poucas foram as 

inovações técnicas na lavoura açucareira e a moenda de entrosas (de rolos 

verticais) “apareceu em fins do século XVI e foi largamente empregada até o século 

XIX, persistindo até hoje em uso nos engenhos raparadureiros.” (GAMA, 1983, p. 

79) 
 

                                                           
99 Segundo Antonil, (op. cit), dava-se aos engenhos d’água “este apelido por terem todas as partes de 
que se compõem e todas as oficinas perfeitas, cheias de grande número de escravos... e, 
principalmente, por terem a realeza de moerem com água, à diferença dos outros, que moem com 
cavalos e bois e são menos providos de aparelhados.” 
100 WRAY, 1958 apud GAMA, 1983, p. 135. 
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       Fig. 169: maquete eletrônica da moenda e roda d´água do sítio (situação hipotética) 

 

 No conjunto dos restos construtivos do engenho do sítio arqueológico, 

destacam-se as instalações do forno composto por quatro fornalhas e as 

correspondentes cavidades onde eram apoiados os tachos de cobre destinados à 

fabricação do açúcar. 

 

 Em geral, a importância de um engenho estava diretamente relacionada à 

quantidade de tachos para cada fornalha. Além da roda d´água, uma das partes 

mais caras de um engenho eram os cobres, englobando as caldeiras, os tachos e os 

alambiques. Pelo menos em São Paulo, as fornalhas destinadas à produção do 

açúcar possuíam de um a três tachos. (PETRONE, 1968, p. 102) 

 

 Ainda segundo a autora, é provável que a importância de um engenho 

também possa estar associada ao fato de as instalações estarem cobertas por 

telhas, pois em muitos documentos os senhores de engenho procuram destacar que 

utilizam este tipo de cobertura em suas construções. (PETRONE, 1968, p. 100) 
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 Assim, consoante as palavras da autora, é possível inferir que as instalações 

do engenho existente no Sítio Arqueológico São Francisco estejam relacionadas a 

uma propriedade açucareira de importância considerável no cenário econômico de 

São Sebastião. 

 

 No caso do sítio, as instalações do forno eram totalmente protegidas por uma 

cobertura de duas águas, com telhas capa e canal, sustentada por pilastras de 

alvenaria de pedra. A preocupação com essa área é ainda refletida em todo o piso 

deste espaço, caracterizado por um revestimento de lajotas cerâmicas, utilizadas 

também nos balcões existentes entre as caldeiras como suporte para os objetos 

utilizados no processo produtivo do açúcar. 

 

 Além disso, o sistema de fornalhas adotado para o forno do sítio arqueológico 

é o de quatro bocas e, conseqüentemente, quatro caldeiras com diferenciação no 

tamanho dos tachos, indicando uma especialização nos utensílios. Nesse caso, as 

caldeiras eram dispostas por ordem de tamanho; o caldo da cana, durante o 

processo de cozimento, ia sendo transportado da maior para a menor. (prancha 48) 

 

 Ruy Gama (1983, p. 165) assinala que, nessa especialização dos utensílios , 

cada uma das tachas possui uma denominação específica associada às suas 

dimensões e à sua função no processo produtivo. O caldo era primeiramente 

depositado “... na tacha maior denominada “Grande”, passando sucessivamente 

para a “Propre”, desta para o “Flambeau”, e depois para a “Syrop” até a última que 

era a “Batterie”.  

 

 Nos engenhos cubanos, esse tipo de forno era chamado de “trem espanhol” 

caracterizado por uma boca de fogo para cada caldeira, cujo tamanho estava 

“relacionado ao volume a que ficava reduzido o caldo no processo de concentração, 

passado como era, continuamente à caldeira menor imediata, até chegar a ultima, 

onde se obtinha o ponto de açúcar.” (FRAGINALS, 1988, p. 109). Dessa forma, a 

utilização de várias tachas possibilita um processo contínuo da produção, pois com 
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diversas tachas em operação simultânea, há sempre caldo em processo de cocção, 

permitindo assim o acréscimo quantitativo da produção. 

 

 
Fig. 170: representação de um sistema de fornalhas similar ao encontrado no Sítio 
Arqueológico São Francisco. “Sítio de D. Tereza, 26 de Maio 1843” (fabricação de 
açúcar no Engenho de Salto Grande), aquarela de Hercules Florence, 1843. 

 

 Diferente do sistema de fornos conhecido como “trem jamaicano”101, as 

fornalhas do sítio arqueológico propiciavam grande rapidez no processo de 

cozimento do caldo, porém exigiam um enorme consumo de combustível, implicando 

a necessidade de grandes reservas de matas, o que certamente provocou uma 

relevante alteração no meio natural e imprimiu as marcas de ocupação no cenário 

do sítio arqueológico. 

 

                                                           
101 Conforme Fraginals (1988), o trem jamaicano consistia em um sistema mais econômico devido ao 
aproveitamento completo da energia e podia funcionar exclusivamente com bagaço. Todas as 
caldeiras ficavam em uma mesma fornalha em fileira. O combustível era colocado debaixo da 
primeira caldeira, que recebia o contato direto da chama, e o calor difundido na extensão alcançava 
todas as demais peças. Tal sistema foi introduzido em Cuba em 1780, sendo chamado de trem 
francês  pois foi difundido por Dutrône de la Couture, que era a bíblia açucareira da época. 
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 Sobre a grande quantidade de lenha para alimentar as bocas de fogo e sobre 

o ambiente das fornalhas de um engenho, em sua obra Cultura e opulência do Brasil 

por suas drogas e minas, Antonil faz uma interessante analogia: 

 
... a casa das fornalhas, bocas verdadeiramente tragadoras de matos, cárcere de 

fogo e fumo perpétuo e viva imagem dos vulcões. Vesúvios e Etnas e quase disse, 

do Purgatório ou do Inferno. Nem faltam perto destas fornalhas seus condenados, 

que são os escravos boubentos... 

