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Quadro Resumo 

Especificação Técnica: Relatório final do Projeto de Prospecções Arqueológicas e 

Educação Patrimonial para a Barragem do Ribeirão Piraí. Municípios de Cabreúva, 

Indaiatuba, Itú e Salto – SP 

Descrição do Empreendimento: Barragem com 386 metros de comprimento, 15 

metros de altura, espelho d'água de 1,3 km² e capacidade para armazenar 9 bilhões 

de litros de água. A área total a ser desapropriada é de mais de 2,97 km². A obra 

garantirá a ampliação do volume de captação dos municípios de Indaiatuba, Salto, 

Itu e Cabreúva. 

Área de abrangência: Municípios de Cabreúva, Indaiatuba, Itú e Salto – SP 

Projeto: Projeto de Prospecções Arqueológicas e Educação Patrimonial para a 
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Execução do Projeto de Pesquisas: Origem Arqueologia Pat. Cultural e Natural S/S 

Ltda. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente documento tem como objetivo apresentar os procedimentos 

realizados e resultados obtidos referentes ao projeto de prospecção arqueológica 

intensiva e Educação Patrimonial referente à a Barragem do Ribeirão Piraí:  

Municípios de Cabreúva, Indaiatuba, Itú e Salto – SP, visando compor seu 

processo de Licenciamento Ambiental. 

 

 Sinopticamente, o empreendimento consiste na implantação de Barragem 

com 386 metros de comprimento, 15 metros de altura, espelho d'água de 1,3 km² 

e capacidade para armazenar 9 bilhões de litros de água. A área total a ser 

desapropriada é de mais de 2,97 km². A obra garantirá a ampliação do volume de 

captação dos municípios de Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva. 

  

 No âmbito do processo de licenciamento do citado empreendimento, a 

empresa,em conformidade com a Portaria IPHAN 230/02, acolheu o Parecer 

Técnico 140/12 IPHAN/SP, o qual prescreve a realização de um programa de 

prospecções intensivas, tendo em vista a obtenção de sua licença de instalação. 

 

 Outrossim, destaca-se que a área proposta para o empreendimento possui 

características fisiográficas favoráveis a presença de ocupação humana e / ou 

ocorrência de vestígios arqueológicos, além de estar inserida em uma região já 

reconhecida pelo seu potencial arqueológico, tendo sido objeto de estudos 

sistemáticos de arqueologia desde a década de 1970. Neste ínterim foi registrado 

um diversificado povoamento desde o período pré-colonial, com datações 

remontando a 6000 anos AP (antes do presente),tendo sido ocupado 

primeiramente por grupos caçadores-coletores e, mais tarde, por grupos 

ceramistas cuja ocupação iniciou-se entre 1000 e 800 anos atrás até a chegada 

do colonizador europeu. Tal fato culminou com a ocorrência de sítios históricos, 

aspectos que imprimiram intensas transformações na paisagem e diversos 

Cenários Culturais. 

 



 

   10 

 Assim, tendo em vista que já existem sítios e ocorrências arqueológicas 

registradas nesta parte do Estado de São Paulo, pretende-se verificar a 

possibilidade de ocorrência de vestígios arqueológicos na área do 

empreendimento e,consequentemente, contribuir para um melhor entendimento 

sobre o contexto arqueológico regional e os processos de uso, ocupação e 

transformação do espaço geográfico em períodos pretéritos, possibilitando melhor 

compreender a paisagem cultural e os processos de inter-relacionamento 

Homem/Meio Ambiente nesta parte do território nacional. 

 

 Desta forma, diante das transformações decorrentes do empreendimento 

proposto e em observância aos instrumentos legais referentes ao Patrimônio 

Arqueológico e Cultural, apresenta-se o presente relatório, como segue. 
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1. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

 

 O projeto aqui proposto objetiva atender às especificidades definidas pelos 

seguintes instrumentos: 

 Decreto-Lei nº. 25, de 30/11/1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional; 

 Lei nº. 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para 

qualquer fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é 

considerado crime contra o patrimônio nacional; 

 Constituição Federal de 1988 (artigo 225, parágrafo IV), que considera os 

sítios arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e 

proteção, de acordo com o que estabelece o artigo 216; 

 Portaria SPHAN/MinC 07, de 01.12.1988, que normatiza e legaliza as 

ações de intervenção junto ao patrimônio arqueológico nacional; 

 Portaria IPHAN 230/02; 

 Portaria IPHAN 196/16; 

 Parecer Técnico 140/12 IPHAN/SP; 

 LEI Nº 13.653, DE 18 DE ABRIL DE 2018, que Dispõe sobre a 

regulamentação da profissão de arqueólogo e dá outras providências. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.653-2018?OpenDocument
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2. ASPECTOS GERAIS1 

 

2.1. Localização e Acessos 

 

 A bacia do Ribeirão do Piraí está localizada na porção sudoeste do Estado 

de São Paulo, entre os vértices de coordenadas UTM (N=7.438 km; E=270 km) e 

(N=7.420 km; E=300 km) e ocupa umaárea de 220 km². Sua área está totalmente 

inserida nos quatro municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do 

Ribeirão Piraí, com a seguinte distribuição espacial: 

- Cabreúva: 109,9 km²; 

- Indaiatuba: 31,40 km²; 

- Itu: 68,4 km²; 

- Salto: 10,3 km². 

 

 Dentro do contexto regional, a bacia do Ribeirão Piraí está inserida em 

duas Regiões Administrativas: 

 

- Região Administrativa Campinas, mais especificamente nas Regiões de 

Governo de Campinas (Indaiatuba) e de Jundiaí (Cabreúva); 

- Região Administrativa de Sorocaba, mais especificamente na Região de 

Governo de Sorocaba (Salto e Itu). 

 

 Distante cerca de 100 km da capital do Estado e à cerca de 25 km de 

Campinas, a bacia temcomo principal via de acesso a Rodovia Santos Dumont 

(SP-75) que, por meio de ligações com outras vias importantes, tais como a 

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), Rodovia Castello Branco (SP-280), Rodovia 

Anhangüera (SP-330), Rodovia Dom Pedro I (SP-65) e Rodovia do Açúcar, 

alcança os principais polos econômicos do Estado de São Paulo. 

 

 

 

                                            
1
 Fonte: PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO 

RIBEIRÃO PIRAÍ.  Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí; ARCADIS Logos S.A. Feverei-
ro/2015 
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2.2. Hidrografia 

 

 A bacia do Ribeirão Piraí está inserida na UGRHI-5 - Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, localizada aleste do Estado de São Paulo. Esta UGRHI se estende desde 

a divisa com o Estado de MinasGerais até o Reservatório Barra Bonita, localizado 

no Rio Tietê. A bacia conjunta dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí estende-se 

por uma área deaproximadamente 14.000 km², no Estado de São Paulo, 

distribuída da seguinte forma: 

 

- Bacia do Rio Piracicaba:11.300 km²; 

- Bacia do Rio Capivari: 1.600 km²; 

- Bacia do Rio Jundiaí: 1.100 km². 

 

 Além dos rios supracitados, a UGRHI-5 é composta pelos seguintes cursos 

d’água principais: RioJaguari, Rio Atibaia, Rio Camanducaia, Rio Corumbataí, Rio 

Passa Cinco, Ribeirão Anhumas, Ribeirão Pinheiros, Ribeirão Quilombo, Rio 

Capivari-Mirim, Córrego São Vicente e Rio Jundiaí-Mirim. Os rios Jundiaí e 

Capivari-Mirim constituem os principais cursos d’água que drenam o Município de 

Indaiatuba. 

 

 A bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí constitui uma importante área de 

mananciais, com váriosdeles sendo já utilizados no abastecimento público de 

água. Os principais cursos d’água dessa bacia são listados a seguir: 

 

- Ribeirão Piraí (objeto do presente estudo de implantação da barragem); 

- Água do Barreiro ou da Lagoa Seca; 

- Córrego da Grama; 

- Ribeirão da Ponte Alta; 

- Córrego do Valério; 

- Ribeirão da Cana Verde ou Ingá-Mirim; 

- Córrego da Concórdia; 

- Ribeirão Ingá ou da Floresta; 

- Córrego Boa Vista; 
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- Córrego do Caí; 

- Córrego do Bom Fim; 

- Córrego da Cachoeira; 

- Córrego Pé do Morro. 

 

2.3. Topografia e Geologia 

 

 A bacia do Ribeirão Piraí localiza-se na Depressão Periférica, onde 

predominam colinas baixas,cujas cotas altimétricas oscilam entre 500 m (no vale 

do Jundiaí) e 680 a 700 m, com cota médiaem 620 m. No relevo predominam 

formas de planície aluvial, colinas de formas suavizadas,morros e morrotes. 

 

 A bacia, assim como toda UGRHI-5 onde se encontra, está localizada na 

borda centro leste da Bacia Sedimentar do Paraná, formada por grande variedade 

de litologias que podem ser classificadas em 4 grandes domínios geológicos: 

rochas metamórficas e graníticas; rochas sedimentares mesozóicas e 

paleozóicas; rochas efusivas e corpos intrusivos básicos; coberturas 

sedimentares Cenozóicas. 

 

 O grupo de rochas metamórficas e graníticas é caracterizado, em geral, por 

comportamento resistente e pela presença de estruturas orientadas (xistosas, 

migmatíticas e gnaissicas). O grupo das rochas sedimentares constitui-se de 

rochas brandas, com baixa resistência mecânica. Entretanto, quando cimentadas, 

apresentam maior resistência. O grupo de rochas efusivas e os corpos intrusivos 

possuem bom comportamento geomecânico, sendo homogêneas, maciças e 

isotrópicas e apresentando alta resistência mecânica e coesão. 

 

 As coberturas sedimentares Cenozóicas são constituídas por rochas 

brandas e sedimentos não consolidados. Incluem-se também neste grupo, as 

rochas cataclásticas antigas e mais jovens, formadas pelos esforços de 

cisalhamento em zonas de falhamentos. O domínio do embasamento cristalino 

engloba os Metamorfitos do Grupo São Roque, Complexo Paraíba do Sul e 

Complexo Amparo. No domínio das Rochas Sedimentares Mesozóica e 
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Paleozóica destacam-se o Grupo Tubarão (Formação Itararé e Tatuí), Grupo 

Passa Dois (Formação Irati e Corumbataí), Grupo São Bento (Pirambóia e 

Botucatu) e sedimentos da Formação Itaqueri. 

 

2.4. Clima 

 

 O clima na área da bacia do Piraí enquadra-se como Cwa, segundo a 

classificação climática de Koeppen, ou seja, como tropical de altitude, com chuvas 

no verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês mais quente 

superior a 22°C.A temperatura média, ponderada a partir dos municípios onde 

está inserida, é de 21,1º C, com máxima média de 27,4° C e mínima média de 

14,8º C. 
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3. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO (SINOPSE)2 

 

3.1. Caracterização Física da Bacia Hidrográfica 

 

 A bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí possui cerca de 220 km², sendo que 

seu talvegue principal(Ribeirão Piraí + Ribeirão da Cachoeira) tem 

aproximadamente 47 km de extensão. O desnívelentre a cabeceira da bacia e a 

foz do Ribeirão Piraí é bastante acentuada, da ordem de 660 m. O trecho inicial 

do talvegue (aprox. 1 km) apresenta uma declividade média de 214 m/km; o 

trechoseguinte (aprox. 32 km) 9 m/km e a parte final, 11 m/km. 

 

 A região da bacia apresenta uma ocupação predominantemente rural, 

embora já se observe certa pressão de urbanização em áreas da cabeceira. Tal 

fato deverá exigir um planejamento de uso e ocupação de longo prazo, caso 

contrário, o manancial poderá ser seriamente comprometido. 

 

 A partir de inspeções de campo, da análise de plantas cartográficas e fotos 

aéreas disponíveis para a região, foram identificados três locais com possibilidade 

de implantação da barragem, os quais foram avaliados no “Estudo de Viabilidade 

de Implantação” e no “Projeto Básico”, elaborados anteriormente. 

 

3.2. Caracterização Hidrológica da Bacia Hidrográfica 

 

 Para a elaboração do projeto da barragem foram levantadas as 

informações hidrológicaspertinentes ao tipo de uso que será dado ao manancial 

explorado, no caso, o abastecimento público de água. Em linhas gerais, foram 

analisadas as seguintes informações: 

 

- Volume de reservação requerido para regularizar uma vazão de captação (Qr); 

- Vazão máxima afluente e de extravasão; 

- Vazão média plurianual; 

                                            
2
 Fonte: PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO 

RIBEIRÃO PIRAÍ.  Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí; ARCADIS Logos S.A. Feverei-
ro/2015 
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- Vazões mínimas anuais de 7 dias com “T” anos de período de retorno (Q7,T), 

com T variando de 10. 

 

 Para a definição das informações supracitadas foram empregadas as 

seguintes metodologias: 

 

- Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo, elaborada pelo 

Departamento de Águas 

e Energia Elétrica (DAEE); 

- Diagrama de Massas, com geração de séries de vazões médias mensais 

empregandometodologia de transferência espacial de informação hidrológica: 

• Vazão específica; 

• Regionalização por coeficiente de escoamento; 

- Método indireto chuva-vazão, denominado hidrograma unitário triangular, do Soil 

Conservation Service (SCS). 

 Toda análise foi baseada em dados obtidos de postos de monitoramento 

administrados pelo DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado 

de São Paulo, 

 

3.3. Dados para o Projeto da Barragem 

 

 A partir de inspeções de campo e seguindo orientações do Consórcio 

Intermunicipal, chegou-se a conclusão de que o espelho d’água do reservatório 

pode atingir no máximo a cota 557,85 m, aqual será adotada como máxima para 

vazão afluente com período de retorno (T) de 10.000 anos (NA máx. maximorum). 

Considerando que a maior extensão do reservatório (linha reta com visada livre) 

formado pela barragem tem aproximadamente 2,0 km, a borda livre do 

barramento deverá ter, no mínimo, 1,15m. Como resultado, a crista da barragem 

atingirá a cota 559,00 m. 

 

 A soleira do vertedor de extravasão, por sua vez, será colocada na cota 

556,50 m, o que permitirá em uma reservação total de 9,739 x 106 m³, valor 

superior ao requerido para a vazão de regularização, o que irá conferir maior 
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segurança operacional para o sistema de abastecimento. Desta forma, serão 

considerados os seguintes dados para o projeto da futura barragem: 

 

- Cota do nível de água (NA) operacional: 556,50 m; 

- Cota do nível de água (NA) máx. maximorum: 557,85 m; 

- Cota da crista da barragem: 559,00 m; 

- Cota de fundo: 544,00 m; 

- Altura útil da barragem: 12,50 m; 

- Borda livre: 2,50 m; 

- Altura total da barragem: 15,00 m. 

 

 A barragem deverá contar com sistema de extravasão com as seguintes 

características principais: 

 

- Tipo de extravasão: por vertedor de soleira livre; 

- Tipo de vertedor: soleira trapezoidal (labirinto); 

- Altura máxima da lâmina de água sobre o vertedor: 1,35 m; 

- Cota da crista do vertedor: 556,50 m; 

- Cota máxima do nível de água no reservatório (TR = 10.000 anos): 557,85 m; 

- Cota da crista da barragem: 559,00 m; 

- Extensão física da crista do vertedor: 285,00 m; 

- Extensão efetiva da crista do vertedor (para cálculo hidráulico): 245,00 m; 

- Vazão máxima afluente (TR = 10.000 anos): 622,28 m³/s; 

- Vazão de extravasão (TR=10.000 anos): 611,48 m³/s. 

 

3.4. Tomada de Água 

 

 A captação de água bruta na represa formada pela barragem do Ribeirão 

Piraí será feita por meiode uma torre dotada de três níveis de tomada de água. 

Essas tomadas serão conectadas a um barrilete que, por sua vez, será interligado 

a uma adutora responsável pela alimentação da futura estação elevatória de água 

bruta (EEAB) que abrigará as unidades de recalque que abastecerão os sistemas 

de água dos municípios integrantes do Consórcio. 
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 Em linhas gerais, a torre de captação terá as seguintes características 

básicas: 

 

Seção transversal da torre: 

• Tipo: quadrada; 

• Dimensões: 3,20 m x 3,20 m; 

- Altura da torre: 15,10 m; 

- Número de níveis de tomada de água: 3 tomadas; 

- Cota da geratriz inferior de cada tomada: 

• Tomada 1: 552,50 m; 

• Tomada 2: 546,70 m; 

• Tomada 3: 544,00 m; 

- Diâmetro da tubulação do barrilete vertical: 1.200 mm; 

- Diâmetro da tubulação do barrilete horizontal: 1.200 mm. 

 

3.5. Galeria do Barrilete 

 

 O barrilete da tomada de água atravessará a base da barragem mediante 

uma galeria de concreto armado com as seguintes características básicas: 

 

- Largura útil: 3,20 m; 

- Altura útil: 3,20 m; 

- Extensão: 90,00 m. 

 

3.6. Vertedor de Extravasão 

 

 A barragem contará com um vertedor de extravasão do tipo labirinto, 

soleira espessa eescoamento livre (sem comporta), com as seguintes 

características básicas: 

 

- Q = Vazão máxima de 10.000 anos de Período de Retorno = 622 m³/s; 

- H = 1,35 m; 
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- P = 4,50 m; 

- H/P = 0,30; 

- α= Ângulo da soleira em relação ao fluxo = 8º; 

- Cd = 0,5; 

 

3.7. Canal do Vertedor e Bacia de Dissipação de Energia 

 

 Após o vertedor, será implantado um canal com bacia de dissipação de 

energia com as seguintescaracterísticas: 

- Canal do vertedor: 

• Seção: retangular; 

• Largura útil: 40,00 m; 

• Altura útil: 4,50 a 6,60 m; 

• Extensão: 199,30 m; 

• Desnível: 10,60 m; 

• Material: 

- Bacia de dissipação de energia: 

• Largura útil: 40,00 m; 

• Comprimento útil: 25,00 m; 

• Profundidade útil: 2,60 m; 

• Altura das paredes laterais: 6,60 m; 

• Cota de fundo: 541,40 m; 

• Cota da soleira de saída: 544,00 m. 

 

3.8. Canal de Restituição 

 

 Após a bacia de dissipação de energia, será implantado um canal de 

restituição com as seguintes características: 

- Seção: trapezoidal; 

- Largura da base: 40,00 m; 

- Taludes: 2:1 (H:V); 

- Profundidade média: 1,50 m; 

- Material de revestimento: gabião-manta. 
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3.9. Canal de Descarga 

 

 A partir da descarga de fundo instalada no barrilete da tomada de água, 

será implantado um canal de descarga com as seguintes características: 

- Seção: trapezoidal; 

- Largura da base: 15,00 m; 

- Taludes: 2:1 (H:V); 

- Profundidade média: 1,00 m; 

- Material de revestimento: gabião-manta. 

 

3.10. Canal de Aproximação 

 

 Na entrada inferior da tomada de água, será implantado um canal de 

aproximação com asseguintes características: 

- Seção: trapezoidal; 

- Largura da base: 3,00 m; 

- Taludes: 2:1 (H:V); 

- Profundidade média: 1,00 m; 

- Material de revestimento: gabião-manta. 

 

3.11. Maciço de Terra 

 O maciço de terra da barragem terá as seguintes características básicas: 

- Cota do nível de água (NA) operacional: 556,50 m; 

- Cota do nível de água (NA) máx. maximorum: 557,85 m; 

- Cota da crista da barragem: 559,00 m; 

- Cota de fundo: 544,00 m; 

- Altura útil da barragem: 12,50 m; 

- Borda livre: 2,50 m; 

- Altura total da barragem: 15,00 m; 

- Largura da crista: 7,00 m; 

- Taludes: 

• Montante: 1:2,5 (V:H); 

• Jusante: 1:3 (V:H). 
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Figura 01: Localização do empreendimento 
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4. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA3
 

  

 Todo empreendimento influência pelo menos três áreas afins: a Área 

Diretamente Afetada (ADA), a Área de Influência Direta (AID) e a Área de 

Influência Indireta (AII). Estas áreas são a delimitação geográfica onde ocorrem 

as modificações ambientais, quer sejam elas permanentes ou temporárias. 

Nestas áreas são introduzidas pelo empreendimento elementos que afetam as 

relações físicas, físico-químicas, biológicas, e sociais do ambiente (FOGLIATTI et 

al, 2004) (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Áreas de Influência. Modificado de Fogliatti et al (2004). 

 

 Para o estudo das áreas de influência do empreendimento sobre o 

patrimônio cultural arqueológico devem-se considerar os modos de inserção 

desse recurso não somente no meio físico, mas também no contexto 

sociocultural. Além disso, esses bens estão inseridos em ambiente natural cujas 

características morfológicas e topográficas podem influenciar na sua 

conservação, de forma que, essas características, juntamente com os fatores de 

transformação antropogênica, são fundamentais para que se possa compreender 

                                            
3
A serem definidas pela empresa responsável pela gestão ambiental. 
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o sítio arqueológico, seu grau de preservação e associá-lo ao histórico da 

ocupação humana da área de estudo. 

 

 O patrimônio arqueológico e histórico-cultural4 de uma região é constituído 

pelos vestígios materiais remanescentes, representativos dos processos culturais 

que nela se sucederam em períodos pré-históricos e históricos, podendo 

apresentar, portanto, uma ampla abrangência temporal, tornando-se necessário 

para caracterizá-lo: 

 A identificação dos vestígios materiais associados aos antigos 

assentamentos das populações que ocuparam a região em que se insere a área 

de estudo, em tempos anteriores e posteriores à colonização européia; 

 A caracterização do potencial informativo e de preservação desses 

vestígios, avaliando sua importância científica e patrimonial (aspectos públicos, 

históricos, culturais, etc.); 

 A estimativa do potencial apresentado pela área para preservação de bens 

de interesse arqueológico e histórico-cultural e a avaliação das fragilidades a que 

esse patrimônio está sendo submetido, seja por fatores de origem natural ou 

humana. 

 

 O potencial arqueológico de uma área, ou seja, a probabilidade de 

ocorrência de vestígios culturais materiais que apresentem significância 

arqueoinformativa, é indicado e varia de acordo com os contextos histórico e 

ambiental apresentados, sendo referenciados pelos diferentes padrões pretéritos 

de assentamento humano e de uso do solo conhecidos. Assim, a natureza dos 

bens arqueológicos, componentes do patrimônio cultural da Nação, indica que os 

mesmos sejam avaliados, nos estudos ambientais, como componentes do meio 

antrópico. No entanto, as áreas de influência para essa disciplina devem ser 

associadas àquelas definidas para o meio físico, uma vez que os registros dos 

vestígios materiais das atividades ou dos usos passados de um determinado local 

são normalmente encontrados preservados no solo, esse, por sua vez, entendido 

                                            
4
Entende-se aqui o patrimônio arqueológico e histórico-cultural como “(...) os aspectos físicos, 

naturais e artificiais, associados às atividades humanas, incluindo sítios, estruturas e objetos 
possuindo significância, individualmente ou em grupo, em história, arquitetura, arqueologia ou 
desenvolvimento (cultural) humano.” (FOWLER, 1982 apud CALDARELLI, 1999.p. 347). 
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como a matriz de sustentação dos recursos arqueológicos.  Dessa forma, para a 

avaliação realizada as áreas de influência do Meio Físico foram definidas da 

seguinte forma: 

 

4.1. AII - Área de Influência Indireta 

 

Como Área de Influência Indireta para a análise do meio socioeconômico no 

âmbito deste estudo serão adotados os limites geográficos dos municípios de 

Cabreúva, Indaiatuba, Itú e Salto. Na verdade esta definição considera estes 

espaços como área de estudo ou de contexto, já que avalia-se que o 

empreendimento não apresenta porte ou tipologia para atingir, mesmo que 

indiretamente, toda a área unidades federativas aqui contempladas. 