 

 Em relação ao processo produtivo, uma vez realizada a moagem da cana, a 

garapa (caldo) geralmente caía em um cocho de madeira e corria por uma bica até 

atingir um recipiente semi-enterrado, denominado parol. Em seguida o caldo era 

transportado para grandes caldeiras de cobre, onde era fervido até obter-se por 

evaporação o grau ideal de concentração. (BRITO 1973, p. 21) 
 

Além da seqüência de quatro fornalhas, em meio às estruturas construtivas 

do forno do sítio arqueológico, também foi identificado o parol, caracterizado por um 

pequeno fosso com 60cm de profundidade e 1,20m de diâmetro, interligado em uma 

de suas faces a uma canaleta de lajotas, que certamente era utilizada para conduzir 

o caldo da cana. (fig 176) 
 

 A última etapa do processo produtivo consistia em purgar o açúcar, ou seja, a 

separação do açúcar cristalizado do mel. Para isso, a massa era despejada em 

formas cônicas, em geral de barro, conhecidas como “formas de pão de açúcar” 

abertas em ambas as extremidades. Uma vez cheias, eram armazenadas com a 

ponta para baixo de maneira que as impurezas, na forma de um mel, escorressem 

pelo orifício inferior. (FRAGINALS, 1988, 93) Ao final do processo, a massa era 

retirada das formas102 e o mel era aproveitado na cozinha ou utilizado na destilação 

de aguardente, a qual era realizada praticamente em todas as fazendas de cana. 

                                                           
102 Sobre isso, Ruy Gama (1983, 171) assinala que após ser retirado da forma o açúcar apresentava 
várias camadas, sendo mais claro na parte superior da forma e mais escuro na parte de baixo. A 
primeira camada constituía o açúcar branco; a segunda, o açúcar mascavado claro; a terceira, o 
açúcar mascavado escuro; e a última, o açúcar escuro e úmido. 
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 Especificamente em relação ao sítio, não foram encontrados fragmentos de 

cerâmica relacionados às formas de pão de açúcar, o que aponta para a utilização 

de outro tipo de material na confecção destes utensílios, possivelmente cones de 

madeira, o que era comum nos engenhos da Capitania de São Paulo. (PETRONE, 

1968, p. 104; GAMA, 1983, p. 173) 
 

 
Fig. 171: forma de pão de açúcar feita em madeira no interior do engenho 
São João, na Ilha de Itamaracá – Pernambuco. Reprodução da obra de 
Ruy Gama, Engenho e Tecnologia, 1983, p. 174 

 

 Após o acondicionamento, o produto final era escoado por uma estrada que, a 

partir do forno, percorria as encostas da Serra do Dom, passando pela Área 2 do 

sítio até alcançar a orla litorânea, onde seria embarcado. O transporte até a orla 

provavelmente era feito mediante a utilização de animais de carga.  
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 O Conjunto de Colunas e o Pátio 

 

 No conjunto das edificações do sítio arqueológico, o setor com as colunas e o 

pátio revestido com piso de pedras justapostas se destacam na paisagem e 

impressionam pela dimensão, constituindo ainda hoje a primeira visão de quem 

chega ao complexo construtivo 

 

 O conjunto das colunas estava associado a uma construção de duas águas, 

com cobertura de telhas capa e canal, vedada nas laterais por paredes de pau-a-

pique e diretamente associada ao plano de visão da Casa de Morada. Uma primeira 

análise que leve em conta apenas os elementos construtivos dessa edificação 

provavelmente irá associá-la a um simples galpão coberto e fechado em suas 

laterais.  Porém, alguns elementos associados ao edifício se contrapõem a essa 

hipótese. 

 

 Embora não existam até o momento vestígios ou indícios que possam 

fornecer informações mais substanciais sobre as reais funções dessa instalação, 

alguns elementos arquitetônicos e construtivos integrados a tal espaço indicam que 

os restos estão associados a uma edificação que desempenhou um importante 

papel na organização do complexo construtivo, reforçando a hipótese de que 

provavelmente possa estar associada a um edifício religioso, talvez a capela do 

engenho. 

 

 Dentre as características do local, há de se destacar o acesso ao interior 

dessa construção, o qual impunha um trajeto a ser seguido. Uma escadaria em 

pedra lavrada liga o pátio principal (Setor 1) à área das colunas (Setor 2). No final do 

conjunto de degraus, encostado na parede dos fundos da edificação, destaca-se um 

banco em alvenaria de pedra, revestido na parte superior com lajotas cerâmicas e 

ornado nas laterais por embrechamento de conchas, sugerindo um “recanto para 

conversas”.  
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 A partir desse ponto, o indivíduo era induzido a contornar toda a edificação, 

tendo à sua esquerda uma área de jardins, até atingir um nicho também 

ornamentado por conchas. Tal elemento configura-se como uma construção em 

alvenaria de pedra e barro com revestimento de argamassa de cal, possuindo nas 

laterais duas pequenas bases, possivelmente utilizadas como pedestal de imagens. 
 

 
  Fig. 179: reconstituição digital do “oratório” – situação hipotética 

 

No conjunto, merece destaque a decoração realizada com embrechamento de 

conchas em todo o interior do nicho e na face externa de cada uma das bases. 

Nesse caso, as conchas não foram incrustadas na argamassa de forma aleatória, 

mas sim a partir de traços pré-estabelecidos103, que em alguns pontos constituem 

rosáceas muito bem definidas. Uma “cicatriz” em baixo relevo no interior do nicho 

aponta para a existência de um elemento em forma de cálice, provavelmente em 

alvenaria de pedra, o qual era alimentado por um fluxo de água contínuo, conferindo 

ao local ares de bucolismo e purificação. 
                                                           
103 No interior do nicho foram identificados traços de grafite orientando o posicionamento das 
conchas. 
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 Ao passar pelo nicho, segue-se por um adro revestido por placas de ardósia 

até a porta central da provável “capela”. Certamente a existência do adro, 

caracterizado por um amplo espaço livre e revestido por placas de ardósia 

aparelhadas, denota preocupação com a valorização estética desse espaço, indo 

além de elementos de ordem meramente funcionais. 
 