 

4.2. AID - Área de Influência Direta 

 

 Corresponde ao entorno próximo ao empreendimento que é afetado 

diretamente por suas atividades, apresentando relação direta com a ADA. 

 

 Também foi definida a mesma AID para os meios físico e biótico, que 

abrange a Sub-Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piraí, totalizando cerca de 220 km², 

contudo foi dada ênfase para os levantamentos de dados primários nas sub-

bacias das drenagens que contribuem diretamente para o reservatório e não toda 

a bacia do Ribeirão Piraí. 

  

 Isso se deve aos impactos ambientais diretos do empreendimento sobre 

esses meios estarem restritos basicamente ao entorno próximo ao reservatório, 

especialmente, as sub-bacias hidrográficas que contribuem diretamente para o 

empreendimento. 

 

  

 Para o meio sócio-econômico considerou-se a AID como os municípios de 

Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto, isso porque o reservatório será para 

abastecimento público de água para esses quatro municípios, mesmo o 
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reservatório estando localizado espacialmente somente nos municípios de Salto e 

Itu.Contudo, vale ressaltar que os principais impactos socioeconômicos ficarão 

circunscritos a Itu e Salto, particularmente, a desapropriação de propriedades 

rurais, alteração da geração de renda, empregos e impostos, alteração no tráfego 

de veículos sobre o sistema viário do entorno e alteração do uso e ocupação do 

solo. 

 

4.3. ADA - Área Diretamente Afetada 

 

 Corresponde a área efetivamente afetada e onde serão desenvolvidas as 

atividades do empreendimento durante as fases de planejamento, instalação e 

operação, incluindo as áreas das propriedades rurais onde se pretende implantar 

o empreendimento, os canteiros de obra, jazidas de solo e depósitos de bota-fora. 

 

 Nesse sentido, foi estabelecida a ADA para os meios físico e biótico como 

o limite da cota máxima de inundação do reservatório, por ser essa a área 

diretamente afetada pelo empreendimento para os aspectos ambientais desses 

dois meios.Para o meio sócio-econômico foi considerada como ADA as 

propriedades rurais que terão toda ou parte de suas terras alagadas pelo 

empreendimento. 
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5. OBJETIVOS GERAIS DO PROGRAMA 

 

 Os objetivos gerais deste Programa podem ser sintetizados nos seguintes 

itens: 

a) Realizar o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na 

ADA do empreendimento visando aprofundar o contexto arqueológico local e 

evitar danos a possíveis vestígios/sítios arqueológicos existentes antes da prévia 

pesquisa em conformidade com a legislação específica e determinações do 

IPHAN; 

b) Realizar os estudos de Diagnóstico de Patrimônio Arqueológico, Histórico e 

Cultural nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento, podendo ser 

incorporado com demais instrumentos de gestão do município envolvido; 

c) Atender à legislação brasileira no que se refere à proteção e intervenção 

junto ao patrimônio; 

d) Produzir conhecimento científico sobre o Patrimônio Cultural e seus 

componentes, a saber: os sítios arqueológicos, o patrimônio edificado, os 

monumentos, o patrimônio imaterial e o patrimônio paisagístico com caráter 

cultural; 

e) Implementar política efetiva de disponibilização do conhecimento à 

comunidade e participação da mesma na produção e proteção sobre o Patrimônio 

Cultural. Completa esta ação a integração do programa com outras iniciativas 

correlatas (Plano de Manejo, Plano Diretor Municipal, entre outros).  
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6. PRINCIPAIS ASPECTOS CIENTÍFICOS DO PROJETO 

 

 Dentro da perspectiva científica, este Programa tem como premissas:  

 Promover a proteção primeira através do conhecimento, isto é, efetuar a 

identificação e caracterização das diversas manifestações culturais que 

ocuparam e ocupam a área de abrangência do empreendimento (ADA e AID); 

 Estabelecer dimensões espaciais e cronológicas, assim como sua 

inserção em contextos arqueológicos e históricos de caráter macro-regional. 

Para tal finalidade, a abordagem envolve a identificação e inserção geográfica, 

ambiental e temporal das manifestações culturais, assim como seu 

fortalecimento através de políticas de fomento e apoio direto; 

 Caracterizar a formação histórica da área de abrangência do 

empreendimento, independente do período cronológico a que se relaciona e, 

também, a possíveis critérios subjetivos de valoração. Assim, não serão apenas 

tratados os sítios arqueológicos, urbanos e paisagísticos que já se encontram 

sob proteção legal, mas aqueles identificados através da manifestação da 

sociedade, como por exemplo, lugares de memória, técnicas tradicionais, locais 

de interesse turístico e histórico, entre outros; 

 Reconhecer o meio natural como subsídio para a produção do 

patrimônio cultural, isto é, identificar fontes de matéria-prima, transformação da 

paisagem e a topografia do lugar como determinantes para a realização de 

determinada atividade cultural. Cita-se, como exemplo, fontes de insumos e 

fatores geoindicadores para o estabelecimento de variáveis correlatas ao 

estabelecimento e constituição de exemplares do patrimônio cultural 

considerados a partir de um enfoque ecossistêmico. 



 

29 

7. CONTEXTO HISTÓRICO REGIONAL 

 

7.1. A Ocupação do Interior Paulista5 

 

 Ao se buscar reconstruir a história da ocupação do que hoje conhecemos, 

grosso modo, como o “interior de São Paulo” – e mais especificamente parte dele, 

sobretudo as regiões englobadas pelo Baixo e Médio Tietê, pela Mogiana e pelo 

noroeste paulista, já próximo ao Mato Grosso do Sul –, é necessário ter em mente 

um aspecto específico que marcou todo o processo de povoamento do planalto 

paulista e, mais certamente, o estabelecimento da vila – depois cidade – de São 

Paulo. A história da ação colonizadora no planalto paulista pode ser 

compreendida pelo esforço contínuo em abrir caminhos e estabelecer áreas de 

influência cada vez mais distante do núcleo irradiador da cidade de São Paulo.  

 

 O processo colonizador paulista iniciou sua interiorização no final do século 

XVI. As bandeiras paulistas de André Leão e Nicolau Barreto, explorando o vale 

do Paraíba do Sul e as terras além da Serra de Mantiqueira inauguraram, na 

última década desse século, o fenômeno Bandeirante. Entre 1600 e 1620, 

diversas bandeiras partiram do planalto de Piratininga em direção ao ocidente 

colonial, buscando duas mercadorias muito valorizadas no comércio mercantilista: 

os metais preciosos e os cativos indígenas. Dessa forma, o início do século XVII é 

também o momento que estabeleceu os primeiros contatos inter-étnicos entre 

colonos europeus e as etnias do planalto paulista.  

 

 Porém, como atividade econômica, a partir de 1670, o bandeirismo de 

apresamento mostrou forte tendência ao declínio. A reorganização do tráfico 

negreiro após a expulsão dos holandeses do nordeste brasileiro, o esgotamento 

dos “estoques” de índios “domesticados” pelas missões, a resistência e a retirada 

dos sobreviventes para regiões mais ermas, progressivamente inviabilizaram a 

ação bandeirante de apresamento nos padrões da economia colonial. Se a 

escravização e mercantilização do braço indígena foram em grande parte o 

sustentáculo desse panorama em constante expansão movimento, a descoberta 

                                            
5
SILVA, Rodrigo (2008), Colonização e Desenvolvimento Histórico do Interior Paulista, mimeo. 
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de ouros e diamantes nas Minas Gerais, em fins do século XVII, forneceu o 

capital necessário para a manutenção da permanente ampliação das fronteiras 

paulistas.  

 

 Com a expansão das áreas mineradoras na primeira metade do século 

XVIII, as relações de mercado entre essas regiões e os núcleos de população 

mais antiga intensificaram-se de uma forma nunca antes presenciada no cenário 

colonial, de modo que antigas trilhas indígenas e sertanistas ganharam 

importância e se sedimentaram. Tanto negociantes, tropeiros, sertanistas como 

simples viajantes passaram a circular em tais caminhos com uma frequência cada 

vez maior, contribuindo dessa forma para que as áreas adjacentes a essas 

estradas fossem ocupadas, geralmente por roceiros, rancheiros e donos de 

estabelecimentos como estalagens e pousos.  

 

 A ocupação inicial do nordeste paulista esteve intimamente ligada à 

implementação desses caminhos para as regiões mineradoras, notadamente para 

um deles, o Caminho de Goiás, que ligava a cidade de São Paulo às minas de 

Goiás. Embora no século XVII já existissem trilhas que ligassem São Paulo com 

as terras dos índios Goiases, foi somente com a descoberta do ouro de Goiás, em 

1725, que a ligação entre as duas regiões – chamada originalmente de o 

Caminho do Anhanguera e, posteriormente, de Caminho de Goiás – ganhou o 

estatuto de “Estrada”. Saindo da cidade de São Paulo no sentido de Jundiaí, após 

atravessar a ponte sobre o rio Tietê, o viajante seguia os rios Atibaia, Jaguari, 

Jaguarimirim, Pardo e Grande, que por sua vez eram cruzados por meio de 

barcas.  

 

 A proliferação da notícia sobre a descoberta de ouro em Goiás promoveu 

um aceleramento na ocupação das áreas situadas no Caminho de Goiás, que, de 

uma forma ou de outra, já era conhecido por boa parte dos sertanistas antes 

mesmo do surto da exploração aurífera. Já em 1726, alguns dos descobridores 

das minas de Goiás (Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite da Silva Ortiz) 

receberam uma sesmaria ao norte do rio Pardo, além da concessão para a 
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exploração das passagens dos rios Iguatibaia, Jaguary, Pardo, Grande, das 

Velhas, Parnahyba, Guacurumbá, Meia Ponte e dos Pasmados.   

 

 Nesse âmbito, surgiu na paisagem do antigo Caminho do Anhanguera um 

elemento que se tornaria característico, ao longo do século XVIII e da primeira 

metade do XIX, nas áreas que a existência de estradas condicionou sua própria 

ocupação: os pousos. Estes eram geralmente constituídos por uma moradia, um 

pasto, um rancho e, em algumas vezes, por uma venda, servindo como uma 

paragem para o descanso de tropeiros, viajantes e de seus respectivos animais.  

 

 Passados dois séculos de colonização lusa em terras paulistas, novas 

regiões do planalto começaram a ser ocupadas, sobretudo após o descobrimento 

das minas de ouro, em fins do século XVII, na porção central da América 

portuguesa. Em 1776, a Capitania de São Paulo resolveu fundar um povoado nas 

imediações da foz do Piracicaba que serviria, concomitantemente, como apoio à 

navegação das embarcações que desceriam o Tietê no sentido do rio Paraná e 

como ponto de retaguarda ao forte de Iguatemi, situado na divisa com o atual 

Paraguai. Fundada em 1º de agosto de 1767, Piracicaba foi elevada à condição 

de freguesia de Itu já no ano seguinte. Nesta época também foi instaurada a Vila 

de Porto Feliz. Criada em 1797, que detinha até então o estatuto de freguesia de 

Araritaguaba, jurisdicionada à Vila de Itu (NEME, 1974). 

 

 A interferência consciente de Lisboa na Capitania de São Paulo provocou, 

já na segunda metade do século XVIII, o enriquecimento de diversos setores da 

sociedade paulista, sobretudo daqueles vinculados à monocultura canavieira, 

localizados nas vilas de Itu, Campinas, Porto Feliz e Jundiaí. Aliás, o sucesso 

posterior das lavouras de café a partir de 1850 só foi possível devido à infra-

estrutura – comercial, financeira e de transportes – implementada pela cultura 

canavieira durante o último quartel do século XVIII e a primeira metade do século 

XIX.  

 

 Cidades importantes nasceram com a consolidação da cultura canavieira 

em São Paulo. Araraquara, por exemplo, surgiu como freguesia de São Bento, em 
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1817, passando à categoria de município em 1833. Limeira, por sua vez, surgiu 

em 1830 como freguesia de Nossa Senhora das Dores do Tatuibi –, fruto da 

construção de uma estrada feita para escoar a produção açucareira dos 

engenhos da região. Rio Claro foi fundada em 1827, tornando-se município em 

1845 (LEMOS, 1978). A despeito da importância da cultura canavieira no 

processo de povoamento do Oeste e Centro Oeste Paulista, foi apenas com a 

inserção das lavouras de café, ao longo do século XIX, que essa e outras regiões 

do planalto paulista consolidaram-se como áreas de ocupação efetiva.  

 

 A expansão da lavoura cafeeira pelo planalto paulista protagonizou 

alterações significativas na ocupação e acesso às terras no planalto. Se até então 

a exploração das terras ainda era de certo modo rarefeita, a inserção do café 

provocou uma reordenação na composição e valorização fundiárias, na medida 

em que a implementação de sua lavoura implicava numa redefinição do 

aproveitamento do solo e da topografia da região (MILLIET, 1938). Habituados a 

privilegiar as regiões de pasto, os habitantes do planalto paulista passaram a 

assistir a uma valorização expressiva das áreas formadas por solos de terra roxa 

que, como é bem sabido, eram as mais propícias para o cultivo do café. A área 

tomada pelo café amalgamou terras antes povoadas por movimentos históricos 

distintos. Ela abrangia, de modo geral, desde a região do Oeste Paulista (indo de 

Campinas, Rio Claro e São Carlos até Araraquara e Catanduva) até o nordeste da 

província, passando por Pirassununga, Casa Branca e Ribeirão Preto. 

 

 Os principais canalizadores para a expansão da cultura cafeeira pelo 

planalto paulista foram as estradas de ferro que, a partir da década de 1860, 

substituíram paulatinamente os antigos caminhos de terra atravessados pelas 

tropas de mulas. Se por um lado a crescente malha ferroviária aumentou a 

qualidade da interligação entre a cidade de São Paulo, o porto de Santos e as 

localidades próximas à Capital da Província, por outro ampliou as vias de 

comunicação e as áreas de povoamento de territórios planaltinos longínquos, 

além de reduzir o frete do transporte das mercadorias. 
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 Tendo como marco fundador a implantação da Estrada de Ferro Santos-

Jundiaí (1867), a malha ferroviária de São Paulo atingiu o nordeste Paulista com a 

Estrada de Ferro Mogiana, fundada em março de 1872. A Companhia Paulista, 

por sua vez, penetrou no Oeste Paulista, atingindo Campinas (1872), Rio Claro 

(1876) e, mais tarde, os vales do Pardo e do Mogi-Guaçu, de um lado, e São 

Carlos, Araraquara e Jaboticabal, do outro. A Ituana – que inicialmente ligava Itu a 

Jundiaí, mas depois chegou até Piracicaba, em 1879 – foi iniciada em 1873, ao 

passo que a Sorocabana – que ligava São Paulo até Sorocaba e Ipanema – teve 

seus primeiros trechos assentados em 1875 (MATTOS, 1990).  

 

 O café permaneceu como base da economia paulista até a década de 

1930, período em que o segmento começou a sofrer sucessivas oscilações no 

mercado. A crise de 1929 abalou a importância da cafeicultura e promoveu uma 

aceleração no processo de diversificação não apenas no setor agrícola, mas na 

economia paulista como um todo. Aliás, é no próprio movimento de expansão e 

retração da cultura cafeeira em território paulista que se encontram as origens da 

concentração industrial em São Paulo (CANO, 1977). 

 

 No caso do noroeste paulista, a atração de capitais proporcionada pelo 

sucesso pecuarista promoveu uma relativa dinamização no cenário econômico da 

região. Araçatuba e Birigui, por exemplo, tornaram-se importantes produtores de 

calçados e couro. A consolidação da economia pecuarista e o incremento 

econômico por ela proporcionado acarretaram, em contrapartida, num acentuado 

êxodo rural protagonizado por aqueles setores sociais mais pobres vinculados às 

atividades agrícolas. Conjuntamente à concentração fundiária imposta pelos 

grandes grupos pecuaristas e à migração dos trabalhadores rurais para os 

centros urbanos paulistas surgiram dois fenômenos de grande importância, muito 

embora na época fossem relegados a um segundo plano pelo poder público: o 

gradativo aumento demográfico desordenado dos centros urbanos e início dos 

conflitos pela terra (MICHELETTO, 2003. p. 79-80). 

 

 O cultivo da cana-de-açúcar em larga escala, por sua vez, vem se 

configurando desde a década de setenta como um importante ramo da economia 
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paulista. Provocado inicialmente pela ampliação da demanda de açúcar no 

mercado interno e pela retração econômica do café no cenário nacional e 

internacional, o recrudescimento da economia canavieira em solo paulista logo 

tornou o estado num dos principais produtores de cana-de-açúcar do país, 

juntamente com Pernambuco e Rio de Janeiro. No contexto pós-guerra, os 

empreendedores paulistas acentuaram seus investimentos nas usinas de açúcar, 

passando a ocupar áreas comumente destinadas por cafezais, algodoais e 

pastagens. Além disso, grupos empresariais como o Dedini, de Piracicaba, e 

Zanini, de Sertãozinho, iniciaram a produção de máquinas e instrumentos 

voltados para as usinas canavieiras.  

 

 De forma gradual, o interior paulista tem se constituído como pólosucro-

alcooleiro de influência nacional, juntamente com parte dos Estados de Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Vale notar que a lavoura canavieira 

da região foi direcionada, num primeiro momento, à produção de álcool hidratado 

para a queima. Já nos últimos dez anos, em decorrência do aumento dos preços 

internacionais do açúcar, o setor deslocou parte de suas atividades para produção 

dessa commodity e de álcool anidro.  

 

 Além disso, a proliferação de usinas e destilarias para esses produtos tem 

sido acompanhada por uma tentativa de enquadrar esses empreendimentos para 

outro setor da economia: a co-geração de energia (ANDRADE, 1994). Todavia, é 

importante assinalar que o desenvolvimento do interior paulista constitui um 

processo heterogêneo que não engloba os diversos setores sociais da região. De 

modo geral, assim como em outras áreas do país, o interior paulista assistiu a 

uma inserção na sua economia de modernos complexos agroindustriais, num 

movimento conhecido como modernização do campo. 

 

 Tal movimento não implicou somente na incorporação de novas técnicas e 

tecnologias agrícolas, mas também na marginalização daquelas atividades 

produtivas alheias à dinâmica econômica do capital industrial e financeiro dos 

grandes centros financeiros e exportadores do país. Deste modo, a modernização 

do campo não representou apenas uma mudança nas relações do Homem com a 
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Natureza, mas também nas relações sociais de produção, já que a dinâmica 

econômica do campo passou a ser determinada pelo padrão de acumulação 

industrial, que por seu turno centrou-se nos incentivos estatais para o 

desenvolvimento dos complexos agroindustriais. 

 

7.2. O Município de Cabreúva6 

 

 Daniela Cristina da Silva (2011, p. 17) informa que a paragem que deu 

origem à cidade de Cabreúva foi inicialmente “caminho de referência para 

incursões das bandeiras que, através do Rio Anhembi, partiam em expedições 

rumo ao Mato Grosso e Goiás...” 

  

 Cabreúva foi fundada em princípios do século XVIII por um membro da 

família Martins e Ramos, do Município de Itu, o qual, à procura de um lugar 

para instalar-se, subiu explorando a margem direita do Rio Tietê até encontrar um 

vale encravado entre cinco grandes serras - que mais tarde 

seriam denominadas "Japi", "Guaxatuba", "Guaxinduva", "Cristais" e "Taguá", 

onde, constatando o clima ameno, a fertilidade do solo e a abundância de água 

existentes, estabeleceu-se.  

   

 Senhor de muitos escravos e dono de grande fortuna, Martins, 

 acompanhado pela família, ocupou a terra e dedicou-se a cultivar cana-de-açúcar 

para a fabricação de aguardente, dando início à instalação de engenhos que se 

tornariam a maior força econômica da localidade durante décadas;  produzindo 

uma cachaça que ganhou notoriedade e tornou-se famosa muito além de suas 

fronteiras, dando à cidade o popular slogan de "Terra da Pinga".       

   

 Aproximadamente um século após a fundação, uma família de lavradores 

doou o terreno para a construção de uma capela, que foi erguida sob a invocação 

de São Benedito, mas a mesma,  poucos anos depois, em virtude da 

                                            
6
 Texto elaborado com base em informações cedidas pela Prefeitura Municipal. Disponível em 

https://www.cabreuva.sp.gov.br/conheca+a+historia+de+cabreuva.aspx e da obra de Daniela 
Cristina da Silva.Restrições ao uso e ocupação do solo do APA Cabreúva/SP: conflitos sobre um 
território demarcado para a sustentabilidade. Dissertação de mestrado. São Paulo: USP – 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, 2011. 

https://www.cabreuva.sp.gov.br/conheca+a+historia+de+cabreuva.aspx
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precariedade da construção, desmoronou ante a força de um grande temporal. No 

mesmo local, passados alguns meses, foi erigida, por um fazendeiro,  uma nova 

capela, até que, em 1856, com recursos levantados pela comunidade, ergueu-se 

a Matriz atual, em homenagem à Nossa Senhora da Piedade, Padroeira do 

Município, que é homenageada em 15 de setembro. 

  

 Relativo ao contexto ambiental, o município integra o complexo de serras 

que acolhe a maior porção de remanscentes de mata atlântica do interior paulista, 

segundo Daniela Cristina da Silva (2011, p. 16). 

 

 A partir da década de 1970, a cidade insere-se na maré industrializante que 

avançou sobre as cidades médias envoltórias à metrópole de São Paulo. Já nas 

décadas seguintes, Cabreúva consolida também sua vocação agrária, compondo 

o chamado circuito das frutas (SILVA, 2011, p. 17) 

 

7.3. O município de Indaiatuba 

 

 O assentamento histórico de Indaiatuba reflete o modo usual da região, isto 

é, origem em pousos de tropas de muares e incursões nos primeiros séculos da 

ocupação colonial dos interiores paulistas. Adriana Carvalho Koyama (2009) 

assim descreve: 

Uma história bastante difundida é a da existência de um povoado 
perto da foz do córrego Barnabé, chamado Votura, que teria sido 
abandonado após uma epidemia de varíola, em meados do século 
XVIII. Outra história bastante divulgada diz respeito a uma capela 
em devoção a Nossa Senhora da Candelária, que teria sido criada 
e cuidada por José da Costa, também no século XVIII. 

 

 Seu início efetivo teria se dado no decorrer do seculo XVIII, num dos 

povoados pertencentes à Itú, já com o nome de Indayatiba, em 1768 (KOYAMA, 

2009), elo de ligação para as tropas que iam às minas de Cuiabá e Goiás. 

 

 A consolidação de sua ocupação teria sido originada nos primeiros 

engenhos de açúcar, sob icentivo estatal português, com ápice de produção nos 

anos 1850, com aproveitamento quase total dos recursos hídricos para moer cana 

(KOYAMA, CERDAN, 2017). 
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 A produção de açúcar foi suplantada pelas marés montantes de cafezais, 

com introdução de novas fazendas e adaptação das antigs à nova cultura. Sua 

emancipação política é assim resumida: 

Em nove de dezembro de 1830 Indaiatuba tornou-se, por decreto 
do Imperador, sede de uma das Freguesias da Vila de Itu, 
englobando também os bairros de Itaici, Piraí, Mato Dentro e 
Buru. Em 1835 havia na sede da Freguesia, Indaiatuba, 142 
habitantes, em Mato Dentro eram 454, em Itaici 625 e, em Piraí, 
805 habitantes. Sua elevação à condição de Vila ocorreu em 24 
de março de 1859. Com esse novo estatuto Indaiatuba ganha 
autonomia política em relação a Itu, passando a ter sua própria 
Câmara de Vereadores (KOYAMA, CERDAN, 2017). 

 

  Já no final do século XIX, o café alterou ainda mais os planos urbanos da 

cidade, com o advento da malha ferroviaria, com ramal da Ytuana. Além das 

alterações de ordem urbana, a ferrovia incrementou também a demografia do 

município, com levas de imigrantes europeus e asiáticos.  

 

 A produção da rubiácea sedimentou-se até a década de 1950, quando 

outras atividades industriais firmaram-se no município, no esteio das cidades 

vizinhas da atual Região Metropolitana de Campinas cenário que perdura até os 

dias atuais. 

 
7.4. O município de Itú 

 

 O município de Itu situa-se na Região Metropolitana de Sorocaba, na 

Mesorregião Macro Metropolitana Paulista e na Microrregião de Sorocaba, do 

Estado de São Paulo.  
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Figura 03: Localização da região administrativa de Sorocaba. 

 

 Em 1610, o bandeirante Domingos Fernandes e seu genro, Cristóvão Diniz 

ergueram uma capela em louvor a Nossa Senhora da Candelária, no local 

conhecido como Campos de Pirapitingui, onde havia o Utu-Guaçu (grande queda 

d’água). Em 1643 foi elevada à capela curada, na Vila de Santana de Parnaíba e 

a freguesia em 1653. No ano seguinte, foi elevada condição de vila Utu-Guaçu, o 

que gerou protestos das Câmaras de São Paulo e Parnaíba. No entanto, provisão 

de 18 de abril de 1567 do Ouvidor Miguel Cabello, o ato de Gonçalo Couraça foi 

ratificado, prevalecendo a constituição de Itu à vila (IBGE, 2016). 

 

 Em comemoração aos 400 anos da Estância Turística de Itu, em 2010, 

homenageou-se o bandeirante Domingos Fernandes com um monumento na 

praça da Independência (Largo do Carmo). Segundo os organizadores “a estátua 

do fundador é modelada em argila, fundida com metais e bronze. Pesa 

aproximadamente 220 kg, tem 2,10 m de altura e sua base mede 1 m de altura 

por 1,20 m de largura” e que mais chama a atenção na estátua é o fato do 

bandeirante estar sem chapéu, o que não era de costume entre os mesmos. “Nós 

optamos por fazê-lo sem chapéu para deixar mais evidente os fortes traços 

mamelucos (mistura de português com índio)”. E completa: “Os gestos dele 
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simbolizam bem essa mistura: de um lado a bandeira de Portugal e do outro um 

facão” (JORNAL DE ITU, 2010). 

 

 Entre os anos de 1610 a 1750, fase sertanista e de fundação da cidade, a 

região “foi principalmente um ponto de apoio e ligação na vasta rede de 

comunicações e aviamentos organizada para a preação de índios, a busca do 

ouro, a cata das pedras preciosas e o abastecimento dos núcleos de mineração”. 

Após esse período “decai o bandeirismo e expedem-se as atividades de 

comércio, as monções, destinadas ao aviamento dos núcleos populacionais 

formados em torno das atividades de mineração” (OLIVEIRA, 2012, p.95 apud 

IANNI, 1996, p.15). 

a despeito da predominância dos negócios dos sertanistas, 
bandeirantes ou comerciantes, em suas idas e vindas por longos 
espaços e tempos, formaram-se roças e criação no lugar. 
Fixaram-se famílias e gerações, meio ligadas ao movimento das 
bandeiras e monções, meio ligadas à terra, à casa, às roças e 
criações. Mesclaram-se os portugueses e os índios, escravos e 
forros, mestiços ou não, quando se estendia a rede de 
povoamento de povoamento e negócios, pelas longas lonjuras, 
formava-se a base de uma sociedade peculiar, a sociedade 
caipira. Foi a sociedade caipira que se formou em Itu, ao longo 
dos anos 1610-1750, à medida que o lugar se articulava e 
rearticulava na vasta rede de caminhos, trilhos, estradas, rios, 
sítios, arraiais, freguesias, povoados, vilas e cidades que os 
portugueses, índios, mamelucos, negros e mulatos iam formando 
perto, longe e distante (IANNI, 1996, p.15-16). 

 

 Até início da década de 1750, as lavouras mais significativas eram a do 

milho, para a alimentação das tropas de muar que atravessavam a região em 

direção a São Paulo, Rio de Janeiro e as minas e, para a elaboração de farinha, 

fundamental na alimentação da população. Além dele, a produção algodão não 

pode ser ignorada já que abastecia o mercado interno e também era exportado. 

No entanto, não houve maior crescimento desta cultura, talvez por não encontrar 

espaço entre a efetiva monocultura do açúcar que se instalará nas décadas 

seguintes, ou pelo próprio recuo do mercado internacional para o produto de 

origem brasileira com a retomada da produção norte-americana (CAMARGO). 

 

 Nas décadas seguintes a lavoura canavieira passa a tomar conta dos 

negócios da vila e da região durante cerca de um século (1750 – 1850), a 
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economia e a sociedade de Itu basearam-se nos negócios da cana, no comércio 

do açúcar (IANNI, 1996, p. 49).  As Vilas de Itu, Jundiaí e Mogi Mirim eram os 

centros irradiadores dessa nova agro manufatura escravista de exportação. O 

crescimento do número de engenhos resultava na ocupação de novas áreas, 

levando ao desmembramento de freguesias e à formação de novas Vilas, como 

por exemplo, em 1797, as Vilas de Porto Feliz e de São Carlos das Campinas, 

desmembraram-se de Itu e Jundiaí, respectivamente, conforme relata Mello 

(2009, p.26). 

 

 A produção paulista de açúcar alcançou 198.483 arrobas em 1799, sendo 

realizada em mais de 400 engenhos. A maior parte, 135.069 arrobas, 68%, fora 

fabricada nas seis Vilas do oeste: Jundiaí, Itu, Porto Feliz, São Carlos 

(Campinas), Mogi Mirim e Sorocaba, que juntas concentravam 274 unidades de 

engenho. A produção encontrava-se concentrada em três das seis localidades 

acima, que produziam mais de 60% desse açúcar: Itu, Porto Feliz e Campinas. A 

quantidade produzida nos outros três municípios do Oeste era de pequena monta, 

pois Jundiaí perdeu a maioria dos seus engenhos com o desmembramento de 

Campinas e Mogi Mirim constituía área de fronteira agrícola, cujos engenhos 

estavam sendo instalados. Essa região constituiria a principal produtora de açúcar 

durante todo o século seguinte (MELLO, 2009, p.26). 

 

 Em 1808, com a abertura dos portos e a chegada da família real 

portuguesa, existiam na Capitania de São Paulo 458 engenhos de açúcar sendo 

mais de 200 em Itu, Campinas e Porto Feliz e além de 601 alambiques produtores 

de aguardente segundo afirma MELLO (2009, p.28). Saint-Hilaire destacou em 

sua primeira viagem a São Paulo, no ano de 1818, que em Itu havia o maior 

número de engenhos, mais de 100 (cem). Segundo ele, as cidades de Itu, 

Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Porto Feliz e Piracicaba haviam exportado 300.000 

arrobas de açúcar (4.422.000 kg) naquele ano (SILVA, 2006, p.21 apud SAINT-

HILAIRE, 1903, p. 236). As duas décadas seguintes marcam um período de 

estabilidade, porém, entre os anos de 1840 e 1851 marcam o apogeu da 

produção açucareira. 
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 Nesse período, os dados de 1854 mostram o início do declínio açucareiro 

nessa região, no entanto, em Itu ocorreu o inverso, o número de engenhos 

cresceu, bem como, a produção destes.  No Vale do Paraíba, a produção dos 

derivados de cana regrediu, em favor da expansão do café, enquanto no Oeste 

ele era introduzido lentamente ao lado da lavoura canavieira. A lavoura cafeeira 

foi introduzida, na região do Oeste Paulista, pelos senhores de engenho, em suas 

propriedades produtoras de açúcar e aguardente.  Segundo Oliveira (2012, p.101 

apud PERISSINOTTO, 2000, p. 72) “quando se inicia a substituição da produção 

canavieira pelo café, essas áreas já possuíam estruturas suficientemente 

capazes, sobretudo, de transporte e de mão de obra”, portanto, “o café no Oeste 

paulista, portanto, não surgirá do nada. Ao contrário, quando de sua chegada 

encontrará uma região economicamente bastante ativa”. 

chama a atenção desde logo, pois o fundamento do comércio 
ituano era o açúcar, sempre o açúcar. Ao lado deste produto 
algum café, alguma aguardente e uns poucos couros. 
Evidentemente, a vila vivia totalmente baseada no cultivo da cana. 
De resto, já vimos que no seu território se concentrava a maior 
quantidade de terra cultivada (ZEQUINE, 2010 apudLISANTI 
FILHO, 1962, p.109). 

 

 Mello (2009, p.61) destaca que após o sucesso inicial dessa produção 

associada é que se deu o processo de abertura de fazendas especializadas na 

produção da rubiácea.  

Muitos desses senhores abandonaram a produção de derivados 
de cana e transformaram seus engenhos em fazendas de café, 
mas vários deles mantiveram produção comercial mista de açúcar 
e café. A cafeicultura foi implantada com maior rapidez e vigor nos 
engenhos de Campinas (MELLO, 2009, p.61). 

 

 Nos engenhos dos municípios Itu e Piracicaba, o ritmo de implantação 

dessa lavoura cafeeira foi mais lento e, a produção deaçúcar e aguardente, 

continuaram como principal atividade econômica das localidades até o advento da 

ferrovia, no final dos anos 1860. Gradativamente, a plantação e produção de café 

foram aumentando em Campinas, Jundiaí, Limeira e Rio Claro e desbancaram a 

produção de açúcar desses municípios (MELLO, 2009, p.66). 

 

 Em 1869, foi inaugurada a primeira Fábrica de Tecidos em Itu, denominada 

São Luiz, com 62 máquinas, entre elas 24 teares, todas importadas dos Estados 
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Unidos. Após chegarem ao Brasil pelo Porto de Santos/SP, seguiram de trem até 

Jundiaí/SP e foram levadas a Itu em carros de boi. No início eram consumidas 75 

toneladas de algodão por ano para produzir as roupas dos escravos, dos 

agricultores e sacarias para embalar sal e grãos (FUKUDA, 2016). 

 

 As Freguesias de Indaiatuba e Cabreúva, nas quais se concentravam as 

fazendas de café do município de Itu, foram elevadas à Vila em 1859, nelas 

existiam as maiores plantações de café, o que tornou quase insignificante a 

quantidade dessa cultura em Itu. E diferentemente de seus vizinhos, Itu continuou 

grande produtor e exportador de açúcar, dentre as Vilas do oeste, mesmo com o 

desmembramento de parte de seu território até os primeiros 15 anos do século 

XIX (MELLO, 2009, p.30). O crescimento da produção açucareira paulista, a partir 

da década de 1870, não aconteceu sob o viés da manufatura escravista, mas sim 

pela ótica capitalista baseada no trabalho livre e assalariado principalmente da 

mão-de-obra imigrante. Houve uma mecanização do setor de beneficiamento, 

como vinha ocorrendo na lavoura de café. 

 

 De 1870 a 1890 é o momento da marcha do café pelo território do oeste, 

principiando um acelerado processo de urbanização pelas terras da região de 

Campinas, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Botucatu e Ribeirão Preto, 

expandindo-se mais ainda com a introdução das ferrovias: Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, Mojiana, Ituana, Sorocabana e a Companhia E. F. Rio Claro 

(PUPIM, 2008, p.34 apud GRANDI, 2007; SAES, 1981).  A Ituana, fundada em 

1872, atingiu Itu em 1873, e Piracicaba em 1879. 

 

 Já no ano de 1888 a região configura-se como cafeeira, mas no município 

de Itu a produção continua relativamente baixa quando comparada a outros 

municípios do oeste paulista. Ainda assim o papel do café fez emergir novas 

fortunas, tornando o fazendeiro em burguês e os escravos em trabalhadores 

livres, no mesmo tempo em que chegavam os imigrantes europeus e davam outra 

dinâmica ao contexto da vida no interior paulista (OLIVEIRA, 2012, p.106 apud 

IANNI, 1996). 
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 Novas mudanças aconteceriam no município entre 1920 e 1970 deixando 

sua base social agrária por uma de caráter urbano-industrial, ainda que com 

grandes traços herdados do modo de vida levado no espaço rural e sem nunca 

deixar de lado totalmente a prática agrícola como fonte de alimentação ou renda. 

Desde a década de 70 do século XX, grandes contingentes populacionais se 

dirigem ao município de Itu. Sua população vai gradativamente crescendo, 

tornando o município de porte médio, assim como muitos municípios no Estado 

de São Paulo nesse período (OLIVEIRA, 2012, p.113). 

 

 Apesar desse quadro, até a década de 1970 a base da economia migrou 

de agrária para uma agrário-industrial, sendo somente a partir da década de 1970 

que entrava em franco andamento a expansão do setor industrial em Itu. Assim, 

de modo cada vez mais acentuado desde 1930, a agricultura perdeu o lugar para 

a indústria, assim como a cidade ganhou preeminência sobre o campo; o capital 

industrial, em geral com base em outros centros econômicos mais fortes, passou 

a dominar a economia e a sociedade de Itu (OLIVEIRA, 2012, p.113 apud IANNI, 

1996, p. 92). 

 

7.5. O município de Salto7 

 

 A  região onde se insere a cidade de Salto está entre as primeiras no 

processo de penetração do território, desde a segunda metade do século XVI. 

Registros históricos dão conta da presença de uma aldeia dos índios guaianás ou 

guaianazes, do tronco Tupi-Guarani, nas imediações da cachoeira, à qual 

chamavam Ytu Guaçu, Salto Grande em língua nativa. Esses índios, assim como 

outros das margens do Tietê, foram repelidos ou aprisionados nas investidas das 

primeiras bandeiras paulistas, que os levaram para abastecer de mão-de-obra as 

roças nas vilas do planalto. 

 

 O rio Tietê foi, desde o início, indicador natural de caminhos para 

exploradores, missionários e autoridades coloniais. A cachoeira, hoje cercada 

pelo centro da cidade de Salto, aparece em mapa primitivo do governador 

                                            
7
 Dados fornecidos pela prefeitura municipal 
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espanhol Luís de Céspedes Xeria, nos primeiros anos do século XVII. Também 

ao seu redor a grande bandeira de Nicolau Barreto, em 1601, aldeou grande 

número de indígenas cativos. E foi a uma légua do salto que Domingos 

Fernandes e seu genro, Cristóvão Diniz, saídos de Santana de Parnaíba, 

fundaram o povoado de Nossa Senhora da Candelária do Ytu Guaçu, a atual 

cidade de Itu, em 1610. 

 

 Já no final do século XVII, o atual território de Salto era uma propriedade 

particular, o Sítio Cachoeira, parte de sesmaria da Capitania de São Vicente, 

adquirido pelo capitão Antônio Vieira Tavares (sobrinho do bandeirante Raposo 

Tavares) e de sua mulher, Maria Leite. O capitão obteve permissão para construir 

e mandar benzer uma capela em seu sítio, que o livrasse de ir a Itu para assistir 

missa. A bênção do templo e a primeira celebração deram-se em 16 de junho de 

1698, data que é considerada como a de fundação da cidade de Salto. Por 

disposição testamentária, no ano de 1700, o casal fez a doação de suas terras, 

escravos e índios à Capela de Nossa Senhora do Monte Serrat. A localidade, com 

poucas casas e lavoura circundante, permaneceria por bom tempo na condição 

de bairro rural da vila de Itu. 

 

 Com o descobrimento de ouro em Cuiabá, no início do século XVIII, a 

região ituana funcionou como trampolim para aquelas regiões interiores da 

colônia. Nos seus arredores eram organizadas as monções, expedições fluviais 

que abasteciam de víveres as minas, levavam e traziam homens e garantiam o 

fluxo do ouro. Parte dos capitais gerados com a atividade mineradora foi aplicada 

na compra de terras, escravos negros, plantio de vastos canaviais e montagem de 

engenhos, a partir de meados do século XVIII. O povoado de Salto de Ytu, como 

então se chamava, passou a integrar o quadrilátero do açúcar (delimitado por 

Mogi-Guaçu, Jundiaí, Sorocaba e Piracicaba), a mais rica região produtora 

daquele produto em São Paulo, situação que se estendeu pela primeira metade 

do século XIX. Nesta altura, havia mais de quatrocentos engenhos de açúcar e 

aguardente em São Paulo, cem dos quais na região ituana. 

 



 

45 

 Foi o capital acumulado com a lavoura da cana-de-açúcar e, em menor 

escala, do café e do algodão, que propiciou o despertar do lugarejo, na segunda 

metade do século XIX. A posição geográfica privilegiada, junto à queda d’água, foi 

fator decisivo para os primeiros investimentos fabris, assim como a chegada da 

ferrovia, com a instalação dos trilhos da Companhia Ituana de Estrada de Ferro, 

em 1873. Nesse mesmo ano, o empresário José Galvão da França Pacheco 

Júnior inaugurou a primeira fábrica de tecidos na margem direita do Tietê, 

batizando-a de Júpiter. Pouco depois, em 1882, o dr. Francisco Fernando de 

Barros Júnior, político republicano cognominado Pai dos Saltenses, inaugurou a 

sua tecelagem, à qual deu o nome de Fortuna, poucos metros mais abaixo 

daquela pioneira. Em 1885, seria a vez da Fábrica de Meias de José P. Tibiriçá, e, 

em 1887, a Fábrica de Tecidos Monte Serrat, de Octaviano Pereira Mendes. 

Ainda no último ano da monarquia, 1889, inaugurava-se na margem oposta do rio 

a primeira fábrica de papel da América Latina, de Melchert & Cia. 

 

 A esse despertar industrial correspondeu o aporte de trabalhadores 

europeus, desviados em parte da lavoura do café e de outros produtos. No caso 

saltense, foram sobretudo italianos, atraídos em grande número pelas tecelagens, 

mas fixando-se também em pequenas propriedades rurais e no comércio miúdo 

pela cidade. Mesmo o capital italiano se fez presente, já que as duas fábricas 

pioneiras acabaram se aglutinando numa unidade maior e transferindo-se para a 

propriedade de europeus, através da Società per l´Esportazione e per l´Industria 

Italo-Americana. Pouco depois, em 1919, esta daria lugar à Brasital, indústria que 

marcou a vida da comunidade por décadas, como maior empregadora e 

responsável pelo surgimento de vilas operárias e de todo um modo de vida, com 

profundas raízes na cultura local. 

 

 No campo político, a chegada da República coincidiu com a separação do 

município de Itu, passando a cidade a ter autonomia administrativa. O nome foi 

simplificado para Salto já em 1917. 

 

 A entrada do século XX trouxe mais indústrias e benefícios como a 

iluminação elétrica, os serviços de água e esgoto, telefone, o primeiro grupo 
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escolar, bandas de música e a segunda usina hidrelétrica instalada no rio Tietê, a 

de Lavras, construída a partir de 1904. Pelos anos seguintes, a cidade, dada a 

concentração de indústrias, passa a merecer o apelido de Pequena Manchester 

Paulista, em referência ao centro industrial britânico. 

 

 Um segundo surto industrial verificou-se na década de 1950, quando 

isenções de impostos atraíram empresas de porte considerável para a época, 

como a Eucatex, Emas, Picchi e Sivat, que juntas chegaram a oferecer mais de 

3.500 empregos, firmando de vez o perfil industrial da cidade. Esse caminho teve 

seguimento já nos anos 1970, com a criação de distritos industriais e novos 

incentivos à vinda de indústrias. Cerca de vinte unidades se instalaram no 

município, justificando a chegada de grandes contingentes de migrantes 

provenientes de vários estados da Federação, com destaque para os 

paranaenses. O surgimento de novos bairros, em ritmo acelerado, alterou a 

paisagem e, em grande parte, o ritmo de vida e as características sócio-culturais 

da cidade. 

 

 Ao entrar no século XXI, Salto conta com mais de 98% de sua população 

(de aproximadamente 103 mil habitantes) na zona urbana. Embora boa parte dos 

empregos esteja nos setores de serviços e comércio, a cidade não perdeu sua 

característica industrial, concentrando dezenas de empresas nos seus distritos 

industriais, espalhados no pequeno território de 160 km². Existem na cidade 

importantes empresas de vários segmentos, como o metalúrgico, o automotivo, 

de mineração, cerâmico, químico, têxtil, de papel, moveleiro, etc, mas também se 

transformou em Estância Turística pela Lei Estadual 10.360 de 02 de Setembro 

de 1999. 
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8. CONTEXTO ETNO – HISTÓRICO REGINAL 

 

 Em termos de ocupações pretéritas em períodos pré-coloniais, a região em 

estudo é expoente tendo em vista sua presença na Bacia do Rio Anhembi – Tietê. 

Sobre tais cenários, serão abordados de forma pormenorizada no capítulo adiante 

tais ocupações. No entanto, em abordagem geral, informações  etno – históricas 

apontam que a parcela do estado em análise configurou-se como território de 

etnias guayanãs, em fronteira com miramomins da atual região metropolitana de 

São Paulo e Guaranis e Kaingangs a noroeste, conforme ilustrado na figura 04. 

 

 

Figura 04: mapa etnográfico de Curt Minuendajú (detalhe) 

 

 Em relação aos contextos atuais, a região em estudo abriga comunidades 

tradicionais que são grupos sociais que vivem, por períodos relativamente longos, 

em um espaço geográfico definido e constroem sua identidade a partir das relações 

que estabelecem com o território que ocupam. O território (físico e simbólico) é um 

espaço essencial para que possam se reproduzir e sustentarem seus modos de 

fazer e viver dos pontos de vista econômico, social, cultural, estético, entre outros 

(CEDEFES, 2016).  