 
     Fig. 186: vista geral do adro com as colunas ao fundo 
 

 Vários fragmentos de vidro plano recuperados do interior do espaço das 

colunas apontam para a existência de vidraças nessa construção. Da mesma forma, 

a identificação de cravos fixados nas bases das colunas, juntamente com evidências 

de encaixes de vigas, formando “rebaixos” na argamassa, permitem inferir que o 

piso interno era composto por um tabuado apoiado em barrotes de madeira, 

aspectos que seguramente atribuíam características diferenciais à construção. 
 

 Além disso, os demais elementos já apontados, tais como o adro frontal e o 

oratório, compõem com essa edificação um cenário diferenciado em relação às 

demais estruturas construtivas do Sítio São Francisco, com destaque para o apuro 

decorativo e simbólico nela incorporados. Seguramente esse espaço foi muito bem 
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planejado e concebido para atender às necessidades de todo complexo, podendo de 

fato estar relacionado a uma edificação de caráter religioso. 

 Cabe lembrar que na planta de vários engenhos, o espaço da capela 

geralmente figurava com destaque na hierarquia das representações arquitetônicas, 

configurando-se como o lugar sagrado, de veneração e, sobretudo, como símbolo do 

poder que regia as relações escravistas nas instalações de um engenho, “... atuando 

muitas vezes como um instrumento de conversão do escravo ao conformismo e à 

sua condição de “ser inferior”. (GOMES, 2006, p. 167) 

 

 Por outro lado, em muitas daquelas capelas eram celebrados casamentos e 

batizados, não só da escravaria pertencente ao dono da fazenda, mas também de 

agregados e escravos pertencentes aos vizinhos ou a pequenos proprietários, 

ampliando-se assim as relações de poder e multiplicando-se as hierarquias. 

(MARQUESE, 2006, p.51) 

 

 Muitos autores, ao longo do tempo, procuram explicar o funcionamento dos 

espaços construídos, centrando suas análises nos programas de necessidades. 

Porém, muitas das propriedades rurais escravistas foram implantadas não só a partir 

das características funcionais, mas também com base nos aspectos simbólicos que 

tais construções poderiam produzir nos diversos segmentos sociais, tais como 

escravos, senhores, homens livres e demais setores da comunidade externos a 

essas propriedades agrícolas. 

 

 Sendo assim, além da funcionalidade, as representações arquitetônicas 

desempenharam um importante papel na organização dos espaços construídos, 

sobretudo com uma grande carga de simbolismo expressa no design de muitas das 

propriedades agrícolas daquele período, configurando “... indicações mais do que 

claras de uma dominação senhorial que requeria ao mesmo tempo, a submissão do 

trabalhador negro e a do visitante branco.” (VLACH, 1993, p. 8 apud MARQUESE, 

2006, p.14) 
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Da mesma forma, além de questões funcionais, aspectos simbólicos também 

estão presentes no pátio principal: um amplo espaço com piso de pedra que se 

apresenta como o primeiro contato do visitante que chega às instalações do sítio.  

 

Durante o período de funcionamento do sítio, tal terraço poderia estar 

associado a uma área de recepção, distribuição de tarefas ou até mesmo para 

celebração de cerimônias ou festividades religiosas. A existência de elementos 

decorativos emoldurando uma série de barbacãs que ladeiam esse espaço reforça 

seu caráter simbólico e estético e remete ao “universo cultural” do proprietário da 

fazenda. 

 

 
 Fig. 189: vista do pátio principal e muro de contenção com barbacãs ao centro 
 

Vale ressaltar que na totalidade das construções do sítio arqueológico, o pátio 

principal (Setor 1) é o único espaço em que os barbacãs foram “ornamentados” com 

baixos relevos em argamassa de cal de concha, reforçando a preocupação em se 

agregar outros valores ao local.  
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Destacam-se entre os elementos decorativos figuras geométricas, 

antropomórficas e zoomórficas com significados atribuídos a instituições e sociedade 

da época. Uma análise mais aprofundada recai nos pressupostos teóricos 

metodológicos da Arqueologia Cognitiva ou da Semiótica, o que não é o objetivo 

deste trabalho. Sendo assim, apenas por questões que visam demonstrar o apuro 

plástico e estético empregado, é que alguns desses elementos são ilustrados neste 

trabalho. 
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 Área 2 e Área 3 

 
 De acordo com o apontado no capítulo que trata da caracterização geral do 

Sítio Arqueológico São Francisco, a Área 2 corresponde a um conjunto de quatro 

estruturas construtivas em pedra e barro implantadas a 107 metros de altura em 

relação ao nível do mar. Faz frente para o Canal de São Sebastião e para o 

município de Ilhabela, o que proporciona um amplo controle visual de toda a 

paisagem de implantação do sítio arqueológico.  

 

 Como as estruturas dessa área estão posicionadas no entroncamento dos 

acessos ao sítio e à orla litorânea, todo o fluxo de circulação, incluindo nesse caso 

visitantes, escravaria e animais de carga, poderiam ser controlados a partir da Área 

2. 

 

 Estruturas similares às existentes na Área 2 foram registradas na enseada de 

Piraquara de Fora, município de Angra dos Reis, RJ, as quais foram identificadas 

como estruturas defensivas associadas a meados do século XIX.104. Em seus 

estudos, a pesquisadora assinala a existência de dois tipos de construções: as 

“baterias de terra” posicionadas próximas ao nível do mar e as “vigias” localizadas 

em pontos de cotas mais elevadas que apresentassem maior visibilidade do mar.  
 

As construções ao nível do mar parecem corresponder às baterias de terra formando 

as denominadas “praças baixas”, complementadas pela ação de baterias em nível 

imediatamente superior,... Já nos níveis mais altos, ou seja, no alto do morro da 

Piraquara, a linha de visada com um alcance muito maior e a presença de outros 

tipos de estruturas parecem indicar as chamadas vigias. (OLIVEIRA, 2006, p. 6). 

 

 Seguramente existem semelhanças entre as estruturas construtivas do sítio 

arqueológico e as “vigias” da enseada de Piraquara de Fora, principalmente em 

relação à técnica construtiva e ao posicionamento no terreno. Entretanto, no caso do 

                                                           
104 Esse conjunto de estruturas foi objeto de pesquisas arqueológicas em 2004 sob a coordenação da 
Prof. Nanci Vieira de Oliveira. 
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Sítio Arqueológico São Francisco, as construções não estão relacionadas a 

fortificações voltadas para a defesa da costa litorânea, como é o caso de Angra dos 

Reis.  

 

 Provavelmente, foram adotadas as mesmas estratégias de defesa, 

considerando o partido arquitetônico, técnica construtiva, implantação no terreno e 

condições de visibilidade. Porém, no caso de São Sebastião, as estruturas da Área 2 

foram implantadas com o objetivo de atender a um sistema defensivo e de controle 

adequados a um programa de necessidades estabelecido para uma propriedade 

açucareira do século XIX. 

 

 Tal aspecto é reforçado pelo próprio posicionamento da Área 2, pois estando 

localizada junto às estradas e ocupando posição central no design de implantação 

do sítio, atuava como um centro de recepção, controle e distribuição para as demais 

áreas do sítio, nesse caso, representadas pelas Áreas 1 e 3. 

 

 Assim, a Área 3 está localizada na extremidade norte do sítio, a 

aproximadamente 657m da Área 2, sendo representada por três setores, conforme 

abordado em capítulo anterior. Assim como em todo o sítio, as estruturas 

arquitetônicas foram construídas em alvenaria de pedra formando patamares 

adaptados às condições topográficas locais.  

 

 Dentre os vestígios arqueológicos, foram identificadas construções que estão 

relacionadas a funções produtivas, como é o caso dos patamares e construções 

associadas a três pequenas unidades habitacionais presentes nos três setores 

dessa área. Todavia, diferentemente das unidades habitacionais, os patamares 

foram construídos em pedra seca e possuem grande dimensão, quando comparados 

com as demais estruturas. 

 

 Há de ressaltar que as sondagens realizadas naqueles espaços não 

revelaram nenhum vestígio arqueológico, indicando que tais áreas eram descobertas 
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e caracterizadas por um piso de solo exposto, compactado e nivelado. Além disso, 

em meio a vegetação circundante à área, são observados inúmeros pés de café, 

indicando que no passado o local presenciou a atividade cafeeira,  o que permite 

inferir que tais patamares constituam terreiros associados ao plantio dessa rubiácea. 

 

 Nas fazendas dedicadas ao plantio do café, o beneficiamento consistia na 

secagem dos frutos colhidos, o que tornava o terreiro o epicentro do espaço 

construído. Sendo assim, nas grandes propriedades cafeeiras, principalmente a 

partir da segunda metade do século XIX, a maior parte dos terreiros eram 

ladrilhados com lajotas ou tijolos cerâmicos.  

  

 Entretanto, entre as décadas de 1830 e 1860, “... o processo de 

beneficiamento adotado por praticamente todos os cafeicultores do Vale do Paraíba 

foi o da “via seca”, que consistia na secagem dos frutos colhidos em terreiros de 

chão batido”. (MARQUESE, 2006, p. 23) 

 

 Tais características são análogas às encontradas nos patamares da Área 3 e, 

além disso, as décadas apontadas pelo autor correspondem ao período em se 

desenvolveu a atividade cafeeira em São Sebastião. Isso reforça a hipótese de que 

a área esteja diretamente relacionada à lavoura do café desenvolvida no Sítio 

Arqueológico São Francisco. 

 

 Em relação às estruturas construtivas identificadas como pequenas unidades 

habitacionais, foram observadas algumas peculiaridades. Na totalidade constituíam 

habitações de pequeno dimensionamento105, com poucas divisões internas.  Sempre 

apresentavam em um dos cômodos um forno circular construído em alvenaria de 

pedra e lajotas, com a presença de fragmentos de cerâmica de grandes recipientes, 

provavelmente utilizados para armazenar líquidos. 

 

                                                           
105 A unidade habitacional do Setor 1 possui cerca de 60m², a do Setor 2, aproximadamente 30m² e a 
edificação do Setor 3, cerca de 70m². 
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 As residências possuem paredes externas e internas construídas em pau-a-

pique, apoiadas em alicerces de pedra e barro, com cobertura de telhas capa e 

canal, e piso de chão batido, como atestam as sondagens arqueológicas realizadas 

no interior dessas construções. Das três unidades habitacionais, identificadas até o 

momento, a que está localizada no Setor 3 possui um maior dimensionamento.  Está 

implantada em cota altimétrica mais elevada e conta com acesso direto aos terraços, 

o que aponta para a existência de uma certa hierarquia entre esses espaços.  

 

 Ao que se percebe, existe uma relação direta entre os terreiros, unidades 

habitacionais e espaços de circulação, cujo programa de necessidades foi 

estabelecido para atender às necessidades de determinado processo produtivo, 

nesse caso, relacionado à atividade cafeeira. 

 

 No conjunto das unidades habitacionais, apesar de a Estrutura 3 estar 

implantada em cota mais elevada, podendo até exercer um certo controle na 

configuração do espaço e na produtividade, em geral todas obedecem a um mesmo 

padrão construtivo e arquitetônico. Constituem construções singelas, sem elementos 

que denotem qualquer preocupação com o apuro plástico ou estético.  