 

O reconhecimento oficial dessa condição social foi estabelecido pelo 

Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 



 

48 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Em seu 

artigo 3º, o decreto define que essas populações 

são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, 
que ocupam e usa territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
geradas e transmitidas pela tradição (Decreto Federal Nº 6.040 de 
7 de fevereiro de 2000). 

 
São considerados povos e comunidades tradicionais no Brasil os indígenas 

(segundo Decreto 1775/96 dispõe sobre a regularização fundiária das terras 

indígenas), as comunidades quilombolas (cujo Decreto Estadual nº 3.572 legitima 

a posse das terras dos remanescentes dos quilombos), os pescadores artesanais, 

os ribeirinhos, os povos ciganos, os povos de terreiro, os pantaneiros (do pantanal 

mato-grossense e sul-mato-grossense), os faxinalenses do Paraná e região (que 

consorciam o plantio da erva-mate com a suinocultura e com o extrativismo do 

pião a partir do uso comum do território), as comunidades de fundos de pasto da 

Bahia (que praticam a caprinocultura em territórios de uso comum), os caiçaras 

(pescadores artesanais marítimos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo, que consorciam a pesca artesanal e extrativismo em áreas 

comuns com o cultivo), os geraizeiros (que exercem ocupação tradicional dos 

gerais ou cerrado), os apanhadores de flores sempre-vivas (que tradicionalmente 

exerciam o extrativismo em áreas de uso comum nas campinas, hoje cercadas 

em grande medida pela monocultura do eucalipto e pela criação de unidades de 

conservação de proteção integral), seringueiros, fundos de pasto, vazanteiros, 

veredeiros, caatingueiros, campeiros, jangadeiros, quebradeiras de coco babaçu 

que, somados, representam parcela significativa da população brasileira e 

ocupam parte considerável do território nacional.  

 

Com o reconhecimento oficial dessa condição social, os povos e as 

comunidades tradicionais, não contavam com nenhum instrumento legal que 

validasse a propriedade coletiva da terra, como acontece com regularização das 

terras indígenas através do Decreto nº 1775/96 e da posse das terras dos 

remanescentes dos quilombos pelo Decreto nº 3572/99. Neste contexto, a 

alternativa para se garantir os modos de fazer e viver dessas comunidades tem 
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acontecido por meio do estabelecimento de Reservas Extrativistas (RESEX) 

ouReservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Área de Proteção Ambiental 

(APA), Área de Interesse Relevante Ecológico (ARIE), Floresta Nacional 

(FLONA), Reserva de Fauna (REF).Para a região em estudo serão descritas 

sinopticamente as populações tradicionais de povos indígenas, comunidades 

quilombolas e povos ciganos. 

 

8.1. O tropeiro 

 

O tropeiro é o personagem central de atividade iniciada no século XVIII. 

Esteve diretamente ligada ao abastecimento de mercadorias (gêneros 

alimentícios e animais) realizadas especialmente o lombo de mulas, as quais 

eram mais eficientes e resistentes se comparadas aos equinos, para a guarnição 

de distintas regiões do país. 

Desde que a primeira tropa, de Cristovão Pereira de Abreu, que 
passou por Sorocaba em 1733, [...] os tropeiros disseminaram a 
cultura por todo o território nacional. Nas suas bruacas, junto com 
seus pertences; nos lombos despidos das mulas ainda indomadas 
ou nas algibeiras dos madrinheiros, peões e capatazes, vinham 
também os usos e costumes das muitas ilhas de civilizações 
esparsas por aquele imenso Brasil tão despovoado. Aos poucos 
foram ensinando o que sabiam e aprendendo outros costumes 
que levavam mais além, inconscientemente. Era uma cantiga rio-
grandense do sul que ensinavam aos paulistas e fluminenses, era 
uma dança goiana mostrada na Bahia e no Rio Grande do Sul, 
eram os versos e músicas cantados ou recitados nos pousos, por 
todos os cantos da Pátria ou ainda o “cotejo”, lugar de facão de 
mato que os paulistas exercitavam até o começo deste século, 
duelo que praticavam como diversão ou treinamento para prepará-
los para as agruras a enfrentar por estas estradas que 
começavam a rasgar os nossos territórios. (MONTEIRO, 2013, 
p.39 apud VIEIRA, 1983, p.19). 

 

Além do transporte e abastecimento, o tropeiro, contribuiu para a 

integração do sul do Brasil às demais regiões e também foi agente, responsável 

pelo surgimento de inúmeras vilas e cidades à medida que precisam de pouso 

para o descanso e reabastecimento das tropas, visto que seus deslocamentos 

duravam meses, por exemplo, de São Paulo às minas levava-se me média até 

dois meses. 
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Nos locais destinados ao pernoite, estabeleciam-se negociantes, 
que construíam algum cercado, para alugá-lo ao tropeiro, para 
que os animais pudessem passar a noite sem perigo de se 
extraviarem. Com o decorrer do tempo, estes pousos vão 
aumentando e recebendo sempre novos moradores, como 
ferreiros, arreadores, simples empregados, etc. (WACHOWICZ, 
1988, p. 102). 

 

Maia e Maia (1981 op. cit FITZ, 2013, p.19) destacam que no local de 

pouso era necessário oferecer acomodações tanto para os componentes da 

tropa, quanto aos animais transportados ou que serviam como meio de transporte 

e o descrevem da seguinte maneira: “o grande rancho era aberto, coberto de 

sapé ou telhas comuns, sendo que nas imediações desse rancho havia um 

grande cercado, para que se soltassem os animais”. Geralmente o pouso ficava 

em uma fazenda, à beira da estrada.  

 

As tropas de muares passam representar um avanço no tempo de 

transporte e na capacidade do mesmo. Suas atividades perduraram até as 

primeiras décadas do século XX, atendendo as exigências do mercado e 

comércio emergentes de cada época respectivamente: século XVIII bois e mulas 

para Minas Gerais, para São Paulo cafeeiro no século XIX e primeiras décadas do 

XX e para o norte do Paraná como extensão da cafeicultura paulista (FITS , 2013, 

p.12).  

 

De acordo com Silva (2005, p.111) o tropeiro era, antes de tudo, um 

comerciante, a compra e venda de animais, o uso no transporte de mercadorias 

que adquiria no centro e vendia no interior (ou vice versa) fizeram dele um 

propagador das relações econômicas. Somados e esse autor, muitos outros 

pesquisaram e continuam a pesquisar os tropeiros, como também pode-se citar 

Fraga que descreve o tropeiro como: 

aquele homem destemido e laborioso – que (tanto na sua 
empresa rural, como a repontar as tropas de alimárias, por longo 
tempo e distância) se constituiu no formador de comunidades 
rurais e urbanas […]. Homem, quiçá rude, ao mesmo tempo dócil, 
porque lapidado pelas arestas de sua faina a desbravar caminhos 
inóspitos, onde por vezes, obrigava-se dormir ao relento (FRAGA, 
2004, p. 601) 
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Inúmeros foram os caminhos percorridos pelos tropeiros como pode se 

observar no mapa a seguir. Acredita-se que o primeiro caminho aberto, ligando o 

Sul até a região de Sorocaba, tenha sido feito por Cristovão Pereira de Abreu, em 

1730, caminho por onde seriam trazidos os animais que passariam pela região. 

Logo, intensifica-se o fluxo de animais provenientes do sul, ao ponto de se 

estabelecer em Sorocaba, uma feira anual de muares, realizada nos meses de 

abril a junho que possibilitava o encontro entre compradores e vendedores de 

animais além da instalação do Registro de Animais em Sorocaba, para cobrança 

de taxas em 1750. 

Figura 05: caminho das missões. (Fonte: Revista Globo Rural, 2003). 
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Essa feira, ligada então à dinâmica do tropeirismo acaba por ser 

responsável pela prosperidade econômica que a cidade e a região 

experimentariam. Buscar gado no sul e trazê-los para serem negociados passa a 

se tornar cada vez mais atrativo, incentivando ainda mais a atividade e 

aumentando exponencialmente o fluxo de animais que saiam dos campos do sul 

até a feira de Sorocaba. No final do século XVIII, mesmo com declínio na região 

das minas, o trânsito e comércio de muares se estabelece em novas áreas de 

demanda como no sudoeste paulista para o transporte da produção açucareira de 

Itu e das cidades cafeicultoras até a chegada da ferrovia a partir de 1860. 

(MONTEIRO, 2013, p.36 apud STRAFORINI, 2001). 

 

8.2. Povos indígenas 

 

O Instituto Socioambiental (2016) destaca que a população indígena no 

Brasil em 2012 era de 896,9 mil pessoas, sendo que deste número, pouco mais 

de 41 mil habitantes, vivem no Estado de São Paulo (IBGE, 2010) que ocupa a 7ª 

posição no ranking dos Estados com maior população indígena. De modo geral, 

esta população reside em Terras Indígenas (TI) as quais podem ser classificadas 

nas seguintes modalidades: Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas, 

Reservas Indígenas, Terras Dominiais e Interditadas. 

 

Atualmente, existem 703 TIs no território brasileiro, das quais 31 estão no 

Estado de São Paulo (sócio ambiental), sendo que agrandemaioria delas 

concentra-se na região do Vale do Ribeira, nos municípios de Eldorado, Iporanga 

e Barra do Turvo. Outras comunidades, em menor quantidade, estão localizadas 

no Litoral Norte, na região de Sorocaba e no município de Itapeva. A maior 

população nessas terras é do povo Guarani Mbya e Tupi Guarani (Ñandeva), 

seguidos pelos Kaingang, Terena, Krenak, Fulni-ô e Atikum (Comissão Pró-Índio 

de São Paulo, 2016). 

 

Como foi dito anteriormente, os povos indígenas deste Estado ocupam 31 

(trinta e uma) Terras Indígenas. Destas serão elencadas 6 (seis) em função da 
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relativa proximidade ao empreendimento em um raio de quase 100 km: TI Rio 

Branco de Itanhaém (São Paulo, Itanhaém, São Vicente), TI Barragem (São 

Paulo), TI Tenonde Porã (São Paulo, São Bernardo do Campo e São Vicente), TI 

Jaraguá (São Paulo e Osasco) e TI Guarani do Krukutu (São Paulo). Em tempo, 

as etnias que ocupam estas áreas ressaltadas e especialmente, aqueles que 

apresentam relativa proximidade ao empreendimento são: Guarani-Mbya e 

Guarani-Ñandeva.Entre o Povo Guarani existem vários grupos que falam a 

mesma língua, têm cultura muito semelhante, mas que se auto-denominam de 

formas diferentes de acordo com a região e o ramo familiar. Entre as 

denominações estão Pãi-Tavyterã ou Kaiowá, Mbyá, Aché ou Guayakí, 

Chiriguanos, AváKatu, Avá Guarani ou Ñandeva ou Chiripá e Guarani Ocidentais 

do Chaco. 

Tabela 1: relação de TIs 
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No entanto, em São Paulo, não é raro ouvir um Mbyá recusar a diferença 

demarcada, por não-índios, entre Mbyá e Nhandeva. Alguns chegam a afirmar 

que essas são distinções que os juruá (não-índios) é que fazem, e que se 

consideram todos Ñandeva. 

A recusa parece confluir de três questões, seja em conjunto, seja 
separadamente: (a) uma questão linguística, dado que 
nhandeva(“nossa gente”) é uma expressão da língua que qualquer 

parcialidade pode empregar e, de fato, os Mbyá igualmente a 
empregam sem restrições, para referir-se a gente Guarani;aceitar 
o termo como designativo dos “outros” (os Guarani não-Mbyá) 
seria, de certo modo, conceder a eles parte do idioma; (b) uma 
questão de política interna, dado que muitas aldeias (senão todas) 
registram casamentos inter-grupos“Nhandeva”-“Mbyá” (ou Tupi – 
Mbyá), e o eventual interlocutor que recusa a separação 
categórica pode ser, ele próprio, um “mestiço” (abusando de um 
uso coloquial do termo); (c) uma questão de política externa, dado 
que a proliferação de aldeias no litoral e Vale do Ribeira, no 
Estado de São Paulo, tem multiplicado as oportunidades de 
emprego público nas áreas de educação e saúde, e não interessa 
a nenhum dos grupos (Mbyá ou Nhandeva = Tupi) estabelecer 
fronteiras rígidas que dificultem a mobilidade para o acesso a 
esses empregos. Dessa forma, não mente o Mbyá, quando afirma 
que são, eles também, Nhandeva.(VEIGA, 2013, p.70) 

 

No Estado vivem cerca de 3600 indígenas Guarani das etnias Nhandeva 

(ou tupi-guarani) e Mbyá. Essas populações têm tido um crescimento de cerca de 

4,5% ao ano e também recebido nos últimos 20 anos migrantes guarani de outros 

estados do sul, rumo ao litoral. Em 1980, eram 10 as aldeias Guarani no Estado 

de São Paul e atualmente, são pelo menos 45 aldeias (VEIGA, 2013, p.49).Mas 

há controvérsias nos números, já que segundo os dados da Funasa e 

Funaiexistem 51 milindígenas guarani, sendo 31 milKaiowa, 13 mil Ñandeva e 7 

mil Mbya (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2016). 

 

Este povo vive em um território que compreende regiões no Brasil, Bolívia, 

Paraguai e Argentina e seu histórico de contato é marcado pela presença 

missionária jesuítica e pelos apressamentos realizados pelos bandeirantes o que 

tornou o território guarani palco de disputas e extermínios em massa.  
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Padres e índios “reduzidos” tentaram, em vão, resistir aos atropelos dos 

bandeirantes que destruíram vilas paraguaias e atacaram duramente as reduções 

guarani que se haviam formado nas bacias do Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri 

e Iguaçu. Vindos de São Paulo pelos Rios Tietê e Paranapanema, os 

bandeirantes seguiam, a partir da confluência com o Paraná, ao sul, em busca de 

índios Guarani reduzidos nas missões do Guairá e Tapes. A presença 

bandeirante provocou um rearranjo na ocupação espacial da época, obrigando 

índios e padres a traslados forçados e em fuga para lugares distanciados do 

avanço paulista, culminando em uma grande separação entre os índigenas.  
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9. BENS CULTURAIS INTEGRADOS 

 

 Os estudos diagnósticos de patrimônio histórico e cultural na área de 

abrangência do empreendimento compreendem a realização de trabalhos de 

campo junto às comunidades e aos órgãos públicos dos municípios situados na 

ADA e AID do empreendimento. Tais trabalhos pretenderam identificar in loco o 

perfil dos itens do patrimônio cultural (em suas diversas formas tangíveis e 

intangíveis) presentes na região estudada, de forma a contemplar não somente os 

itens do patrimônio que já são reconhecidos ou gozam de alguma espécie de 

proteção pelo poder público, mas também aqueles que, embora sejam relevantes 

às comunidades e componham seus universos de referências históricas e 

culturais, não sejam ainda reconhecidos ou referenciados. 

 

 Por outro lado, procuramos observar criticamente a relação estabelecida 

entre os diversos atores dessas comunidades no que diz respeito ao tratamento e 

à manutenção do patrimônio cultural, ou seja, a ação do poder público, da 

sociedade civil organizada e eventualmente da iniciativa privada em relação ao 

patrimônio cultural e entre si. Essas relações dos atores sociais em relação ao 

patrimônio envolvem inúmeras dimensões, as quais refletem tensões e dinâmicas 

sociais mais amplas. Elas dizem respeito aos procedimentos de identificação, de 

incorporação, negação, preservação, destruição, promoção, recuperação, 

esquecimento dos marcos históricos e culturais presentes na região ou que 

dependem das populações locais para se manterem vivos (tal como as 

manifestações de cultura intangível como festejos, crenças, técnicas, etc.). 

 

 Exatamente por isso, embora num primeiro momento o objetivo dos 

estudos seja apenas definir os aspectos gerais de cada exemplar do patrimônio, 

cada item deste patrimônio se envolve em tramas específicas das sociedades, 

exigindo, portanto, tratamento diferenciado e singular. Assim, junto com a 

recorrente e indispensável observação da bibliografia referente aos aspectos 

gerais dos estudos de patrimônio e também daquela referente à área em questão, 

é mister o trânsito entre as comunidades presentes na região, a fim de observar 

como cada grupo social se relaciona com o patrimônio (ainda que não o nomeiem 
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a priori assim) e o que cada grupo observa e reconhece como tal (CONVENÇÃO 

UNESCO, 2003). 

 

 Esse procedimento parte de alguns princípios basilares no pensamento 

contemporâneo do tratamento das questões patrimoniais culturais: democratizar 

as práticas para o reconhecimento e a identificação do patrimônio cultural, 

observando as diversas possibilidades de visão e interpretação a respeito deste. 

Ampliar as possibilidades morfológicas que norteiam o reconhecimento do 

patrimônio, respeitando as singularidades das experiências históricas de cada 

cultura e de cada grupo social. Desenvolver práticas de identificação, proteção, 

recuperação e fomento dos patrimônios que sejam compartilhadas entre os 

grupos científicos e as comunidades, atuando de modo coordenado e solidário. 

 

 Compreender o patrimônio cultural como algo vivo e integrado às 

sociedades, como elementos fundamentais na manutenção da coesão social e da 

preservação das culturas. Adotar o princípio de que somente com o envolvimento 

da sociedade, sobretudo das comunidades locais (inclusive atuando como 

parceiros e observadores dos demais atores sociais), é possível uma política 

patrimonial que seja durável e sustentável. Portanto, para que isso seja real e 

eficaz, o patrimônio deve ser visto e incorporado como elemento componente das 

sociedades e não para além delas, com funções reconhecidas, como vetor de seu 

desenvolvimento e do bem estar coletivo (HAMAN, 2008: 42-48, CONVENÇÃO 

UNESCO, 1972, 2003). 

 

 Dessa forma, os trabalhos de campo envolveram a realização de 

entrevistas informais junto à comunidade. Por outro lado, foram percorridos os 

espaços urbanos e rurais do município visando registrar elementos singulares 

como edificações, marcos e paisagens, sempre respaldados pela indicação da 

comunidade sobre aspectos indicados como relevantes para a memória e história 

local. Como resultado deste levantamento foram registrados para fins de 

amostragem alguns elementos de patrimônio material e imaterial, em associação 

ao registro fotográfico e a sua contextualização histórica de forma a obter dados 

aptos a fornecer um panorama sobre o quadro de ocupação ocorrido na região. 
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9.1. Município de Cabreúva 

 

a) Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade 

A fundação de Cabreúva data do século XVIII, mas a construção da 

matriz é bem posterior. Já no século XIX foi erigida em um terreno doado por 

lavradores, uma capela sob a invocação de São Benedito; contudo, a construção 

ruiu poucos anos depois, vítima de um forte temporal. A comunidade uniu 

recursos e poucos meses depois, construiu no mesmo local da capela, a igreja 

matriz Nossa Senhora da Piedade, padroeira do município.  

 

 
Figura 06: Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade 
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b) A cana-de-açúcar e a aguardente  

 

A história de Cabreúva está diretamente relacionada ao cultivo de cana-

de-açúcar. Quando ali chegaram os primeiros colonizadores escravocratas, 

deram início a instalação de diversos engenhos para produção de aguardente. 

Por um longo período, a aguardente representava a principal fonte econômica da 

região, que por conta disso, recebeu o nome de “Terra da Pinga”. 

 

Atualmente, apesar da produção de cachaça não ter mais a mesma 

importância e potência econômicas, a região ainda conta com dois alambiques 

tradicionais: Alambique Rainha da Praia e Cachaça Vilela. 

 

c) Alambique Rainha da Praia – Entrevista Maria Helena Sachi 

 

Maria Helena e seu marido são os atuais proprietários e administradores 

do Alambique Rainha da Praia, um dos mais antigos e tradicionais de Cabreúva. 

O negócio familiar foi iniciado na década de 1960, poucos anos depois da família 

adquirir a Fazenda Formosa, na zona rural de Cabreúva.  

 

Maria Helena conta que o nome Rainha da Praia foi escolhido por conta 

da grande quantidade de cachaça que o alambique escoava para o porto de 

Santos. Dentro do comércio local, a cachaça recebia o nome de Fazenda 

Formosa, mas por conta da confusão entre os dois nomes, passaram a adotar 

apenas o Rainha da Praia. 

 

No inicio do funcionamento do alambique a produção era toda 

dependente de tração animal, principalmente porquê a fazenda não contava com 

energia elétrica. Além disso, a aguardente era fermentada em tonéis de cimento e 

todo bagaço que sobrava era queimado em uma fornalha. 

 

Em 1974 a família Sachi adquiriu um terreno próximo a área urbana de 

Cabreúva e o Alambique foi transferido; Maria Helena diz que a decisão foi por 

conta da distância da Fazenda Formosa. A concorrência na região era grande, a 
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cidade contava com 33 alambiques, e como a fazenda Formosa estava localizada 

há 16km do asfalto, eles perdiam muitas vendas para alambiques mais próximos 

do centro da cidade. 

 

A mudança não foi apenas de endereço, com as novas leis ambientais e 

sendo Cabreúva denominada Área de Proteção Ambiental, a família precisou se 

adequar às novas exigências. O bagaço proveniente da produção não é mais 

incinerado, agora é utilizado como adubo, pelos próprios horticultores locais. 

 

Maria Helena diz que a produção nas primeiras décadas do Alambique 

era muito maior, era preciso competir com os diversos produtores rurais e com as 

cachaças produzidas em larga escala, como Velho Barreiro e 51.  

 

Atualmente a produção é bem menor, eles não fornecem mais mercadoria 

para os comércios de Cabreúva, as vendas estão focadas apenas na loja de 

fábrica que fica junto ao Alambique. Além disso, hoje a família também produz e 

comercializa licores, rapaduras e melaço. 

 
Figura 07: Entrevista Maria Helena Sachi 
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Figura 08: Alambique Rainha da Praia 

 
Figura 09: Loja do Alambique Rainha da Praia 
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Figura 10: A cachaça produzida no Alambique Rainha da Praia 

 

 
d) Centro Budista Tibetano SakyaTsarpaThuptenDekyidOedbar – Entrevista 

Marcos Souza 

 

O Mosteiro foi fundado e consagrado em 2003 por S.E. ChogyeTrichen 

Rinpoche, que também ordenou o Lama do centro Sakya, Rinchen Khyenrab. Em 

2004 Lama Rinchen voltou do Nepal e passou a residir permanentemente no 

Mosteiro, como seu abade; o centro é da linha Sakya do Budismo Tibetano.  

 

Marcos é filho do Lama e começou a ter contato com o budismo quando 

tinha 11 anos de idade, junto com seu pai. Ele conta que o terreno onde hoje está 

instalado o Centro Budista sempre foi propriedade de sua família, sendo que a 

propriedade já abrigou uma fazenda de café e, posteriormente, um alambique. 

 

As construções que serviram como estrutura para o funcionamento do 

alambique, ainda se encontram preservadas; dos resquícios da fazenda de café, 
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ainda existe o antigo terreiro de secagem.Marcos diz que eles tentam preservar o 

local por se tratar de um patrimônio histórico e que, existe a pretensão de 

restaurar as construções. 