 

 Além disso, embora não tenham sido realizadas escavações sistemáticas 

naquela área, as sondagens efetuadas em um bolsão antrópico relacionado às 

residências permitiram a recuperação de vestígios arqueológicos com 

predominância absoluta de fragmentos de utensílios de cerâmica. Apenas 5% do 

material é constituído por fragmentos de faiança, e nesse caso, simples sem 

qualquer tipo de decoração. Não obstante esses fragmentos constituam uma 

pequena amostragem do universo dos vestígios arqueológicos, eles fornecem 

indicações claras de um cotidiano doméstico até o momento caracterizado por uma 

ausência de “requinte” consoante a aparente simplicidade das unidades 

habitacionais. 
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 A par de tais considerações, é possível supor que essas construções 

constituam unidades habitacionais de agregados, trabalhadores livres ou das 

camadas servis, podendo inclusive constituírem um tipologia de “senzala” associada 

à atividade cafeeira. É certo que, geralmente, grande parte dos engenhos ou 

fazendas cafeeiras apresentava senzalas, constituídas por edificações alongadas e 

retangulares, sem janelas, com entrada única fechada por portão e dispostas em 

linha ou em quadra, procurando abrigar de forma concentrada grande contingente 

de escravos. 

 

 Algumas publicações do século XIX ofereciam indicações de como deveriam 

ser as formas de organização do espaço em uma fazenda cafeeira no Brasil. Um 

dos textos pioneiros no país refere-se a “Memória sobre a fundação de uma fazenda 

na Província do Rio de Janeiro, de Francisco de Lacerda Werneck, o barão de Paty 

do Alferes, editada no Brasil em 1847. 

 

 Nessa obra, Werneck descreve com minúcias como deveria ser organizado 

um estabelecimento de café, sugerindo, inclusive que as senzalas deveriam ser 

construídas “... em uma só linha, se for possível com quartos de 24 palmos em 

quadro”. WERNECK, 1799, p. 57; apud CARRILHO, 2006, p. 65) 

 

 Esse tipo de construção, ao que parece, foi adotado amplamente pelas 

fazendas cafeeiras, como é o caso da Fazenda Santa Genebra, uma importante 

propriedade cafeeira da região de Campinas no século XIX, cujas senzalas eram 

caracterizadas por “pequenos quartos em volta de um grande pateo, fechado por um 

portão que se trancava a noite, com enorme e impressionante chave, a fim de evitar 

facilidade aos fujões, aos caiamboras” (MARTINS, 1939, p. 157 apud SILVA, 2006, 

P. 116). 

 

 Obviamente, as construções da Área 3 não se enquadram com a tipologia 

construtiva dessas senzalas, o que não invalida a hipótese de que possam estar 

relacionadas às residências dos segmentos escravos. Embora essas senzalas 
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alongadas em um único compartimento, em geral retangular, constituam o exemplo 

mais comum, não se configuram como uma norma estabelecida para os programas 

de implantação de propriedades açucareiras ou cafeeiras baseadas na mão-de-obra 

escrava. 

 

 Barickman, ao estudar a produção açucareira do Recôncavo Baiano durante o 

século XIX, aponta que nem sempre as senzalas correspondiam a galpões divididos 

internamente em vários compartimentos, tendo sido mais comuns as compostas por 

uma série de pequenas choupanas ou cabanas, que geralmente abrigavam de dois 

a cinco escravos. (BARICKMAN, 2003, p. 116) 
 

 
  Fig.194: Habitation de négres.1835 - Johann Moritz Rugendas & Deroi e Engelmann (lith)  

 

 Da mesma forma, José Rodrigues de Lima Duarte106, em um ensaio sobre a 

higiene da escravatura no Brasil publicado em 1849, descreve as senzalas como 

unidades individuais, constituindo “verdadeiros mocambos, cada casinha de negro 

com duas braças de largura e outras tantas de fundo e algumas até de “menor 

dimensão”, cobertas de sapé ou de “paus de palmito”; e sem janelas”.  

                                                           
106 Citado por GOMES, 2006, p. 109. 
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 Em seu estudo sobre os engenhos cubanos, Fraginals também assinala a 

ocorrência dessas senzalas “separadas”, destacando que até o início do século XVIII 

os escravos eram instalados em pequenas cabanas, implantadas irregularmente em 

uma área previamente estabelecida, o que ocorreu em vários engenhos cubanos até 

a abolição da escravidão. (FRAGINALS, 1989, p. 111) 

 

 Sobre essa tipologia de senzalas, uma importante análise é realizada por 

Rafael de Bivar Marquese107 sobre a concepção arquitetônica das plantations 

americanas da primeira metade do século XIX, em que assinala a existência de 

algumas moradias escravas no Sul dos Estados Unidos, constituídas por núcleos 

familiares, sem a presença de trancas ou situadas diretamente sob o olhar do 

proprietário. 

 
... o fato da escravaria ser crioulizada, de se organizar em núcleos familiares 

relativamente estáveis e  de a população negra livre ser diminuta e estritamente ser 

vigiada pelos Poderes Públicos locais, dispensou a adoção dentro dos plantations, 

de formas rigorosas de confinamento espacial. (MARQUESE, 2006, 32) 

 

 Isso não significa afirmar que não existia nenhuma forma de controle ou 

domínio senhorial, pois na verdade a concepção construtiva das moradias dos 

escravos, apresentando uma mesma simetria e uniformidade arquitetônica, 

representava uma forte expressão de poder dos senhores sobre seus escravos, “... 

algo que os últimos percebiam de forma cristalina. (VLACH, 1993, p. 162-165 apud 

MARQUESE 2006, 32) 

 

 Dessa forma, ainda que em menor dimensão, essas características podem 

estar presentes nas estruturas construtivas da Área 3 do Sítio Arqueológico São 

Francisco, reforçando a hipótese de que tais unidades habitacionais possam estar 

relacionadas a moradias de escravos, provavelmente durante o período em que o 

complexo construtivo foi adaptado para a atividade cafeeira. 

                                                           
107 Ob. cit. (2006). 
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 Obviamente, com a continuidade das pesquisas, novos vestígios 

arqueológicos e restos construtivos poderão ser identificados, reforçando ou não 

essas hipóteses, mas seguramente possibilitando novas reflexões sobre as formas 

de uso, ocupação e transformação do espaço que constituem a Paisagem Cultural 

do Sítio Arqueológico São Francisco. 
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 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Um dos pontos mais salientes do nosso litoral é aquelle onde repousa a pitoresca 

cidade de S. Sebastião, collocada em uma fita estreita de terreno, apertada entre a 

altaneira serra do Mar e as águas calmas e azues do canal, tal qual um dos 

decantados lagos da poética Suissa ou da formosa Itália do Norte. 

 

 Foi assim, quase numa forma poética, que a Commissão Geographica e 

Geológica do Estado de São Paulo descreveu em 1906 o município de São 

Sebastião. De fato, São Sebastião ocupa uma estreita faixa de terra espremida 

pelos contrafortes da Serra do Mar e pelo Oceano Atlântico. Ao menos até a 

chegada do elemento colonizador no século XVI, apresentava um cenário 

emoldurado aos fundos pela exuberante Mata Atlântica. 

 

 Assim, em função das próprias características da topografia local, em geral a 

ocupação do território esteve restrita à faixa litorânea e às poucas planícies 

costeiras. A paisagem, até meados do século XVIII, era marcada por pequenos 

povoados, com uma população “caiçara” dedicada principalmente à lavoura de 

subsistência e à pesca artesanal. 

 

 Esse quadro de atividades bastante modestas e de relativo isolamento foi 

rompido no último quartel do século XVIII com o chamado “Renascimento Agrícola” 

(Prado Jr., 1980), favorecido por uma conjuntura internacional adequada à produção 

do açúcar. Diante disso, multiplicaram-se as propriedades açucareiras em São 

Sebastião, propiciando um significativo crescimento econômico e um intenso 

processo de uso e ocupação do espaço, imprimindo novas marcas na paisagem 

local. 

 

 Segundo Almeida (1947, p. 83), naquele período de prosperidade econômica 

do município, “...numerosas propriedades agrícolas espalhavam-se pelo seu 

território, quase todas elas possuidoras de engenhos de fabricar açúcar...” . Porém, 

as restrições às exportações associadas à gradual queda dos preços do produto no 
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mercado internacional contribuíram para a decadência da atividade açucareira em 

São Sebastião. Uma ligeira recuperação ocorrida entre 1813 e 1824 não foi 

suficiente para impedir que a diminuição da importância da produção do açúcar 

fosse acompanhada pela implementação das lavouras cafeeiras no município, 

conforme demonstrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 9: produção de açúcar e café em São Sebastião no período de 1798 a 1836108 

 Obs.: As medidas foram definidas em arrobas.109 

 

 Nesse aspecto, à medida que ocorre a decadência da produção açucareira no 

contexto da economia regional, São Sebastião presencia o crescimento das lavouras 

cafeeiras, a partir de meados de 1820, tendo em vista o aumento do preço do 

produto, o que vai influenciar diretamente na quantidade de propriedades dedicadas 

a essa atividade econômica. (FERNANDES, 1992, p. 63) 

                                                           
108 O gráfico foi elaborado com base nas informações da Tabela AE. 7, constante na tese de 
doutoramento de Rámon Vicente Garcia Fernández, intitulada Transformações Econômicas no Litoral 
Norte Paulista (1778-1836), 1992, p. 349. Em seu trabalho, o autor realiza uma análise da produção 
agrícola dos municípios do Litoral Norte de São Paulo, recorrendo principalmente às listas 
nominativas existentes no Arquivo do Estado de São Paulo. Cabe ressaltar que o período em questão 
foi determinado tendo em vista que o ano de 1836 é o último no qual constam informações sobre as 
três vilas estudadas por Fernandez. 
109 Uma arroba constitui uma antiga medida de massa, podendo variar entre 11, 5023kg e 14, 689Kg. 
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 Azevedo Marques (1940) assinala que o município de São Sebastião se 

destacava como um dos maiores produtores de café no ano de 1836, com uma 

produção de 42.845 arrobas. Em 1854, o município contava com várias fazendas 

cafeeiras, em que trabalhavam 2185 escravos, tendo sido produzidas naquele ano 

86.000 arrobas de café. (ALMEIDA, 1947, p. 36) 

 

 De fato, juntamente com o aumento de importância de seu porto como pólo 

exportador de café, essa atividade propicia um novo surto de desenvolvimento 

econômico em São Sebastião, e mais uma vez traz profundas transformações na 

paisagem local, agora marcada por extensos cafezais que começam a ocupar as 

cotas mais elevadas da Serra do Mar. 

 

 Entretanto, a partir da segunda metade do século XIX, São Sebastião começa 

a conhecer um novo período de declínio econômico. Provavelmente a diminuição de 

oferta da mão-de-obra escrava, a chegada do café ao Vale do Paraíba, o provável 

esgotamento das terras e, mais tarde, a implantação da ferrovia ligando o Rio de 

Janeiro a São Paulo e ao Porto de Santos constituíram fatores que contribuíram 

decisivamente para a decadência das lavouras cafeeiras de São Sebastião e dos 

demais municípios do Litoral Norte paulista. 