 

Sobre o mosteiro ele conta que os eventos costumam acontecer aos 

finais de semana, além disso, eles oferecem um curso de medicina alternativa 

chamado estudo da compaixão. O intuito do estudo da compaixão é o tratamento 

do stress e, apesar do curso ser aberto a todos os interessados, o maior foco são 

os profissionais da área de saúde que estejam interessados em aplicar as 

técnicas em seus pacientes. Atualmente os cursos são ministrados no próprio 

centro, mas Marcos afirma que o projeto é a criação de uma escola dentro da 

propriedade. 

 

O mosteiro também promove meditações, palestras e projetos sociais, 

sendo este último voltado a usuários de drogas e famílias com histórico de 

violência doméstica. 

 

 
Figura 11: Entrevista Marcos Souza 
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Figura 12: Templo Sakya 

 

 
Figura 13:  Parte da antiga estrutura do alambique 
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Figura 14: Parte da antiga estrutura do alambique 

 

 
Figura 15: Antigo terreiro de secagem de café. 
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9.2. Indaiatuba 

 
a) Igreja Matriz da Candelária  
 

A Igreja Matriz da Candelária ainda mantém sua antiga estrutura de taipa 

de pilão. A igreja iniciada como capela e construída em homenagem a Nossa 

Senhora, tem sua história iniciada no final do século XVIII, quando um antigo 

morador chamado José da Costa procurava uma vaca fugida; José encontrou 

uma imagem de Nossa Senhora em um riacho e decidiu erguer uma capela no 

local. 

 

A capela tem sua fundação oficial datada em 1813, quando o tenente 

Pedro Gonçalves Meira solicitou a instalação de uma capela chamada Nossa 

Senhora da Conceição dos Cocaes. 

 

 
Figura 16:  Fachada da Igreja Matriz da Candelária 
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Figura 17: Vista lateral da Igreja Matriz da Candelária 

 
b) Museu Casarão Pau Preto 
 

O Museu Casarão Pau Preto está alocado na antiga sede da Fazenda 

Pau Preto, é uma construção do século XIX, feita em taipa de pilão.Propriedade 

da família Bicudo durante quase um século, de 1885 até 1980, o casarão era 

utilizado como sede da fazenda. Anexo ao casarão, é possível visualizar um 

prédio de tijolos com características industriais inglesas chamado de Tulha, que 

abrigava os maquinários utilizados no processo de plantio e colheita do café. 

 

A sede é de período anterior a construção da Tulha; o casarão foi 

construído com recursos advindos da produção açucareira, voltada ao mercado 

predominantemente europeu. A Tulha é fruto da economia cafeeira, do início da 

industrialização no Brasil, isso esclarece as grandes diferenças arquitetônicas. 

 

Em meados de 1980 a fazenda Pau Preto que já sofria influências da 

expansão urbana, tornou-se alvo do mercado imobiliário, ocasionando a 

destruição parcial da Tulha. Em 1983 o Casarão foi declarado de utilidade pública, 
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e sua preservação e musealização foram defendidas por um movimento 

organizado pelos próprios moradores de Indaiatuba. 

 

O mesmo movimento originário para impedir a demolição do Casarão, 

deu origem a Fundação Pró-Memória de Indaiatuba que se tornou responsável 

pela preservação do imóvel. Atualmente o imóvel abriga: o Museu, o auditório 

Tulha e, o bosque com árvores centenárias remanescentes da antiga fazenda. 

 

A exposição é composta de antigos maquinários que remetem a produção 

açucareira e cafeeira; painéis que contam a história do Casarão, de Indaiatuba e 

da região no entorno, tendo como foco no tropeirismo.  

 

 
Figura 18: Parte da exposição no Museu Casarão 
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Figura 19: Fachada da antiga sede da fazenda Pau preto 

 

 
Figura 21: Fachada da Tulha 
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c) Museu Ferroviário 
 

O Museu Ferroviário de Indaiatuba está localizado nas instalações da 

antiga estação ferroviária da cidade. A estação que data de 1873 e era 

propriedade da Cia Ituana, era parte do ramal de Piracicaba, que também ligava 

as cidades de Jundiaí e Itu. 

 

A primeira edificação utilizada como estação ferroviária foi erigida com 

fundos municipais e, posteriormente, doada para Cia Ituana; essa construção 

abrigou a estação até 1911, ano em que prédio atual foi construído, mantendo a 

estação antiga anexa. 

 

A estação foi desativada para passageiros em 1977, mas como linha de 

carga funcionou até 1990, com um fluxo muito baixo de trens; posteriormente e 

até 2003, foi utilizada como sede da delegacia de polícia. Em 2004 foi inaugurado 

no local o Museu Ferroviário de Indaiatuba. Além da locomotiva original o museu 

conta com um acervo de mais de 500 peças que contam a história ferroviária local 

e, seu papel na expansão econômica e industrial regional. 

 
Figura 22: Parte da exposição do Museu Ferroviário 
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Figura 23: Antiga locomotiva e estação ferroviária.  

 

 
 

d) Armazém do Bonet – Entrevista Daniel Bonet 

 
Localizado próximo ao Museu Ferroviário, o Armazém do Bonet é 

administrado por Daniel e Jane Maria Bonet. Eles adquiriram o local em 1989 

quando a estação ferroviária de Indaiatuba ainda transportava passageiros. 

 

Daniel conta que quando compraram o local perceberam um fluxo muito 

grande de mulheres grávidas ou com filhos pequenos, essas mulheres batiam 

sempre em sua residência pedindo comida. Daniel e Jane intrigados com esse 

processo, foram conversar com os vizinhos para entender o motivo desse fluxo; 

descobriram que a antiga dona da residência oferecia comida a essas mulheres, 

mães solteiras expulsas de casa pela família e que chegavam a Indaiatuba pela 

linha férrea em busca de uma oportunidade de reconstruir a vida. 
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A mãe de Daniel, Jane, coleciona brinquedos antigos há muitos anos e a 

ideia do armazém surgiu da necessidade de expor esse acervo. Atualmente eles 

comercializam cervejas e petiscos, muitos produzidos pela própria família como o 

queijo fabricado de maneira tradicional, com leite não pasteurizado, e a goiabada 

sem conservantes, feita apenas com goiaba e açúcar. 

 

Os brinquedos de Jane compõem a decoração do local e contam histórias 

que superam as fronteiras nacionais. Além dos representantes nacionais, como a 

bicicleta Caloi, o Fofão e a Mônica, a coleção também conta com cavalinhos 

ingleses e uma boneca polonesa, todos representantes do conturbado período da 

segunda guerra mundial. A boneca polonesa Daniel conta que foi uma doação de 

uma senhora fugida da Polônia durante a guerra; o único brinquedo que 

conseguiu carregar era sua única lembrança material de casa, ela doou porque já 

estava com idade avançada e com principio de Alzheimer, não queria que se 

perdesse e sabia que Jane preservaria e repassaria sua história, deixando a 

boneca em exposição. 

 

Daniel conta diversas histórias sobre os brinquedos e como sua mãe os 

adquiriu. Dentre eles, um carrinho que Jane comprou de um colecionador no 

Uruguai; a dificuldade em transpor a fronteira com o brinquedo e traze-lo até São 

Paulo fez Jane quase desistir da peça, mas uma rede de caminhoneiros assumiu 

a empreitada. Passando de um caminhoneiro para o outro, de trecho em trecho, 

dois meses após a compra Jane recebeu o carrinho na porta de casa. 

 

Atualmente a família pensa em expandir o espaço, adquirindo a casa ao 

lado. A coleção já conta com mais de 4000 exemplares e a ideia é poder deixar a 

história de cada brinquedo impressa ao lado da peça. Enquanto isso, Daniel e 

Jane apresentam os brinquedos aos visitantes que adentram o Armazém, em 

busca de cerveja e petiscos ou apenas de história.  
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Figura 24: Entrevista Daniel Bonet 

 
 

 
Figura 25: Exposição de brinquedos no Armazém do Bonet 
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Figura 26: Exposição de brinquedos no Armazém do Bonet. 

 
 

 
Figura 27: Exposição de brinquedos no Armazém do Bonet 
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9.3. Itú 

 

9.3.1. O patrimônio edificado  

A arquitetura de Itú  exprime os desafios para encontrar soluções ante os 

rigores do clima, topografia e vegetação. Grosso modo, ela pode ser assim 

relacionada: 

 Unidades produtivas: fazendas, engenhos, fábricas e infraestrutura 

decorrente: malhas ferroviárias, galpões, mercados públicos, armazéns; 

 Edificações oficiais: igrejas, prédios públicos, estradas, cemitérios. Embora 

subordinados aos poderes eclesiásticos, classificamos os templos e cemitérios 

como oficiais devido à natureza permeável das esferas civil e religiosa no período 

colonial e no adentrar dos novecentos; 

 Arquitetura urbana: elementos isolados ou manchas urbanas gravitárias à 

praça matriz ou outro elemento indutor; 

 Casa Rural: o morar das gentes que reflete a ocupação do espaço e sua 

cultura, permeada pelo cotidiano laboral, religioso e lúdico. 

 Descrevemos assim bens reconhecidos por instrumentos de tombamento. 
 

Bens tombados em nivel federal (IPHAN, 2008; CONDEPHAAT, 2017) 

 

a) Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo - Itu 

Localização: Praça da Independência 

Números de Processo: 

 Iphan: 0384 – T 48 – 21 de junho de 1967; 

 Condephaat: 22058/82 

Resolução de Tombamento Condephaat: ex-officio em 12/5/82; 

Livro do Tombo Histórico Condephaat: inscrição nº 53, pg. 3 

Descrição: A construção do Convento de Nossa Senhora do Carmo se deu por 

volta da metade do século XVIII e, a da sua igreja, entre os anos de 1776 e 1782, 

tendo sido as obras realizadas pelos escravos. 

 

 Do Rio de Janeiro vieram sete imagens, das quais seis foram introduzidas 

em altares especialmente construídos para este fim pelo padre João Leite Ferraz. 

Em 1839 construiu-se uma capela para abrigar os jazigos destinados aos 
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membros da Ordem Terceira. Uma reforma realizada no Convento, algum tempo 

depois, proveu-o de mais jazigos e acrescentou-lhe áreas de jardins. 

 

 Entre 1872 e 1917, os carmelitas deixaram este estabelecimento que ficou 

sob os cuidados de membros da Ordem Terceira, que o mantiveram conservado. 

O conjunto passou ao longo do tempo por diversas reformas. Uma delas 

aconteceu quando da volta dos carmelitas, em que, na igreja, foram introduzidas 

sacadas, o nicho do altar-mor foi alterado e as pinturas do teto da capela-mor, 

executadas pelo padre Jesuíno de Monte Carmelo, restauradas (CONDEPHAAT,  

 

b) Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária 

Números de Processo: 

 Iphan:0188 – T 88 em 26 de dezembro de 1938; 

 Condephaat: 000351/73 

Resolução de Tombamento Condephaat: ex-officio em 04/08/1982 

Livro do Tombo Histórico Condephaat: inscrição nº 271, p. 70, 25/03/1987 

Descrição: A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária foi inaugurada em 

1780, sob a mesma invocação da capela demolida. Na inauguração, a igreja 

recebeu a imagem de Nossa Senhora da Candelária que pertencia à referida 

capela. Em seu interior, o teto e o douramento primitivos foram feitos por José 

Patrício da Silva, que de Santos levou para Itu seu auxiliar e aprendiz Jesuíno 

Francisco de Paula Gusmão, conhecido como frei Jesuíno do Monte Carmelo, 

que pintou as paredes da capela-mor. Os detalhes dos altares foram feitos pelo 

imaginário Guilherme, da Paraíba. Os alicerces e paredes são em saibro com 

pedregulhos pilados, existindo grossas peças de madeira em seu interior. A 

fachada foi concluída apenas em 1831, com a introdução da torre e seus sinos e, 

ainda, o seu adro, com a respectiva escadaria. Posteriormente, no final do século 

XIX, o seu frontispício foi reformado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. 

 

c) Museu Republicano Convenção de Itu 

Números de Processo: 

 Iphan: 0767 – T 66, em 27 de abril de 1967; 

 Condephaat: 00352/73; 
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Resolução de Tombamento Condephaat: Ex-Officio em 13/10/1980 

Livro do Tombo Histórico Condephaat: inscrição nº 137, p. 25, 29/05/1981 

Descrição: O surto de construções residenciais na cidade de Itu se deu em 

meados do século passado, sendo desta época a atual sede do Museu 

Republicano. Este edifício foi construído para uso residencial, provavelmente em 

1867, por José Vasconcellos de Almeida Prado, rico fazendeiro de café. Constitui-

se em exemplar de importância arquitetônica e histórica. Esta última, em 

decorrência da realização da primeira reunião republicana, em 1873, conhecida 

como Convenção de Itu, de grande repercussão nacional, fato que motivou a 

instalação do museu no edifício, em 1923. O imóvel reflete o gosto da época na 

utilização do estilo neoclássico tanto no jardim em estilo francês, nos fundos do 

lote, quanto em sua fachada,  com as vergas retas das janelas do pavimento 

térreo e as janelas balcão do pavimento superior. Ainda em relação à fachada, 

destaca-se a platibanda, adornada com louças e azulejos. 

 

Bens tombados em nivel estadual 

 

a) Centro Histórico de Itu 

Localização: Centro 

Número do Processo: 26907/89 

Resolução de Tombamento: Resolução 85 de 06/11/2003 

Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 343, pp. 89 à 91, 13/09/2004 

Descrição: Em 1610, Domingos Fernandes, juntamente com seu genro Cristóvão 

Diniz, construiu  a Capela de Nossa Senhora da Candelária, onde atualmente 

encontra-se a Igreja do Bom Jesus. Até meados do século XVIII, a Vila de Itu era 

um pequeno núcleo formado por pouco mais de 100 casas e uma pequena rua 

denominada da Palma. Ao atingir o final desse século, propiciada principalmente 

pela lavoura e exportação do açúcar, o crescimento da pequena vila é notável. 

Novas ruas são delineadas e multiplicam-se os números de edificações na 

cidade. A conformação da ocupação do território, definida no período de 1850 a 

1900, constitui-se no perímetro do atual Centro Histórico, cujo tombamento atinge 

aproximadamente 240 imóveis de diferentes tipologias, construídos a partir do 

século XVIII. 
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b) E.E. Convenção de Itu 

Localização: Praça Conde de Parnaíba, 422 - CEP 13300-000 

Número do Processo: 24929/86 

Resolução de Tombamento: Resolução 60 de 21/07/2010 

Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 377, p. 103 a 110, 05/09/2011. 

Código Sec. Est. Educ.: 04.06.105 

Descrição: Construída em 1919, com projeto assinado por Mauro Álvaro, o 

prédio com 12  salas de aula em 2 pavimentos, mais duas salas térreas apresenta 

estética mais despojada na fachada, com beiras e pequenos frontões neo 

barrocos.  

 

 É uma das integrantes de conjunto de 126 escolas públicas construídas 

pelo Governo do Estado de São Paulo entre 1890 e 1930 que compartilham 

significados cultural, histórico e arquitetônico. Essas edificações expressam o 

caráter inovador e modelar das políticas públicas educacionais que, durante a 

Primeira República, reconheceram como inerente ao papel do Estado a promoção 

do ensino básico, dito primário, e a formação de professores bem preparados 

para tal função. Quanto às políticas de construção de obras públicas, são 

representativas pela estruturação racional de se instalar edificações adequadas 

ao programa pedagógico por todo o interior e capital do Estado. 

 

 Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado pela técnica construtiva 

simples, consolidando o uso de alvenaria de tijolos e por uma linguagem estilística 

que simplificou os atributos da tradição clássica acadêmica. A organização 

espacial era concebida incorporando preceitos e recomendações de higiene, 

insolação e ventilação previstos na cultura arquitetônica que vinha se firmando 

desde o século XIX. O programa pedagógico distribuía essencialmente salas de 

aulas ao longo de eixos de circulação em plantas simétricas. Aos poucos se 

firmaram em projetos arquitetônicos padronizados que se repetiam com pouca ou 

nenhuma variação em mais de um município. 
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c) Edifício da Fábrica de Tecidos São Luís 

Localização: Paula Souza, 492 – Itu 

Número do Processo: 22338/82 

Resolução de Tombamento: Resolução 21 de 15/12/1983 

Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 212, p. 59, 28/12/1983 

Descrição: A Fábrica São Luís, fundada em 1869, figura como a primeira 

tecelagem a funcionar no Estado de São Paulo e a utilizar a energia a vapor. 

Surgiu por iniciativa de um grupo de fazendeiros de café e algodão, entre eles, o 

coronel Antonio Luís de Anhaia e o capitão Antonio Paes de Barros. Em 1888, 

após passar por diversos proprietários, a fábrica foi adquirida pela família 

Pacheco Jordão e desativada em 29/9/1982. A edificação, assobradada em 

alvenaria de tijolos, foi construída em duas etapas, com pequenos acréscimos 

posteriores. Na primeira, de 1869, o tratamento da fachada é convencional e 

simplificado, com janelas de vergas retas, em madeira e vidro. Na segunda etapa, 

de 1895, apresenta janelas de vergas em arco pleno, além da introdução de 

linhas horizontais salientes em argamassa, definindo os pavimentos, e outras, na 

parte superior das janelas, valorizando-as. 

 

d) Igreja do Senhor Bom Jesus 

Localização: Praça Padre Anchieta 

Número do Processo: 16765/70 

Resolução de Tombamento: Resolução Secretaria da Cultura 31 de 30/06/88 

Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 281, p. 72, 18/07/1988 

Descrição: A primeira povoação que deu origem à cidade de Itu, fundada por 

Domingos Fernandes, por volta de 1610, desenvolveu-se ao redor da Igreja do 

Senhor Bom Jesus, originalmente Capela de Nossa Senhora da Candelária. 

Recebeu provisão no ano de 1644 e, em 1653, foi elevada à categoria de Capela 

Curada. Quatro anos depois tornou-se  paróquia, subordinada à de Parnaíba. O 

edifício começou a sofrer transformações arquitetônicas praticamente a partir da 

conclusão das suas obras. Entre os anos de 1763 e 1769, foi reconstruída e 

acrescida de um sobrado lateral para zeladoria. Por volta de 1828, seu 

frontispício, com campanário, foi substituído por outro em estilo neoclássico, sem 

torre. Apesar de manter algumas características barrocas, são as neoclássicas 
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que se sobressaem. Em seu interior, destaca-se o rico trabalho em talha no 

retábulo da capela-mor. 

 

Figura 28: mosaico de patrimônios edificados 
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Figura 29: mosaico de patrimônios edificados 
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Figura 30: mosaico de patrimônios edificados 
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9.3.2. patrimônio monumental e artístico em logradouros públicos 

 

As cidades brasileiras são acometidas pelo recorrente conflito público – 

privado sobre a preservação de bens imóveis memoriais ou decorativos presentes 

em logradouros públicos, definidos por Murilo Marx como “áreas de domínio e uso 

comum do povo” (1989, p. 132). Tal conflito se reflete no descuido e na nebulosa 

percepção sobre quem é o responsável por sua preservação, o que o autor (op. 

cit., p. 50) chama de “gestão do chão público”. Assim, tais patrimônios enfrentam 

ações de vandalismo e falta de política sistemática de manutenção, cenário não 

exclusivo dos dias atuais. Ainda em 1858, Avé-Lallemant (p. 333) descreve 

pichações provocadas pela mocidade acadêmica em uma estátua de Vênus, 

localizada no Jardim Público da Luz, em São Paulo. 

 

 Marx (op.cit., p. 50) chama a atenção para a trajetória de definição do rol 

de bens públicos, oriundo em documento normativo do Império brasileiro – carta 

de lei de 1º. de outubro de 1828, no qual se destacam “calçadas, pontes, fonte, 

aqueductos, chafarizes, póços, tanques e quaesquer outras construcções em 

benefício commum dos habitantes, ou para decoro, e ornamento da Povoações” 

(grifo nosso).  

 

 Sobre esta percepção do que é público e sobre as responsabilidades de 

preservação, o município atendido por este empreendimento não foge a este 

cenário. Relevando a natureza unilateral da concepção e implantação de 

monumentos, como por exemplo, bustos e marcos, é necessário formular política 

de reconhecimento com o objetivo de fomentar a reflexão sobre seus atuais 

significados (BORNAL, GALDINO, 2009, p. 22). Neste sentido, afirmam conceitos 

emanados pelo Departamento do Patrimonio Histórico do Município de São Paulo 

– DPH, assim descritos: 

Esse cadastramento é de fundamental importância para a 
preservação da memória da cidade, pois as obras de arte 
participam dela como significativos marcos referenciais. Através 
dele, identificamos e localizamos as obras implantadas no espaço 
urbano, num registro que proporciona um conhecimento mais 
aprofundado da história de nossos monumentos. Conhecimento 
que, por sua vez, fornece sólido respaldo na luta contra o 
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deslocamento aleatório das esculturas de seu local de origem 
(SÃO PAULO – PREFEITURA. 1987, p.9). 
 

 Sobre esta categoria de patrimônio Choay (2001, p. 17 – 18) assim 

observa: 

trata-se de objeto ou construção edificada por uma comunidade, 
tanto para se recordar quanto para transmitir a outras gerações a 
memória de fatos, personalidades, sacrifícios, ritos ou crenças. O 
passado invocado e convocado pelo monumento foi selecionado 
para ajudar na preservação da identidade étnica, religiosa, 
nacional, tribal ou familiar da comunidade. 
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Figura 31: mosaico de monumentos de Itú 
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Figura 32: mosaico de monumentos de Itú 
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9.3.3. Patrimônio imaterial 

O universo do patrimônio imaterialde uma localidade é composto pelas 

soluções que encontra para solucionar suas necessidades, bem como manter 

preservados muitos aspectos de sua cultura tradicional. Tais elementos se 

refletem no linguajar, no conhecimento empírico e técnicas tradicionais sobre 

caça, pesca, medicina e clima, lendas, artesanato, culinária, festejos populares e 

outros.Diante do exposto elencamos, em caráter amostral, manifestações de 

caráter imaterial no município citado na prancha adiante. 



 

88 

 

Figura 33: mosaico de patrimônios imateriais 
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9.3.4. Patrimônio paisagístico – cultural  

 

Caracterizamos como patrimônios paisagísticos – culturais os acidentes da 

natureza com apropriação cultural (lugares de memória, “encantados”, atribuídos 

a lendas) ou que exerçam forte ação de topofilia (relação afetiva do habitante com 

o lugar em que vive ou com determinada paisagem). Neste sentido Rafel Winter 

Ribeiro (2007, p. 111) afirma: 

Se considerarmos que a categoria de paisagem cultural da forma 

como tem sido trabalhada junto às instituições internacionais deve 

ressaltar características interativas entre o cultural e o natural, ou 

entre o material e o imaterial, abordando o sítio inteiro de uma 

maneira holística. [...] A categoria de paisagem cultural hoje 

mostra uma grande riqueza e variedade de possibilidades de 

abordagem. É possível, no entanto, apontar alguns aspectos que 

devem balizar qualquer abordagem sobre a paisagem como um 

bem patrimonial. Se quisermos utilizar esta categoria, devemos ter 

em mente que a paisagem cultural deve ser o bem em si, evitando 

cair no erro de percebê-la como o entorno ou ambiência para um 

sítio, ou para determinados elementos que tenham seu valor mais 

exaltado. Isso significa que sua abordagem deve ser realizada em 

conjunto, ressaltando as interações que nela existam. [..] É na 

possibilidade de valorização da integração entre material e 

imaterial, cultural e natural, entre outras, que reside a riqueza da 

abordagem através da paisagem cultural e é esse o aspecto que 

merece ser valorizado. Grifo nosso. 