 

 Almeida, em sua Memória Histórica de São Sebastião (1959), ao abordar a 

decadência econômica do município, assinala que as antigas fazendas foram 

“...sendo abandonadas, transformando-se em taperas solitárias, onde, ainda hoje, 

vicejam arvores frondosas por entre altos pilares e grossos paredões de pedra e cal, 

enegrecidos pela ação do tempo.” (ALMEIDA, 1959, p. 111) 

 

 Efetivamente, de muitas dessas antigas propriedades, sobraram apenas 

ruínas em meio à mata que tudo encobriu. Sobre os engenhos, Lemos (1999) 

aponta para a necessidade de pesquisas sobre a história dessas propriedades 

açucareiras, pois 
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 ...Conhecemos alguns destes restos e verificamos terem sido construções de vulto, 

onde era bastante empregada a alvenaria de pedra aparelhada, demonstrando ter 

existido no litoral alvanéis peritos em corte de granito. Pelas ruínas, afora o volume 

da construção, não fazemos a menor idéia de como teriam sido esses edifícios do 

ponto de vista arquitetônico. O próprio partido arquitetônico é de difícil percepção. 

Constituem ricas áreas de interesse arqueológico. (LEMOS, 1999, p. 230) 

 

 Era esse, portanto, o caso e o contexto em que estava inserido o Sítio 

Arqueológico São Francisco. 

 

 De fato, antes de ter sido objeto de pesquisas arqueológicas, o local era 

desconhecido por grande parte da população local. Os poucos e raros “caiçaras” e 

caçadores que ouviram falar das ruínas evitavam freqüentar o local, conhecido como 

“Morro da Senzala”.  

 
Reza a lenda, que ali vivia um rico fazendeiro, detentor de uma grande quantidade 

de escravos, de nome Joaquim Pedro. Em troca de riqueza e prosperidade, fez um 

pacto com o “coisa ruim” prendendo-o em uma garrafa. 

Porém, certo dia enquanto o fazendeiro negociava mercadorias no canal de São 

Sebastião, sua mulher desavisada, abre a garrafa libertando o ser das trevas e 

consequentemente acarretando a morte de Joaquim Pedro. Seu corpo é levado à 

sede da fazenda e ao cair da noite, em meio ao velório, ouve-se um grande estrondo 

e apagam-se todos os lampiões. Em seguida, sobre o telhado da residência, surge o 

diabo carregando o corpo do falecido, provocando a fuga apavorada de todos que ali 

se encontravam e o desmoronamento de todas as construções que ali um dia 

existiram. O local passa a ser abominado pela população da época, sendo 

abandonado para sempre. (FORTUNATO110, 1991, Comunicação Pessoal) 

 

 Assim, com base na tradição popular, os restos construtivos foram 

identificados, constituindo objeto de pesquisas arqueológicas realizadas no período 

de 1991 a 1994. Conforme frisado anteriormente, as primeiras pesquisas, seguindo 

                                                           
110 O Sr. Sebastião Fortunato (assim chamado) era um dos mais antigos habitantes da Praia da 
Figueira, tendo falecido na década de 1990 com 98 anos de idade. 
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os parâmetros conceituais da Arqueologia Histórica, permitiram obter informações 

sobre a tipologia construtiva e arquitetônica das edificações até então identificadas, 

possibilitando a delimitação preliminar do sítio arqueológico em cerca de 14.200m².  

  

 Por outro lado, as escavações realizadas em uma área de descarte de 

material permitiram a recuperação de vestígios arqueológicos associados a meados 

do século XIX, com grande potencial informativo sobre o comportamento 

sociocultural dos ocupantes das instalações ali existentes. Todavia, com o decorrer 

das pesquisas, o sítio passou a ser analisado sob a ótica da Arqueologia da 

Paisagem. Procurou-se, sobretudo, identificar e compreender as formas de uso, 

ocupação e transformação do espaço, com base na análise de uma série de 

assinaturas antrópicas correlatas à construção e reconstrução da Paisagem Cultural 

ao longo do tempo. 

 

 Nas palavras do historiador Fernand Braudel (1987 apud MENEZES, 2002, p. 

31) “... a paisagem é como nossa pele, condenada a conservar cicatrizes de feridas 

antigas”. De fato, para a arqueologia, a paisagem se apresenta como um lugar com 

inúmeras assinaturas antrópicas, testemunhando os processos de artificialização do 

meio ambiente de forma as suprir as necessidades de determinado segmento social.  

 

 Por outro lado, conforme já apontado, a paisagem não é estática, sendo 

constantemente construída e reconstruída por fatores naturais e culturais. Desse 

modo, ela pode ser vista como fonte de conhecimento histórico, oferecendo 

evidências materiais que conduzem ao entendimento sobre os processos de 

artificialização de determinado ambiente.  

 

 Sob esse aspecto, a reconstrução e interpretação de tais ambientes, 

juntamente com o estudo sobre os processos sociais, econômicos e culturais que 

resultaram na construção de um cenário especifico, constituem tema de interesse da 

Arqueologia da Paisagem. Foi, portanto, com base nestes fundamentos, que foram 
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desenvolvidos os estudos voltados para a compreensão e reconstituição da 

Paisagem Cultural do Sitio Arqueológico São Francisco. 

 Dessa forma, seguindo os fundamentos teóricos e conceituais da Arqueologia 

da Paisagem, o espaço e o estudo do sítio arqueológico não ficaram restritos 

apenas a presença de estruturas construtivas e arquitetônicas e seus 

correspondentes depósitos antrópicos, mas também a vários componentes do meio 

natural e cultural, direta ou indiretamente relacionados ao Cenário de Ocupação do 

Sítio Arqueológico São Francisco. Nesse caso, em associação a outros registros 

arqueológicos, tais como áreas de manejo agrícola, antigas estradas, cortes e fontes 

de matéria-prima (pedra e barro), foram considerados e analisados elementos do 

meio físico biótico, como os atuais estágios da cobertura vegetal, hidrografia, 

afloramentos rochosos, relevo, condições de visibilidade, entre outros. 

 

 Para tanto, os estudos procuraram minimizar a realização de escavações 

arqueológicas, privilegiando a adoção de enfoques não destrutivos dos registros 

arqueológicos, baseados na utilização de tecnologias: sistemas de posicionamento 

global, de sensoriamento remoto, de informação geográfica e de gerenciamento de 

banco de dados, modelagens digitais do terreno e maquetes eletrônicas direcionadas 

para a compreensão do design de ocupação do Sitio Arqueológico São Francisco. 