 

Sobre a toponímia do lugar, a sua aplicação por iniciativa popular se 

reveste de extrema importância, em decorrência da escassez de documentos e 

sinalização que norteiem seus moradores. Sobre este cenário aborda AbSáber 

(2003, p. 75):  

Cada um destes nomes traduz conceitos obtidos através de 

vivências prolongadas. Quando agregados a um topônimo, como 

acontece na maioria das vezes, as designações passam a ter, 

para o habitante, um caráter referencial – principalmente para 

quem não dispunha de qualquer tipo de mapa ou carta. Cada 

homem ou comunidade, em seu pequeno espaço de vivência, 

reconhecia o lugar de entorno pelos nomes herdados dos 

indígenas e tornados tradicionais por pescadores, mateiros, 

seringueiros, castanheiros e beradeiros...  
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 Isto posto, elencamos em prancha própria alguns patrimônios da 

comunidade, salientando a presença de nem tombado estadual, assim descrito: 

 

a) Pedreira de Varvitos  

Localização: Bairro Alto – Itu 

Número do Processo: 09884/69 

Resolução de Tombamento: Resolução de 18/03/1974 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: inscrição nº 1, p. 4, 

21/03/1974 

Descrição: O varvito é uma rocha de origem sedimentar glacial ou lacustre, 

composta por uma sucessão de camadas argilosas e siltosas, de coloração 

diferenciada ligada à variação sazonal. Sua estrutura indica uma ritmicidade entre 

siltitos cinza claros e folhelhos mais escuros, com maior porcentagem de matéria 

orgânica, resultado da oscilação entre épocas frias e quentes. Os varvitos de Itu, 

localizados na Chácara da Pedreira, são característicos da formação Itararé, 

Grupo Tubarão, formados entre o período carbonífero superior e o permiano 

médio, de 270 a 350 milhões de anos. As camadas delgadas se alternam em 

espessuras que variam desde poucos milímetros a vários centímetros, tornando o 

varvito um tipo de rocha de beleza original, muito utilizado como revestimento de 

piso em residências. A área tombada corresponde a uma antiga pedreira 

desativada, de onde era extraída a rocha. 
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Figura 34: mosaico de patrimônios paisagístico - culturais 
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9.4. Salto 

 

Memorial do Tietê 

 

O memorial do Tietê, localizado na Praça Archimedes Lammoglia, s/nº, 

Centro, Salto/SP, é um dos espaços que compõe o Complexo Turístico 

Cachoeira. O complexo foi criado em função da cachoeira Ytu-Guaçu, conhecida 

também como cachoeira do Salto Grande. A cachoeira teve importando papel na 

formação da cidade; além de dar nome ao município, lá se desenvolveram as 

primeiras atividades econômicas associadas a tecelagem. 

 

O Memorial do Tietê está localizado ao lado da cachoeira, o espaço que é 

musealizado, conta com um histórico do rio, seus aspectos geográficos, 

econômicos, e os problemas ambientais contemporâneos enfrentados, 

principalmente associados a poluição do rio. A temática ambiental é muito 

abordada através de propostas de medidas de despoluição e, apresentando 

histórias de outros rios em contexto internacional, que foram despoluídos.  

 

Além do museu, o memorial também conta com uma estrutura de pontes 

para que os visitantes contemplem a paisagem natural. As pontes e trilhas 

construídas junto a antiga fábrica de tecidos Brasital SA, também contam com 

diversas esculturas que compõe o Caminho das Esculturas, que representam 

personagens da história local.  
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Figura 35: Memorial do Tietê 

 
Figura 36: Memorial do Tietê 
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Figura 37:Memorial do Tietê 

 

Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat 

 

A história da Igreja Matriz remonta a 1690, quando Antônio Vieira 

Tavares, proprietário do sítio Cachoeira, decidiu construir uma igreja em seu 

terreno que fosse dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrat. A capela, que 

posteriormente se tornou igreja, teve sua construção concluída em 1698, data que 

por convenção é também considerada fundação da cidade de Salto. 

 

Em 1700 Tavares decidiu doar o sítio Cachoeira e tudo que havia nele, 

para a capela Nossa Senhora do Monte Serrat, deixando clara também seu 

desejo de que a capela se conservasse sempre no mesmo local. A capela original 

foi demolida em 1928, dando lugar a construção atual. 
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Figura 38: Fachada da Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat. 

 
Figura  39:Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat. 
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Marco Zero da Cidade  

 

O marco zero é um monumento a fundação da cidade e está localizado 

na praça em frente a igreja matriz. O monumento representa os primeiros 

colonizadores de Salto, fazendo menção inclusive a utilização de mão de obra 

escrava indígena e negra. 

 

O local foi estabelecido como marco zero, por estar nos arredores da 

igreja matriz, antiga propriedade de Antônio Vieira Tavares. 

 

 
Figura 40: Marco Zero da cidade de Salto 

 

Tecelagens  

 

A cachoeira Salto Grande propiciou o ambiente ideal para a instalação e 

funcionamento de tecelagens, que se estabeleceram na região no período de 

1870 a 1890. Em 1873 foi fundada a primeira fábrica de tecelagem, na margem 

direita do Rio Tietê. Posteriormente, em 1882, outra tecelagem se estabeleceu a 

poucos metros da anterior. As duas tecelagens funcionaram separadamente até 
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1904, quando se uniram por meio da Societá per l´Esportazione e per 

l´IndustriaItalo-Americana e em 1919, transformaram-se na Brasital SA. As 

tecelagens foram responsáveis pela formação das vilas operárias. 

 
Figura 41:Antiga fábrica da tecidos Brasital SA. 

 

Vilas operárias – Beco da Memória 

 

A vila foi construída em 1912 para abrigar os trabalhadores da Brasital 

SA, fica próxima ao Rio Jundiaí e contava com 30 casas operárias. 

A mais antiga vila operária de Salto, se estabeleceu no local onde hoje é 

conhecido como Beco da Memória. Alguns locais ainda se mantém preservados, 

é possível observar porções do calçamento original, confeccionado com cimento, 

cascalho de granito, e rochas extraídas do leito do rio. 
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Figura 42: Beco da Memória. Fonte: https://salto.sp.gov.br/site/?page_id=722 

 
Figura 43: Beco da Memória. Fonte: https://salto.sp.gov.br/site/?page_id=722 

 

https://salto.sp.gov.br/site/?page_id=722
https://salto.sp.gov.br/site/?page_id=722
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Estação de Trem de Salto 

 

Construída pela Companhia Ytuana de Estrada de Ferro, a estação 

inaugurada em 1873 compunha a linha-tronco Ituana, que ligava Salto e Itu a 

Jundiaí. O acesso para estação era feito através de balsa até 1898, quando foi 

inaugurada uma ponte de madeira. 

Em 1892 a companhia Ytuana se fundiu a companhia Sorocabana, 

passando a servir ao ramal de Campinas. 

A estação foi desativada em 1985 e, posteriormente, abrigou uma escola, 

depois também foi sede da COOCISA - uma cooperativa. A Prefeitura da de 

Salto, em parceria com o governo estadual e governo federal, realizou obras de 

revitalização da estação ferroviária e a reconstituição dos trilhos da ferrovia. 

 

 
Figura 44: Estação de trem de Salto em 1940. Fonte: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/salto.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/salto.htm
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Museu da Cidade Ettore Liberalesso 

 

O museu leva o nome de um importante escritor e historiador de Salto. 

Ettore Liberalesso publicou diversos livros sobre a história de Salto, como: Salto – 

história, vida e tradição”, que reúne toda a história do município, baseada em 

documentos, testemunhos e fotografias; “Salto – sua história, sua gente”, ainda 

sobre a cidade; e a sua autobiografia “Ettore – autobiografia mesclada à história”. 

Além disso, Ettore participou ativamente em 1990, na implantação do 

Museu de Salto, como consultor. O museu está alocado em um conjunto 

arquitetônico chamado Casa D´Itália, que remonta a 1903.  

O museu foi inaugurado em 1991 e adotou uma proposta de Museu-

Percurso, em que a cidade é o objetivo da análise museológica. Por isso, além da 

exposição interna do museu, a cidade também conta com painéis explicativos em 

diversos pontos turísticos, que tem como finalidade evidenciar as mudanças 

estruturais e históricas da cidade de Salto. 

 

 
Figura 45: Exposição do museu. Fonte: https://salto.sp.gov.br/site/?p=6733 

 

https://salto.sp.gov.br/site/?p=6733
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Parque das Lavras 

Lavras foi a segunda usina hidrelétrica construída no leito do Rio Tietê. A 

usina funcionou a todo vapor no período de 1906 a 1929, quando uma enchente 

invadiu a casa de máquinas e danificou severamente os equipamentos. Em 1935 

a usina foi permanentemente desativada. Transformada em parque, atualmente 

ainda é possível apreciar as antigas estruturas arquitetônicas da usina, que datam 

de 1906. 

 

 
Figura 46: Parque das Lavras. Fonte: https://salto.sp.gov.br/site/?page_id=730 
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10. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO REGIONAL 

 

 Segundo o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (Consulta 

em 12 de janeiro de 2018), a situação atual dos municípios em estudo é a 

seguinte: em Cabreúva não consta patrimônio arqueológico registrado.  

 

 Em Indaiatuba está inserido um único sítio arqueológico, assim descrito:  

 

Nome do sítio: Buruzinho 

Outras designações e siglas: CNSA: SP01039 

Município: Indaiatuba UF: SP 

Descrição sumária do sítio: Sítio multicomponencial caracterizado por fragmentos 

cerâmicos indígenas, lascas e uma concentração de fragmentos de telhas goiva. 

 

 Já em Itú, o referido cadastro lista onze (11) sítios arqueológicos no 

município. Embora o citado cadastro não se encontre atualizado, serve como 

parâmetro para o estabelecimento de densidade de sítios na região a ser 

estudada. Além disso, a região envoltória ao municípiotambém conta com vários 

sítios já cadastrados no IPHAN, a saber: 

Sítio 6 - Olaria Histórico Lítico e cerâmico 

Sítio 8 Histórico e pré-colonial Lítico e cerâmico 

Sítio 11 - Maniçoba Histórico de contato Concentração cerâmica 

Sítio 12 – três vendas Histórico Restos construtivos 

Santa Cecília 01 Pré colonial Lítico 

Santa Cecília 02 Histórico 
Lítico e cerâmico, restos 

construtivos 

Santa Cecília 03 Histórico Cerâmico 

Santa Cecília 04 Histórico Lítico e cerâmico 

Santa Cecília 05 Pré colonial Lítico e cerâmico 

Jurumirim I Histórico Não informado 

Jurumirim II Histórico Não informado 
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 Em Salto, o CNSA elenca 03 (três) sítios arqueológicos, assim descritos: 

 

Nome do sítio: Sítio Arqueológico do Ajudante 1 

Outras designações e siglas: AJ1 CNSA: SP01413 

Município: Salto UF: SP 

Descrição sumária do sítio: Sítio indígena unicomponencial associado a Tradição 

Tupiguarani. Apresentou material cerâmico e lítico em superfície e enterrado. Área 

muito antropizada por atividades agrícolas. 

 

Nome do sítio: Sítio Histórico Colonos 

Outras designações e siglas: CO CNSA: SP01412 

Município: Salto UF: SP 

Descrição sumária do sítio: Sítio histórico relacionado a antigas unidades 

habitacionais da Fazenda Rancho Feliz, datação relativa estimada em meados do 

século XX. 

 

Nome do sítio: Sítio 14 - São Gabriel 

Outras designações e siglas: CNSA: SP01062 

Município: Salto UF: SP 

Descrição sumária do sítio: Sítio pré-colonial cerâmico de tradição Tupiguarani, 

representado por diversos artefatos coletados por moradores locais, e também por 

uma urna cerâmica encontrada dentro de uma casa em processo de construção. 

Sítios relacionados: São Judas e Jd. Elizabete (ocorrências coletadas e guardadas 

por moradores locais: urnas). 

 

 Embora o citado cadastro não se encontre atualizado, serve como 

parâmetro para o estabelecimento de densidade de sítios na região a ser 

estudada. Além disso, a região envoltória aos municípiostambém conta com vários 

sítios já cadastrados no IPHAN, a saber: 
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Município Sítio Tipologia Vestígios 

Porto Feliz Sítio 10 Pré colonial Concentração cerâmica 

Porto Feliz Cap. N. S. Brotas Histórico 
Restos de edificação e mat. 

Cerâmico 

Porto Feliz Colina da Castelo 1 Pré colonial Lítico e cerâmico 

Porto Feliz Colina da Castelo 2 Pré colonial Cerâmica 

Porto Feliz Colina da Castelo 3 Pré colonial Cerâmica 

Porto Feliz Colina da Castelo 4 Pré colonial Lítico lascado 

Porto Feliz Colina da Castelo 5 Pré colonial Lítico lascado 

Porto Feliz Colina da Castelo I Pré colonial Cerâmico 

Porto Feliz Colina da Castelo II Pré colonial Cerâmica 

Salto Sítio 14- São Gabriel Pré colonial 
Estruturas funerárias e 

cerâmica 

Tietê Sítio 1 Pré colonial Lítico lascado 

Tietê Sítio 4 Pré colonial Lítico lascado 

Tietê Sítio 9 Pré colonial Lítico lascado 

Sorocaba Pirajibu Pré colonial Lítico e cerâmico 

Sorocaba Pirajibu 01 Histórico Não informado 

Boituva Boituva 01 Pré colonial Lítico 

Tatuí Alpargatas Pré colonial Cerâmico 

Tatuí Guarapiranga Pré colonial Cerâmico 

  

 Conforme informamos anteriormente, os municípios estão inseridos na 

região do Médio Tiêtejá reconhecida pelo seu potencial arqueológico, tendo sido 

objeto de estudos sistemáticos de arqueologia desde a década de 1960. 

 

 Assim, diante do exposto, a área proposta para o empreendimento 

apresenta significativo potencial arqueológico, onde foi registrado um diversificado 

povoamento desde o período pré-colonial, com datações remontando a 6000 anos 

AP e tendo sido ocupada por grupos caçadores, pescadores e coletores de 

vegetais (CADARELLI, 1985). Isto posto, a par de tais considerações,constata-se 

que a área projetada para implantação do empreendimento está inserida em uma 

macro-região histórica e culturalmente diversificada, desde tempos pré-coloniais 

até os dias de hoje, apresentando três grandes horizontes, a saber:  
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10.1. Grupos caçadores e coletores 

 

 Representados basicamente por sítios a céu aberto com a presença de 

material lítico lascado. Tendo em vista as variações existentes na indústria lítica, 

estes sítios foram classificados em duas grandes tradições arqueológicas, 

respectivamente a “tradição Umbu” e “tradição Humaitá”, as quais são 

encontradas no território paulista desde 6000 a.C. até 450 d.C. (MORAIS, 2000, p. 

203-204).  

 
 Os sítios da tradição Umbu ocupam o território brasileiro há pelo menos 

25.000 anos, cujos vestígios ocorrem em alguns poucos sítios arqueológicos que 

podem estar implantados tanto a céu aberto como em abrigos rochosos. 

Geralmente os sítios a céu aberto estão localizados em áreas planas próximas a 

rios ou pequenos córregos, já os sítios em abrigo estão posicionados em terrenos 

mais íngremes. Segundo Prous, (1992, p. 149), os artefatos produzidos pelos 

grupos da tradição Umbu são constituídos por objetos de pequenas dimensões, 

produzidos com lascas habilmente retocadas, havendo destaque para pontas de 

projéteis bifaciais. 

 

 Já em relação aos grupos associados à Tradição Humaitá, geralmente os 

sítios estão implantados a céu aberto, em encostas ou topos de morros sempre 

próximos a cursos de água, apresentando áreas de concentração de material que 

podem chegar a 3000 m². As datações mais antigas remontam a 8.000 anos AP, 

obtidas na região de Itapiranga (SC) e na margem direita do rio Uruguai (província 

argentina de Missiones). 

 

 À medida que ocorre um aumento dos ambientais florestais em decorrência 

de mudanças climáticas, ocorre uma expansão desta tradição ao longo do Rio 

Uruguai em direção ao Planalto Ocidental, contribuindo para que exista uma 

distribuição generalizada de sítios da Tradição Humaitá ao longo de todo o Estado 

de São Paulo. Tais sítios são caracterizados pela presença de artefatos 

produzidos sobre blocos ou seixos, ou sobre lascas espessas como é o caso das 

“lesmas” popularmente conhecidas entre os arqueólogos. 
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10.2.  Grupos Cultivadores e Ceramistas - “Tradição Tupiguarani” 

 
 Tudo indica que aproximadamente a partir de 3000 anos AP, alguns destes 

grupos caçadores tenham iniciado práticas de cultivo a partir da domesticação de 

espécies da flora e aprendido/dominado novas tecnologias, havendo destaque 

para a confecção de utensílios cerâmicos e líticos polidos, culminando inclusive 

com sítios arqueológicos que sugerem um aumento e sedentarização 

populacional. 

 

 Já há cerca de 2.000 anos atrás a região passa a ser ocupada por 

extensas aldeias relacionadas a grupos associados à tradição Tupiguarani, que 

desenvolviam uma agricultura intensiva com cultivo de vários produtos como a 

mandioca, feijão, algodão, amendoim, tabaco, entre outros. Muitos destes grupos 

permaneceram nas áreas até a chegada do colonizador europeu, tendo mantido 

contato com as suas frentes de ocupação.  

 

 Os grupos portadores da cerâmica associada à tradição Tupiguarani teriam 

se originado na Amazônia Central, possivelmente no baixo vale do rio Madeira, há 

3.500 anos. Ao longo dos séculos, seqüencias migratórias resultaram na 

expansão destes grupos por grande parte do atual território brasileiro, sendo que 

no caso paulista, o sítio mais antigo foi datado de 200 a.C.e o mais recente, de 

1.480 d.C. Por fim, essas populações entraram em contato com os 

conquistadores europeus, permanecendo no Estado até o século XVII 

(ROBRANH – GONZÁLEZ, et al 2001, p. 168). 

 

 Os sítios arqueológicos desta tradição Tupiguarani, geralmente apresentam 

várias concentrações de vestígios ou são formados por uma única grande 

concentração, correspondentes a áreas de solos antrópicos (manchas escuras), 

contendo materiais arqueológicos representados por peças cerâmicas, lítico 

lascado, lítico polido e vestígios de fogueiras. As grandes aldeias podiam ser 

formadas por mais de 10 casas, dispostas em círculo ou adquirindo forma 

alongada. Localizavam-se sempre em topos ou meia encosta de vertentes 

suaves, com cursos de água nas proximidades. Suas áreas variavam de 2.000 



 

107 

a10.000 m2, embora tenham sido registradas aldeias com mais de 20.000 m2. 

Sepultamentos são freqüentes nesses sítios, que trazem urnas funerárias nas 

imediações das casas ou fora do espaço da aldeia.  

 

 Os principais vestígios encontrados nos sítios são fragmentos de utensilios 

cerâmicos que podem se apresentar decorados ou sem decoração. Quanto à 

decoração apresentam diferentes motivos pintados (em vermelho, preto ou branco 

formando linhas, curvas, ondas, círculos, zigue–zagues que, em múltiplas 

combinações, fornecem uma grande variedade de tramas) ou motivos plásticos 

(corrugado, ungulado, serrilhado, acanalado, inciso, ponteado, impressão de 

cestaria, escovado, entre outros). Ainda em argila são encontrados cachimbos, 

fusos e afiadores em canaletas (ou calibradores). 

 

 Em relação aos vestigios liticos, pode apresentar tanto material lascado 

quanto polido, sendo frequente a presença de lâminas de machado, mãos de 

pilão, socadores e tembetás (adornos labiais em forma de “T”).  

 

10.3. Grupos Cultivadores e Ceramistas - “Tradição Itararé” 

 

 Os grupos filiados a esta tradição possuem sítios arqueológicos e uma 

indústria cerâmica bastante distinta da anterior e remetendo a grupos 

etnograficamente vinculados ao tronco lingüístico Jê. Teriam iniciado a ocupação 

regional um pouco mais tarde, por volta de 1.000 anos atrás e permanecendo na 

região até o século XVII. 

 

 Os sítios dessa tradição possuem grande diversidade morfológica e podem 

ser encontrados tanto em locais com relevo suave, (Paranapanema e médio 

Ribeira) áreas íngremes (alto Ribeira) e até mesmo em abrigos rochosos e nas 

chamadas “casas subterrâneas” (mais comuns na região Sul), constituídas por 

cavas abertas no solo, cobertas com palha e com diâmetro variando entre 2m e 

20 metros. 
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 Diferentemente dos sítios da Tradição Tupiguarani, a cerâmica da Tradição 

Itararé é caracterizada por vasilhames pequenos (até 40cm de altura), de paredes 

finas, antiplástico mineral e superfícies bem alisadas de coloração escura, com 

raros elementos decorativos. Já a indústria lítica é mais expressiva que nos sítios 

tupiguaranis, sendo caracterizado pela presença de lascas e blocos com sinais de 

uso e artefatos tais como furadores e raspadores. No universo do material polido, 

são encontradas lâminas de machado, cunhas e socadores (ROBRAHN - 

GONZÁLEZ et alii 2002, p. 173). 

 

 Diante de tais considerações e com base neste macro contexto 

arqueológico é possível inferir que empreendimentos realizados na região, 

possam conter vestígios arqueológicos relacionados a uma ou mais ocupações, 

indicando a presença de sítios arqueológicos de categorias diversificadas tais 

como pequenos acampamentos, sítios cemitério, extensas aldeias habitacionais, 

entre outros, representando os diversos cenários de ocupação humana que se ali 

se desenvolveram, ao longo do tempo, uma das razões pela qual realizamos este 

projeto de pesquisas arqueológicas na área destinada ao empreendimento. 

 

 Certamente esta região conta com outros sítios arqueológicos que até o 

presente momento ainda não foram cadastrados no IPHAN, mas reforçam o 

potencial arqueológico da região e da área de abrangência do empreendimento. 