 

 Há de se ressaltar que no estudo do Sítio São Francisco, ao se privilegiar a 

utilização de tecnologias, não se pretendeu diminuir ou desconsiderar a importância 

e necessidade de escavações arqueológicas. Pelo contrário, as escavações 

realizadas em alguns setores da Área 1 (Casa de Morada, forno e área de descarte),  

juntamente com as sondagens, permitiram obter informações que foram 

incorporadas na análise global do sítio arqueológico, demonstrando que abordagens 

diferentes podem ser complementares no estudo de determinado fenômeno 

arqueológico. 

 

 Assim, de maneira geral, os vestígios recuperados das escavações 

permitiram obter informações sobre o comportamento social, econômico e cultural e 
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sobre o cotidiano doméstico dos segmentos sociais que ocuparam as instalações do 

sítio arqueológico. Nesse caso, apontando para um certo refinamento social 

representado principalmente pelos fragmentos de utensílios domésticos.  

 

 Por outro lado, os vestígios cerâmicos indicam uma produção regional 

remetendo ao Bairro de São Francisco, o qual se configurava como um importante 

núcleo produtor de cerâmica utilitária, ao menos desde o início do século XIX até o 

início da segunda metade do século XX. Além disso, a análise sobre os vestígios 

arqueológicos em associação às características arquitetônicas e construtivas das 

edificações do sítio arqueológico permitiram inseri-lo na primeira metade do século 

XIX. As instalações foram em um primeiro momento implantadas para atender as 

necessidades de um engenho açucareiro. 

 

 Porém, é provável que as instalações tenham sido adaptadas ainda na 

primeira metade do oitocentismo para a lavoura cafeeira, podendo inclusive ter 

abrigado as duas atividades simultaneamente, como foi comum em outras 

propriedades agrícolas de São Sebastião, como é o caso da Fazenda Mesquita 

(Sitio Histórico Mesquita) e do Sítio Toque Toque 1, os quais se configuram como 

sítios correlatos ao Sítio São Francisco.111 

 

 Além disso, os estudos foram desenvolvidos a partir de uma abordagem 

ecossistêmica, em que todos os elementos interagem entre si, fazendo parte de um 

todo organizado. Dessa forma, alguns componentes da paisagem, tais como oferta 

de matéria-prima (pedra e barro), abundância de água, solo fértil, mata e até mesmo 

a visibilidade da área foram fatores fundamentais para a ocupação humana ocorrida 

no local.  

 

Nesse caso, a utilização do SIG e a elaboração de MDTs apresentaram-se  

como estratégias eficazes. Em associação às demais tecnologias computacionais, 

                                                           
111 Embora estes sítios possuam uma implantação na paisagem completamente distinta, estavam 
relacionados a uma mesma temporalidade e condicionantes históricas a que estava sujeito o Sítio 
Arqueológico São Francisco. 
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possibilitaram o estabelecimento de uma visão global sobre os vários componentes 

da paisagem, propiciando assim uma maior compreensão sobre o entorno ambiental 

e as relações homem/meio ambiente ocorridas no contexto arqueológico do sítio em 

estudo. 

 

Da mesma forma, a evidenciação dos restos construtivos e o conseqüente 

levantamento métrico arquitetônico viabilizaram a elaboração de maquetes 

eletrônicas das estruturas construtivas do centro de controle do sítio arqueológico 

(Área 1). Esse trabalho permitiu um melhor entendimento sobre as formas de 

apropriação e organização do espaço, sobre o programa de necessidades e 

funcionalidade das edificações, sua relação com o meio natural e a formulação de 

hipóteses sobre o partido arquitetônico e construtivo adotado para as edificações. 

 

 A identificação de caminhos, estradas e outras áreas com a ocorrência de 

restos construtivos indica que os processos de artificialização do ambiente 

ocorreram de forma planejada. Aspectos relacionados ao fluxo de circulação e 

condições de visibilidade também foram considerados pelos segmentos sociais que 

impuseram suas marcas no Cenário de Ocupação do Sítio Arqueológico São 

Francisco. 

 

 Retomamos aqui o caso do lendário Joaquim Pedro, não em relação ao 

famigerado diabinho na garrafa, mas sim sobre “Morro da Senzala”, que por um bom 

tempo guardava ruínas evitadas pela população local e que hoje se apresentam 

como constituintes do Sitio Arqueológico São Francisco, reconhecido pela 

comunidade como um importante patrimônio cultural. 

 

 No decorrer das pesquisas arqueológicas, procurou-se realizar um amplo 

programa de educação patrimonial com o objetivo de inserir a comunidade no 

contexto do sitio arqueológico e, conseqüentemente, valorizá-lo como suporte de 

informações e fortalecimento de identidade cultural. 
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 Assim, além de palestras, cursos e exposições temporárias, parte do sítio foi 

aberto à visitação pública. Monitores abordam os diversos aspectos do meio natural e 

cultural correlatos ao cenário de implantação. Além disso, o Sitio São Francisco está 

sendo incorporado ao currículo das escolas da rede municipal como tema 

transversal. Para tanto, como material didático, foi elaborado um aplicativo multimídia 

que será usado na divulgação, democratização das informações e valorização do 

patrimônio arqueológico local. Essa ferramenta constitui uma solução coerente com a 

dimensão e amplitude do moderno conceito de bem cultural, não mais exclusivo às 

grandes manifestações do espírito humano, mas, sobretudo, aplicado às expressões 

da vida cotidiana e do fazer da coletividade. 

 

 Atualmente, perante o meio acadêmico e principalmente junto à comunidade, o 

Sitio Arqueológico São Francisco foi incorporado à paisagem local, tornando-se 

referência e marco afetivo. É considerado digno de preservação, pois está 

relacionado à identidade e personalidade da população local, ou seja, passa a 

constituir parte da “alma” da população caiçara. 
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