 

 Seguramente, à medida que forem realizadas novas pesquisas 

arqueológicas centradas para um maior entendimento sobre o contexto cultural 

destes grupos, poderemos obter maiores informações sobre as formas de 

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

Ocupação correlatos aos assentamentos humanos ocorridos nesta parte do 

estado de São Paulo. 
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10.4. Patrimônio arqueológico industrial 

 

 A região em estudo abriga importantes testemunhos de malha ferroviária 

histórica. Tal categoria de patrimônios é assim descrita: 

Um monumento industrial é qualquer edificação ou outra estrutura 
permanente que, sozinha ou associada à instalação primária para 
equipamento, ilustra o começo e desenvolvimento de processos 
industriais e técnicos, incluindo os meios de comunicação. Grifo 
nosso (KÜLL, 1998, p. 222)  

 

 No tocante à pesquisa deste patrimônio arqueológico, esta é norteada 

pelos preceitos presentes na Arqueologia Industrial, conforme abordado: 

A Arqueologia Industrial é um campo de estudo relacionado com a 
pesquisa, levantamento, registro e, em alguns casos, com a 
preservação de monumentos industriais. Almeja, além do mais, 
alcançar a significância desses monumentos no contexto da 
história social e da técnica. Para os fins desta definição, um 
‘monumento industrial’ é qualquer relíquia de uma fase obsoleta 
de uma industria ou sistema de transporte... Grifo nosso (op. cit, 
1998, p. 223). 

 

 Neste sentido, Azevedo (1953, p. 164) observa: 

Desde que se considere que uma estrada de ferro não passa de 
um tipo especial de indústria - uma organização criadora e 
produtora de transportes, e, como tal deve ter tratamento 
semelhante ao das demais empresas de produção... 
 

 A ferrovia como fator de indução demográfica e de territórios 

O olhar prévio sobre o contexto arqueológico regional, especificamente o 

realizado sobre os sistemas culturais envoltórios, demandou a necessidade de se 

ampliar o escopo de abordagem, com o objetivo de se realizar análise integrada 

dos bens culturais presentes no âmbito do empreendimento com os demais 

existentes em seu território matriz. Um exemplo da necessidade de ampliação 

deste escopo refere-se aos cenários de ocupação decorrente da implantação da 

ferrovia, em especial, os núcleos de migração e imigração. Sobre este fenômeno, 

temos a citação de Küll (1998, p. 129):  

As estradas de ferro tiveram papel de destaque na progressão da 
cultura cafeeira e da própria ocupação do território de São Paulo 
[...] A estrada de ferro passa, então, pela primeira vez, a ter 
função ‘desbravadora’, sendo estabelecidas linhas anteriormente 
mesmo ao povoamento da região, o que não ocorria antes (KÜLL, 
1998, p. 134). 
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 Sobre este cenário observa Azevedo (1953, p. 20, 75):  

Já de observou muitas vezes, por exemplo, a relação direta entre 
o caminho de ferro e as grandes aglomerações urbanas e, 
portanto, o aumento da força de atração que desses centros se 
irradia além do território propriamente urbano, determinando, nas 
cercanias das cidades, um acréscimo quase igual à cifra da 
população. [...] Longe de sufocar os velhos processos de 
transportes que se faziam, por terra, água, nas vias fluviais, em 
canoas e barcaças, a via férrea estimulou a navegação e a 
abertura de caminhos transversais...  

 

 Sobre a ação indutora de território exercida pelas ferrovias, temos a 

observação de Azevedo (1953, p. 15): 

Todos os que habitam ao longo e na vizinhança dos caminhos, 
ficam sob a influência direta dos focos de irradiação de cultura, e 
tendem a transformar-se sob a pressão, mais ou menos intensa, 
dos elementos de cultura material e espiritual que o comércio, as 
migrações e as viagens põem com frequência ou constantemente 
em circulação. 

 

Küll (1998, p. 135) cita a política interna de incentivo: 

Ainda quanto a este momentoso ramo do serviço público tomou a 
companhia a dianteira em auxiliá-lo, havendo a diretoria em 
reunião celebrada a 10 de novembro de 1882 resolvido não cobrar 
passagem nem frete de respectivas bagagens aos colonos e 
imigrantes que transitarem pela nossa linha internando-se na 
província. Resolveu também a diretoria pedir a intervenção do 
Governo Provincial para conseguir de outras companhias idêntica 
medida, que, no seu entender, concorre grandemente para o 
desenvolvimento da imigração e por conseguinte para a lavoura. 
(KÜLL, 1998, p. 135) 
 
 

 A desativação da ferrovia, enquanto modal de transporte de passageiros e 

o abandono de seus componentes, imprime nas populações locais certa 

nostalgia, em decorrência de susa experiências laborais, de clientela ou 

simplemente de lazer, diante do funcionamento regular das linhas de passageiros. 

Sobre a tal tema, temos o seguinte relato: 

Menino, eu gostava de ficar lá em cima, debruçado no parapeito 
da cerquinha de madeira, vendo embaixo o movimento dos trens e 
os vaivéns das manobras. Fumarentas e rumorosas locomotivas a 
vapor, o dia inteiro puxando vagões ou gôndolas cheios de 
madeira, cereais, banana, bovinos, porcos, galinhas de lá pra cá. 
[...] O movimnto de trens era tão intenso que as pessoas faziam 
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do ir-à-estação um jeito de passear, uma forma de lazer 
(ROSSIGNOLI, 2011, p.62) 

 

 Neste sentido aborda Galdino (2015): 

Diante da extensa influência que os modais ferroviários exerceram 
e a fusão da trajetória destes com memórias pessoais de antigos 
moradores, trabalhadores e de seus familiares, nota-se nos 
documentos pesquisados e depoimentos colhidos a profunda filia 
da comunidade envoltória com seus remanescentes 
arquitetônicos. Com a desativação do transporte de passageiros 
ou até total de suas malhas, tais comunidades, como órfãs deste 
equipamento de transporte, podem se inserir nas comunidades 
excluídas e nas memórias vulneráveis.  

 

 Desta forma, exemplares destes bens foram estudados em âmbito de 

programa de resgate, sob coordenação de Wagner Gomes Bornal, para a 

duplicação da malha paulista (ORIGEM ARQUEOLOGIA, 2013). Um dos 

exemplares contemplados refere-se à Estação Pimenta, em Indaiatuba. 
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11. PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

  

11.1. Conceituação e metodologia 

 

 Considerando a natureza dos trabalhos propostos neste projeto de 

pesquisa, deliberamos pelo estabelecimento de uma metodologia que nos forneça 

indicativos seguros sobre os padrões de assentamentos humanos ocorridos na 

região e os processos de uso e transformação da paisagem.  

  

 Sendo assim, a conceituação e metodologia da pesquisa estão voltadas 

para o desenvolvimento da “Household Archaelogy“, ou seja, a pesquisa 

sistemática do espaço interno de sítios, objetivando recuperar informações 

relacionadas à sua estrutura e funcionamento. A aplicação desta metodologia já 

se mostrou bastante interessante em outros sítios arqueológicos pesquisados no 

país, primeiramente pela forma assumida por essas áreas, com diversas 

concentrações de material, indicando a presença de locais de atividade, cuja 

estruturação, conteúdo e variações fornecem dados relativos à organização 

social, política e econômica do grupo que se desenvolveu no local. O estudo da 

padronização de refugo e sua variação ao longo do tempo permitem ainda, 

averiguar processos mais amplos de continuidade e mudanças estruturais, 

indicadores para análises sobre hierarquização interna de sociedade e sobre 

processos culturais mais amplos a que os sítios existentes possam estar 

relacionados.  

 

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

para uma abordagem que abra perspectivas para uma compreensão mais 

detalhada da variabilidade de sistemas sociais e políticos estruturalmente 

semelhantes. Dessa forma, o estabelecimento de pesquisas arqueológicas 

possibilitadas por este projeto, soma esforços nos estudos direcionados para uma 

maior compreensão dos assentamentos ocorridos nesta parte do Estado, 

acarretando novos questionamentos e principalmente, dando um suporte para 

futuras pesquisas norteadas pela Arqueologia nessa região do território nacional. 
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Dessa forma, realizamos um levantamento por amostragem, recorrendo 

além da verificação de superfície e análise de perfis/cortes já existentes no 

terreno, a abertura de poços teste  nas áreas com características fisiográficas 

mais propícias a ocorrências de vestígios arqueológicos. As sondagens foram 

orientadas a partir do estabelecimento de um eixo magnético, e posicionadas no 

terreno formando uma “malha” de forma a cobrir igualmente várias porções do 

terreno. Tal abordagem está baseada no método de amostragem geométrica 

sugerida por Redman (1974 apud BORNAL, 2010) para aplicação em grandes 

áreas facilitando a identificação de sítios arqueológicos em grandes espaços 

territoriais. Todavia, adaptamos tais diretrizes metodológicas para a área alvo 

deste projeto de pesquisa. 

 

Por outro lado, as pesquisas arqueológicas foram centradas basicamente 

em quatro fontes de informação: a documentação histórica, os vestígios materiais 

remanescentes (cultura material), a forma como eles estão dispostos no espaço 

(padrões de distribuição) e as relações do sitio com o meio natural e cultural 

(inserção na paisagem). 

 

Sob estes aspectos, a cultura material refere-se a todas as evidências 

físicas da atividade humana (artefatos, enterramento, restos alimentares, etc.) as 

quais possuem potencial informativo sobre as atividades cotidianas de 

determinado grupo social, mas que devem ser analisadas a partir de uma visão 

global no contexto dos sistemas socioculturais a que estas sociedades estão 

relacionadas. Além disso, artefatos, estruturas ou sítios não podem ser 

entendidos isoladamente, mas sim, analisados a partir de uma abordagem que os 

considere como elementos integrantes e interagentes de um sistema sócio 

cultural articulado e dinâmico, onde os padrões de distribuição dos vestígios e dos 

sítios constituem um importante elemento de análise. 

 

Isto posto, há de se ressaltar a necessidade de se considerar as 

características de disposição dos vestígios no interior dos sítios (análise intra sitio) 

e/ou disposição dos sítios entre si (análise inter-sítio) possibilitando obter 

informações sobre padrões de ocupação, áreas de captação de recursos – 
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territorialidade, organização e interação social, cultural e econômica (RENFREW 

& BAHN, 1996). Entretanto no conjunto das relações que permearam as 

interações do homem com o meio ambiente, configura-se como de vital 

importância compreender a inserção do sitio na paisagem e identificar as 

variáveis ambientais que nortearam as diversas formas de apropriação do espaço 

no limiar do tempo. 

 

 Neste sentido, as premissas teóricas do presente programa procuram 

privilegiar os princípios basilares 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. Outrossim, as 

pesquisas serão centradas no estudo dos possíveis sítios e seu entorno 

ambiental, procurando realizar a reconstituição da paisagem histórica que, de 

certa forma, norteou a ocupação humana nestes espaços. 

 

 É importante ressaltar que a paisagem deve 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. 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 un determinado grupo genera una 

percepción particular del espacio” (INGOLD, 1993, TILLEY, 1994, MORPHY 1995 

apud GARCIA, 2006, p. 122). 

 

 Em suma, 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. 
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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: 

...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. 

 

 Assim, o conceito de arqueologia da Paisagem se relaciona com uma 

abordagem que procura compreender as diversas formas de uso e ocupação do 

espaço a partir da leitura e interpretação das expressões materiais da cultura, que 

muitas vezes, incorporam a noção de patrimônio cultural. Nessa diretriz, 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 con metodologia arqueológica de los 

procesos y formas de culturización del espacio a lo largo de la historia” (CRIADO, 

1999, p. 6). 

 

 Sob estes aspectos, 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 
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ser utilizadas na Arqueologia da Paisagem, embora estudos cartográficos, 

pesquisa documental, levantamentos e vistorias de campo constituam os métodos 

mais comumente utilizados (CHAPMAN, 2006, p. 11). 

 

 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, BORNAL, 2008). 

 

 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 determinado espaço ou 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 panorâmicas y orientaciones abarcadas desde todos los 

yacimientos de un 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 

frequência em abordagens interpretativas da paisagem. Entretanto, tais 

interpretações somente são viáveis a partir de um conhecimento prévio da 
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paisagem a ser analisada (MEINIG, 1979; TUAN, 1979, COSGROVE, 1989, 

BENDER et al. 1997 apud CHAPMAN, 2006, p. 85). 

 

 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, caracterizando o que se 

convencionou chamar de perspectiva holística a qual 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 à compreensão da 

realidade estabelecendo uma relação de complementaridade entre ciência e 

tradição. 

 

 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 os cenários 

culturais 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, nos quais se incluem ainda componentes do patrimônio cultural 

imaterial. 

 

 Além disso, procuramos analisar o meio ambiente 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 sitio 

em estudo. A abordagem ecossistêmica encontra relação com a perspectiva 

holística, pois ao invés do estudo individualizado de cada componente do sistema 
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ambiental, procura também tratar da interação existente entre estes componentes 

(CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 45). 

 

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

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

compartimentos topomorfológicos, patrimônio histórico edificado, patrimônio 

cultural imaterial, que juntamente com as evidências e sítios arqueológicos, 

poderão propiciar o estabelecimento de um panorama da paisagem do local e 

fornecer subsídios para a interpretação do conjunto de relações do homem com o 

meio ambiente local. De maneira geral, tal diretriz foi aplicada para o presente 

Programa tendo como base o conceito de Arqueologia da Paisagem preconizado 

por Criado (1999), segundo o qual: 

La Arqueología del Paisage 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. 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 pela ação humana, procuraremos dar prioridade ao 

espaço adaptado pelo homem, sempre procurando “reconstruir” e interpretar as 

paisagens arqueológicas a partir dos vestígios nela existentes. O entendimento do 
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design da ocupação humana no âmbito da área do empreendimento poderá ainda 

propiciar 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. Para o sítio arqueológico 

identificado foram feitos trabalhos de identificação e caracterização, de forma a 

obter dados precisos sobre sua natureza, morfologia e estado de conservação. 

Para tanto, foram preenchidas Fichas de Cadastro contendo dados de localização 

do sítio em cartas por coordenadas obtidas com GPS, além de documentação 

fotográfica e gráfica. Por fim, foi feita uma avaliação do potencial científico que os 

sítios apresentarem, o que constitui informação essencial para a análise de 

impactos e proposição de medidas mitigadoras/compensatórias cabíveis. 

 

 Em resumo, as pesquisas tiveram como objetivo propiciar uma melhor 

compreensão sobre a formação e evolução histórica da área em estudo, 

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 nesta parte do Estado. 

Desta forma, foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

Caminhamento sistemático: Na área em questão realizamos a verificação de 

superfície sistemática no terreno, associadas às prospecções, descritas adiante. 

Sob estes aspectos foram efetuados caminhamentos buscando cobrir a variedade 

de situações paisagísticas presentes. Paralelamente foi realizada a análise de 

perfis estratigráficos existentes (cortes, barrancos, etc.) fornecendo subsídios 

sobre a estratigrafia local. Os procedimentos amostrais de caminhamento estão 

no mapa do Anexo 01; 

 

Grid de prospecções: em decorrência das estruturas previstas foram apresentados 

planos de intervenções que oferecesse análise abrangente de todos os aspectos 

fisiográficos da área de pesquisa. Tal abordagem está baseada no método de 
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amostragem geométrica sugerida por Redman (1974, apud BORNAL, 2007) para 

aplicação em grandes áreas facilitando a identificação de sítios arqueológicos em 

grandes espaços territoriais. Todavia, tais diretrizes metodológicas foram adaptadas 

para a área alvo deste projeto de pesquisa. Desta forma, procedemos intervenções 

com distanciamento de referência de 50 e 100 m na totalidade da ADA do 

empreendimento, exceto setores alagadiços, com afloramentos rochosos e com 

inclinação acentuada.  

 

Já em relação à AID do empreendimento, diante de termos em geral 

terrenos alheios à obra, as intervenções foram norteadas pelo caminhamento 

sistemático e condicionado à permissão dos titulares das propriedades para a 

execução deste. 

 

Os poços teste foram numerados sequencialmente (DATUM Sirgas 2000). 

Estes apresentam diâmetro de 20 cm (cavadeira manual), até a profundidade de 1 

metro, aferido por níveis artificiais de 20 cm. Tal profundidade não foi alcançada 

mediante presença de saibro, rocha, água, etc., devidamente justificada em ficha 

própria. Terminada a intervenção foi procedida a recomposição do terreno 

(recolocação do solo vistoriado). As intervenções estão descritas nas fichas de 

procedimento presentes no Anexo 02 e ilustradas no mapa do Anexo 03. 

 

11.2. breve descrição das pesquisas de campo 

  

Os trabalhos arqueológicos de campo tiveram início no dia 09 de Abril de 

2018, quando foi percorrida a área do projeto com o engenheiro responsável do 

SAE de Indaiatuba José Antônio Rolim. Esse percorrimento foi importante para 

que a equipe conhecesse os acessos e tivesse contato com os moradores locais. 

 

As prospecções iniciaram dia 10 de Abril a partir do eixo da barragem 

projetada seguindo a montante da área a ser alagada. Esse primeiro trecho 

próximo ao eixo encontra-se coberto por mata ciliar sobre solo raso e muitos 

afloramentos rochosos, maior parte da Área Diretamente Afetada é de declive 

acentuado, os poços testes apresentaram pouco profundidade com presença de 
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rocha aflorada ou em camadas superficiais. Alguns dos poços testes planejados 

para essa área não foram abertos por estarem em áreas de grande declive ou em 

áreas alagadas. 

 

Devido a impedimentos de entrada em boa parte da área do projeto, a 

equipe teve que mudar sua programação focando nossas atividades para a área 

da Fazenda Pirahy. A área da fazenda encontra-se na porção final do 

reservatório, uma área de relevo mais suave, com áreas de pasto, lavoura, 

antigas áreas de extração de argila/areia e mata ciliar. A grande extensão de 

várzea alagada na margem direita do rio Piraí fez com que grande parte dos 

poços testes projetados não fossem efetivamente perfurados, sem 

comprometimento a metodologia proposta já que a mesma considera as feições 

da paisagem como preponderantes para a identificação de sítios arqueológicos. 

 

Inicialmente a prospecção foi projetada com 742 poços testes, em campo 

foi possível intervencionar 434 desses. Como resultado tivemos a identificação de 

2 sítios arqueológicos do tipo histórico. Esses sítios estão integrados a uma 

paisagem única que congrega pessoas e um modo de vida estreitamente 

relacionado as feições naturais e a paisagem atual do rio Piraí. 
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Figuras 47 e 48: procedimentos 
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Figuras 49 e 50: procedimentos 
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Figura 51: procedimento 

 

11.3. Procedimentos de análise e curadoria laboratorial 

  

 O material arqueológico ser recuperado foi objeto de processamento 

laboratorial pela empresa de Arqueologia (procedimentos ilustrados 

amostralmente no conjunto da figura 40), em conformidade com as 

especificidades de cada vestígio e tendo como critério preliminar a matéria-prima, 

origem e uso, material diagnóstico e variabilidade em que ocorre no campo. 

Assim, os trabalhos laboratoriais obedeceram a seguinte sequência de 

operações: 

 Pré-selecionamento e acondicionamento em campo – quando da 

finalização de determinada intervenção (poço teste, coleta de superfície), a equipe 

de Arqueologia procedeu, ainda em campo, a pré-contagem por categoria (lítico, 

cerâmico, etc) e acondicionamento dos vestígios por nível. Cada nível, desta 

forma, contou com invólucro no qual constaram em etiqueta específica:  

 nome do projeto; 

 nome do patrimônio pesquisado; 
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 intervenção; 

 coordenadas UTM (datum Sirgas 2000); 

 nível; 

 data; 

 pesquisador. 

 O conjunto de invólucros por nível de cada intervenção foi acondicionado 

em recipiente único, de forma a garantir que a equipe de laboratório acesse todos 

os vestígios de determinada sondagem na sequência adequada. Exemplo: numa 

embalagem com capacidade adequada estarão acondicionados todos os níveis 

da sondagem 01, do Sítio Exemplo 01. 

 

 Os recipientes plásticos estão na forma de sacos transparentes, com boa 

resistência mecânica. Seu preenchimento está condicionado a no máximo dois 

terços de sua capacidade. Diante de presença de material frágil (não aplicável 

neste projeto) ou de extrema relevância, este dispôs de embalagem específica. 

 

 No caso de um nível apresentar mais vestígios que a capacidade do 

invólucro, será informada na etiqueta e na ficha de prospecção a fração e 

quantidade total de embalagens. Exemplo: Sítio Pressotto 01. Sondagem 01. 

Nível 1. Saco 1-5. Desta forma teremos a informação que tal embalagem refere-

se à primeira, de um total de cinco referentes ao nível 01 da Sondagem 01. 

 

 As embalagens de cada patrimônio foram acondicionadas e transportadas 

em engradados plásticos, de boa resistência, com alças de transporte e 

empilháveis (quantidade de vestígios não aplicável neste projeto). 

 

 As informações de campo foram compartilhadas com a equipe de 

laboratório por meio das fichas de procedimento. 

 

14.2. Dos procedimentos em laboratório 

 

A rotina de análise e inventário dos vestígios pode ser assim sintetizada: 

descarte de microfragmentos (menor que 2 cm) não-diagnósticos comuns e 
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elementos naturais. Tombamento do maior para o menor. Alfanumérico – peças 

associadas e/ou remonte. Líticos primeiro. Descarte é acondicionado e 

quantificado, sem análise e sem tombo, na mesma procedência, sem etiqueta 

própria, apenas como observação na etiqueta da unidade, constando quantidade. 

Acondicionamento – materiais diferentes em sacos diferentes, com a mesma 

etiqueta de identificação e nesta contabilizados o geral. 

 

O trabalho foi baseado nas seguintes etapas: 

 

 Triagem do material – em laboratório, a primeira etapa do trabalho, 

momento em que os vestígios são separados levando em consideração a 

matéria-prima apresentada; 

 Higienização – quando todo o material passa por um processo de limpeza 

adequado a cada categoria do vestígio arqueológico. Tal etapa será realizada 

com uso de trinchas, pincéis e escovas, de modo a conservar, na medida do 

possível, sedimentos e qualquer outro elemento incrustado. Caso seja necessária 

a limpeza total, acondicionaremos em invólucro plástico o sedimento resultante, 

sendo este recipiente conservado junto à peça que o originou. Uma amostra de 

categoria de material por sítio será acondicionada sem limpeza, como 

testemunho, tendo suas informações somente impressas no exterior das 

embalagens; 

 Numeração – todos os fragmentos e/ou peças foram codificadas de acordo 

com sua matéria-prima. Foi efetuada mediante a aplicação de camada fina de 

verniz / esmalte e numeração com nanquim. A numeração foi aplicada a cada 

categoria de vestígio e siglada com as iniciais do patrimônio oriundo; 

 Catalogação- após serem numerados, foi realizado o inventário das peças 

em fichas próprias; de forma a entregar o acervo de forma organizada ao 

depositário definitivo do acervo; 

 Análise Laboratorial – Consiste na análise quantitativa e qualitativa de todo 

o acervo recuperado, levando em consideração contexto deposicional, atributos 

tipológicos, tecnológicos, morfológicos e decorativos (quando for o caso) com o 

objetivo de obter as informações necessárias para caracterizar o patrimônio 

arqueológico coletado; 
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 Estas informações são complementadas por uma análise da bibliografia 

arqueológica e histórica, que deverá fornecer um quadro de referência para inserir 

os vestígios identificados na área do Empreendimento em um contexto mais 

amplo, referente à região em estudo; 

 Remontagem – peças que permitirem remontagem serão processadas 

mediante uso de colas de efeito reversível, sobre banco de areia, quando 

necessário. O resultado final será alvo de embalagem específica, de modo a 

garantir a reconstituição, ainda que parcial, conseguida; 

 Registro fotográfico – Todo o trabalho de laboratório será documentado, 

bem como o registro amostral de vestígios diagnósticos por sítio e por categoria 

de materiais (líticos,cerâmicos, etc); 

Acondicionamento e adequação ao acervo- Após passar por todos os 

processos já citados, o material arqueológico será adequadamente acondicionado 

com dados de sua procedência e encaminhado de forma organizada ao 

depositário definitivo do acervo. Cada primeira caixa da coleção de um sítio 

arqueológico conterá, além do material, as etiquetas de campo e uma mídia digital 

(CD Rom) com todo o material elaborado durante as etapas de curadoria e 

análise referentes ao sítio. Os formulários de inventário estão presentes no 

Anexo 06 deste relatório. 
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Figura 52: Atividades de Processamento Laboratorial 

 

  

11.3. Das estruturas físicas do laboratório 

 

 Para a execução das atividades acima elencadas a empresa de 

Arqueologia valeu-se de sua sede. Tal edificação prima pela segurança geral da 

pessoa e do patrimônio (proteção contra os rigores do clima e contra sinistros, 

ergonomia, conforto ambiental – temperatura, iluminação, ventilação).  

 

 É disponibilizado mobiliário adequado, bem como serviços de apoio 

(telefonia celular, internet, e bureau – administrativos, impressão, estoque). 
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 Os vestígios foram processados em bancadas, equipadas com 

lente/luminária com braço pantográfico ou similar e mocho / cadeira ajustável. O 

acondicionamento do acervo foi realizado por meio de caixas e etiquetagem 

padrão, em estantes metálicas sem vedos, para possibilitar ventilação e 

visualização. 
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12. DESCRIÇÕES SETORIAIS 

 

Como definido nos pressupostos teóricos do referido projeto, a abordagem 

utilizada em campo objetiva entender a paisagem em que o empreendimento 

pretende ser inserido, nesse sentido os sítios arqueológicos servem para embasar 

materialmente as transformações, ocorridas ao longo do tempo, e dar um sentido 

cronológico as feições observáveis hoje. 

 

David e Thomas (2006) definem a arqueologia da paisagem como uma 

“arqueologia de como as pessoas visualizaram o mundo e como eles se 

engajaram no espaço, como eles escolheram manipular seus arredores ou como 

eles foram subliminarmente afetados para fazer as coisas por meio de suas 

circunstâncias de localização. Trata-se do intencional e não intencional da 

agência física e espiritual, humana e do subliminar.”  

 

Assim a feição atual do vale do Ribeirão Piraí é em si um objeto de estudo 

arqueológico e das interações humanas ali contidas que são influenciadas por 

essa paisagem única, e um lugar essencial para as pessoas que ali vivem e 

pertencem ao território numa relação sinérgica. Zedeño trata esse tema refletindo 

o lugar como “uma conjuntura onde o ambiente, as pessoas e o significado 

convergem em múltiplas escalas e, no processo, criam um registro do 

comportamento humano, percepção e cognição.” 

 

Ainda que a paisagem considere a indissociabilidade do comportamento 

humano e as feições naturais do espaço, para a descrição e definição da 

abordagem nos separamos em etapas sendo a primeira a “leitura” das feições 

naturais, em segundo as relações antrópicas como o uso do solo, a terceira 

abordagem com as pessoas que vivem no lugar, elencando suas relações com 

essa paisagem e os patrimônios apontados por elas. 
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12.1. Meio Físico  

  

 Conforme consta no Estudo de Impacto Ambiental a geomorfologia local é 

composta sobretudo em 3 unidades, Planícies Aluvionares, Colinas Amplas e 

Morrotes Alongados. 

 

 A maior parte da ADA é composta por planícies aluvionares às margens do 

curso d’água, desde o eixo proposto da barragem até o final da área de 

alagamento, acompanha a área de alagamento colinas amplas que se extendem 

também até a porção final do reservatório onde há morros alongados, essas 

características se refletem em um rio meandrante de águas tranquilas, até a 

porção final onde há afloramentos rochosos e uma pequena queda d’água no final 

do projeto. 

 

 

Figura 53: Situação da área na compartimentação geomorfológica do estado de São Paulo 

(ALMEIDA, 1964) e (b) no mapa geomorfológico de Pires Neto 

(1996, modificado por NEVES, 2005) 
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 Quanto à pedologia da área, são identificados 3 tipos de solos, os 

argisssolos que estão associados às encostas e topos entre os vales do Ribeirão 

Piraí e seus afluentes, nos relevos de colinas amplas e morrotes alongados que 

compõem basicamente a AID do empreendimento. São solos constituídos por 

argila de atividade baixa e horizonte B textural. Normalmente são terras muito 

íngremes, erodidas, ou pedregosas, sendo que no entorno do empreendimento é 

possível observar a presença constante de matacões. São solos suscetíveis à 

erosão, cuja dimensão do fenômeno será tanto maior quanto mais declive tiver o 

relevo. 

  

 Coluviões caracterizados por solos transportados que tiveram como origem 

os argissolos das porções mais elevadas do terreno e ocorrem em duas porções 

no entorno da ADA do empreendimento, especialmente na baixa encosta, nas 

proximidades do limite com a planície aluvionar e por ultimo os aluviões, que 

ocorrem ao longo da planície aluvionar do Ribeirão Piraí e seus afluentes. 

  

12.2. Uso do Solo 

  

 Considerando os dados do EIA e a etapa de campo, podemos dizer que a 

paisagem hoje encontra-se bastante modificada, sendo a maior parte do terreno 

hoje coberta por pastagem, mata ciliar sendo a maior parte reflorestamento, 

silvicultura e uma parcela significativa tratada nos mapas do EIA como “Campo 

Sujo” mas que representam áreas baixas de brejo. Essa distinção é essencial, já 

que áreas de brejo apontam para um potencial arqueológico baixo, por estarem 

sazonalmente alagadas desfavorecendo atividades antrópicas continuas e que 

deixem vestígios materiais.As atividades historicamente desenvolvidas 

transformaram a paisagem, a retirada da vegetação nativa e o plantio de cana, 

café e pasto, favorecem a erosão como a lixiviação de camadas superficiais do 

solo, causando assoreamento do leito do rio. Outra atividade significativa são as 

cavas para extração de argila em diversos pontos ao longo da margem. Essa 

atividade retira as camadas superficiais do solo impossibilitando a identificação de 

vestígios culturais pretéritos a essa ação que resultou em pequenas lagoas 

artificiais. Há também significativas ações para implantação de edificações rurais 
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e pequenos barramentos nos córregos tributários. Considerando a área a ser 

abordada pelo projeto, essas alterações suprimem parcelas importantes da área 

amostral, assim muitas áreas passiveis de serem prospectadas em primeira 

análise ficaram excluídas. 

 

Figura 54: aspectos gerais 
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Figuras 55 e 56: aspectos gerais 
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Figuras 57 e 58: aspectos gerais 
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Figuras 59 e 60: aspectos gerais 
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13. RESULTADOS OBTIDOS 

 
 O termo que nos norteará sobre bem cultural está inserida no escopo que o 

define como componente do patrimônio ambiental brasileiro, isto é, o conjunto de 

recursos naturais (o solo, a paisagem, a hidrografia, flora, fauna) e culturais (o 

saber fazer, as manifestações materiais e imateriais, o patrimônio arqueológico, 

as paisagens notáveis). 

Este viés se consolida no adentrar da década de 1980, quando vem à luz a 

percepção do compartilhamento entre os contextos natural e cultural num único 

regime, mas com instrumentos protetivos autonomamente considerados. Esta 

concepção é acolhida de forma efetiva na Carta Magna: artigos 216 e 225 que 

versam, em termos gerais, sobre a conceituação de bem cultural e bens 

ambientais de uso comum do povo e essenciais à sadia qualidade de vida, 

respectivamente, abrigados no que Virgínia Soares (2007, p. 14) define como 

macrobem, descrito pela autora como: 

A concepção unitária do meio ambiente como macrobem, 
constituído por elementos da natureza e da cultura, decorre 
diretamente dos dispositivos constitucionais que tratam do 
patrimônio cultural brasileiro e do meio ambiente, mas tem sua 
base na dignidade da pessoa humana.  

 

Os bens componentes do macrobem estão inseridos no Direito Ambiental, 

entendido por Fogolari (2007, p. 22) como: 

O conjunto de princípios de regras que disciplinam todas as 
atividades direta ou indiretamente relacionadas ao uso racional 
dos recursos naturais, bem como a promoção e proteção dos 
bens culturais. Tem por objetivo a defesa e a preservação do 
patrimônio ambiental e cultural e, por finalidade, ligado à vida em 
geral, tanto a presente quanto a futura. 
 

 Assim, para efeito de esclarecimento sobre a natureza deste projeto faz-se 

necessário apresentar alguns conceitos que irão nortear a eleição de bens 

culturais no presente programa interventivo, como seguem: 

 

Sítio Arqueológico: patrimônio cultural composto por testemunhos que 

englobam “todos os vestígios da existência humana e interessam todos os 

lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam 

elas; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo 
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ou sob as águas, assim como o material a eles associados” (BASTOS;SOUZA, 

2010); 

 

Área de Ocorrência Arqueológica – AOA: definida por Rossano Lopes 

Bastos e Marise Campos (op. cit. 2010, p. 207) como “objeto único ou quantidade 

ínfima de objetos aparentemente isolados ou desconexos encontrados em 

determinado local...”; 

 

Área de Interesse Histórico-Arqueológico – AIHA: para a definição desta 

categoria utilizou-se o conceito unitário de sítios arqueológicos urbanos (op. cit., 

2010, p.46) aplicado para o coletivo. Neste projeto a definimos como um conjunto 

de ordem arquitetônica e urbanística composto por edificações, arruamentos e 

equipamentos de infra-estrutura que trazem consigo testemunhos de momentos 

pretéritos, de importância regional, com alto potencial cultural e ampla 

necessidade de execução de pesquisas. A implementação de seu perímetro se 

configura como medida cautelar com o objetivo de salvaguardar os bens culturais 

e apontar a necessidade de elaboração de procedimentos futuros; Estas 

premissas trazem para a cronologia do universo cultural vestígios oriundos de 

processos que avançam pelo século XX, “vestígios, estruturas e outros bens que 

possam contribuir na compreensão da memória nacional (...)” (op.cit, p. 47); 

 

Área de Ocorrência Histórica – AOH: quantidade ínfima de vestígios 

históricos (fragmentos de restos construtivos, louças de procedência nacional, 

etc.). 

 

Isto posto, elencaremos o patrimônios culturais identificados. Os mapas de 

localização estão presentes no Anexo 04 e as informações expressas nas fichas 

CNSA do Anexo 05. 
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13.1. Sítio Arqueológico Fazenda Pedra Branca 01 

Coordenadas: 

Ce.  23k 271985 / 7432160 

V1  23 k 271888/ 7432189 

V2  23 k 271904/ 7432073 

V3  23 k 272171/ 7432196 

V4  23 k 272183/ 7432097 

Descrição: Sítio arqueológico do tipo histórico composto por edificações 

em alvenaria de tijolos, sendo casa sede, casas de colono, capela, canaletas de 

água, terreiro de café, entre outras. 

 

A norte o sítio delimita-se por um grande brejo e a sul na colina onde 

terminam as estruturas do antigo terreiro de café onde há também sistema de 

coleta de água para lavagem dos grãos. Sobre as estruturas antigas do terreiro há 

construções mais recentes associadas a pecuária. 

 

Os poços testes abertos no entorno das estruturas não apresentaram 

vestígios de cultura material, porém muitos deles estavam implantados em locais 

que não propiciavam tal abertura no momento já que encontravam-se projetados 

em áreas atualmente em uso pela fazenda. 

 

O conjunto de edificações, levando em conta a tecnologia construtiva e a 

disposição das mesmas, atrelado as pessoas que ali residem, remete a um modo 

de vida muito diferente daqueles praticados hoje, assim, faz-se necessário um 

trabalho amplo que congregue, escavações em busca de vestígios arqueológicos 

ligados a ocupações pretéritas, descrição do arranjo espacial das edificações e 

documentação do modo de vida da região onde está inserida a Fazenda Pedra 

Branca e as demais fazendas do entorno.  
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13.1.1. A Fazenda Pedra Branca 

 

Uma das mais antigas da região, junto com a Fazenda Pirahy, a fazenda 

Pedra Branca é atualmente propriedade dos donos da cerâmica Pedra Branca. 

A casa do administrador permanece íntegra com suas características 

originais e a estrutura de taipa de pilão. Hoje é residência de Alice e Romeu, 

funcionários da cerâmica. Além da casa, é também possível observar na fazenda 

resquícios de um antigo terreiro de secagem de café. A antiga fazenda era 

essencialmente utilizada para produção de café e milho.A Capela em homenagem 

a Nossa Senhora da Conceição também permanece preservada. 

 

 
Figura 61: Fazenda Pedra Branca 
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Figura 62: Capela da Fazenda Pedra Branca 

 

 
Figura 63: Antigo Terreiro de secar café. 
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Figura 64: Detalhe de canaleta de água da Fazenda Pedra Branca 

 

Figura 65: Parte interna da capela da Fazenda Pedra Branca 



 

143 

 

Figura 66: Terreiro de café da Fazenda Pedra Branca 

 

Figura 67: Antigo reservatório de água para lavagem de café 
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13.1.2. Entrevista Alice de Oliveira de Lima, 66 anos 

 

Residente da fazenda Pedra Branca, Senhora Alice nasceu em Jundiaí 

mas mora há muitos anos com sua família na Fazenda Pedra Branca. 

Anteriormente, residia na fazenda Pirahy. Atualmente um dos filhos reside e 

trabalha lá. 

 

Chegou na região em 1975 e posteriormente seu marido Senhor Romeu, 

foi contratado para trabalhar na olaria do dono da Fazenda Pedra Branca. Nesta 

ocasião que Alice e a família se mudaram para a fazenda. Eles moram na casa de 

taipa, que originalmente pertencia ao administrador da fazenda. Senhora Alice diz 

que quando chegaram na região, só existiam três fazendas: a fazenda Pirahy, a 

Pedra Branca, e a propriedade da Lourdes Bergamini. 

 

Alice conta que quando chegaram para morar na fazenda, cultivavam 

lavoura de café, feijão e milho. A produção parou por volta de 30 anos atrás, por 

conta da produção de cerâmica. Contudo, ainda é possível observar o antigo 

terreiro de secar café, no terreno em frente à casa de Alice e Romeu. Agora eles 

cultivam mandioca e abóbora, e como não consomem muito, a produção é 

dividida com os vizinhos. 

 

Sobre o Ribeirão do Piraí, ela conta que pescavam muitos peixes e 

tomavam banho. Atualmente o Ribeirão está poluído, ninguém mais toma banho, 

mas as vezes ainda conseguem pegar algum peixe. Além disso, antigamente o 

Ribeirão tinha um volume muito grande de água, chegando a causar enchentes. 

 

A região que é repleta de porções alagadiças e lagoas, Alice diz que era 

parcialmente assim, mas muitas das lagoas foram criadas por conta da extração 

de argila. 

 

A casa de taipa preserva a estrutura original, é muito fresca no verão, 

mas difícil de colocar pregos por conta de sua estrutura de barro. Além do terreiro 
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de café, Alice lembra que dentro da propriedade da Lourdes Bergamini, existe um 

antigo moinho de fubá.  

 

Todas as fazendas tinham uma capelinha, na capelinha da Pedra Branca, 

ocorriam festejos de Nossa Senhora Conceição, todo 8 de dezembro. A festa 

contava com procissão, o padre vinha da cidade para rezar a missa, e um lanche 

era servido para os participantes. Além dos moradores da Pedra Branca, também 

frequentavam os moradores das fazendas vizinhas. 

 

Apesar de não ocorrer mais o festejo, Alice conta que a santa ainda está 

no altar. Os mais antigos diziam que a santa é muito antiga e foi encontrada por 

aquelas bandas da Pedra Branca, há mais de 200 anos. 

 

 
Figura 68: Entrevista Alice de Oliveira Lima 
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Figura 69: Entrevista Alice de Oliveira Lima 

 

 

13.1.3. Fazenda Pedra Branca – Entrevista José Ricardo Meirelles Siqueira 

 

José Ricardo é dono da Fazenda Pedra Branca e da cerâmica, junto com 

seus irmãos. A fazenda foi adquirida por seu pai, em 1966; a olaria foi fundada 

por eles em 1981. 

 

Quando adquiriram a fazenda, ainda existia lavoura de café, e o terreiro 

de secagem ainda era utilizado. Os moradores mais antigos são Alice e Romeu; 

Romeu também é funcionário da cerâmica. 

 

José e os irmãos só frequentavam a fazenda aos finais de semana, e 

pernoitavam em uma construção mais recente, feita por seu pai quando adquiriu a 

fazenda. 

 

Ele conta que a extração de argila na região durou pouco tempo; por 

causa das leis ambientais e por ser área de APP, passaram a adquirir fora a 
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matéria prima. Além disso, também tinha extração de areia em alguns locais, feita 

pela prefeitura. 

 

Nascido em São Paulo, mudou para Salto em 1988, quando começou a 

administrar a cerâmica junto com seus irmãos. Ele conta que Salto mudou e 

cresceu bastante nesses 30 anos, o acesso ao asfalto era muito ruim e distante, 

agora em poucos minutos é possível fazer o trajeto. 

 

A festa de Nossa Senhora Conceição que acontecia na Fazenda Pedra 

Branca, era organizada por eles, que traziam o padre e todos participavam da 

procissão; ele conta que a festa parou de acontecer há 5 anos, por conta da baixa 

frequência e interesse dos moradores e vizinhos.  

 

Vestígios do antigo moinho de fubá estão localizados próximo a fazenda 

dos Bergamini, moradores antigos da região, próximo a Fazenda Pedra Branca. 

Atualmente permanecem preservados: a base e o piso de de alvenaria; a roda e 

algumas estruturas metálicas associadas a roda da moenda. 

 

 
Figura 70: Moinho de fubá 
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Figura 71: Moinho de fubá 

 

13.2. Sítio Arqueológico Fazenda Pirahy 

Coordenadas 

Ce. 23k272190 / 7430819 

V1 23 k 272069 / 7430962 

V2 23 k 272179 / 7431003 

V3 23 k 272304 / 7430739 

V4 23 k 272178 / 7430712 

 

Descrição: Sítio arqueológico do tipo histórico composto por edificações em 

alvenaria de tijolos, sendo casa sede, casas de colono, capela, depósito entre 

outros. A casa sede da fazenda é tombada pelo Condephaat (Conselho de 

Defesa do Patrimônio Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), 

foi identificado também a partir das prospecções vestígios cerâmicos em 

profundidade. 

O sítio delimita-se no conjunto de edificações que compõe o núcleo-sede 

da fazenda. Na área foram abertos 18 poços-testes sendo 7 contendo vestígios 

arqueológicos, sendo a maior parte composta por restos de telhas que pode 
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indicar transformações no espaço ao longo do tempo de uso da fazenda, 

demolição de edificações mais antigas e construção de novas. O poço teste 115 

estabelecido entre a casa sede e o ribeirão Piraí, apresentou alteração na 

estratigrafia em relação as intervenções realizadas nas imediações e vestígios de 

cerâmica histórica no nível 11, que pode indicar uma área de descarte mais 

antiga. Essa hipótese pode ser verificada numa etapa de resgate com aberturas 

de sondagens ou áreas amplas de escavação. 

 

O conjunto de edificações, levando em conta a tecnologia construtiva e a 

disposição das mesmas, atrelado as pessoas que ali residem, remete a um modo 

de vida muito diferente daqueles praticados hoje. Assim, faz-se necessário um 

trabalho amplo que congregue  escavações em busca de vestígios arqueológicos 

ligados a ocupações pretéritas, descrição do arranjo espacial das edificações e 

documentação do modo de vida da região onde está inserida a Fazenda Pirahy e 

as demais fazendas do entorno.  

 

O casarão Fazenda Pirahy data de 1680. No decorrer dos séculos a 

construção original sofreu alterações como, a construção de outro pavimento 

durante o XIX e, uma tulha de café. 

 

Dentre os diversos cultivos e produções que fazem parte do histórico da 

fazenda, destacam-se a produção de açúcar e cachaça, durante o século XVIII; o 

cafezal; e a produção de leite. As instalações do engenho ainda estão 

conservadas na propriedade assim como a antiga capela. 
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Figura 72: Fazenda Pirahy 

 

 
Figura 73: Fazenda Pirahy 
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Figura 74: Fazenda Pirahy, vestígios de muro de taipa. 

 

 

 

 

Figura 75 : Prospecção na área da Fazenda Pirahy 



 

152 

 

Figura 76 : Prospecção em área de pasto 

 

 

Figura 77: Sede da Fazenda Pirahy 
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Figura 78 : Capela da Fazenda Pirahy 

 

Figura 79: Galpão 
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Figura 80: Antigo Alambique 

 

Figura 81: Casa Sede 
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14. OS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 Os vestígios identificados referentes ao patrimônio anteriormente elencado 

referem-se a testemunhos domésticos, especificamente a fragmentos de louças, 

industrializadas e artesanais, de procedência europeia, nacional e de produção 

regional. Para esclarecimentos prévios, abordaremos sinoptcamente, consonante 

com a etapa de pesquisa em tela, sobre os materiais identificados. 

 

14.1. Louça 

 

 Entre os vestígios coletados, destacam-se os fragmentos de louça. 

Segundo Pileggi (1958, p. 194-195), “todo produto manufaturado de cerâmica, 

composto de substâncias minerais sujeitas a uma ou mais queimas” pode ser 

chamado de louça. Dentro deste conceito, dois grupos compõem esse termo: 

- produtos porosos – louça de barro, terracota, produtos de olaria, faiança, 

faiança fina, etc. 

- produtos não porosos – louça vitrificada ou grés, louça vidrada, porcelana, 

etc. 

 No estudo desse material, denominou-se louça às categorias que Pileggi 

descreve como produtos utilitários domésticos, industrializadas ou semi-

industrializadas, produzidos em série, comercializadas e introduzidas no conjunto 

material do sítio através da aquisição e/ou compra.A louça está entre os principais 

vestígios arqueológicos de sítios históricos, pois, apresenta uma significativa 

importância interpretativa sobre condutas sociais, econômicas, hábitos 

alimentares e consumo.  

 

 A análise dos atributos pasta, esmalte, técnica, padrão decorativo e cor 

“fornecem indicações referentes ao período de fabricação das peças, de modo 

que é possível obter cronologias mais apuradas combinando-os, do que 

considerando somente cada um isoladamente” (SYMANSKY, 1997).  

 

 A seguir, para efeito de esclarecimento, as louças serão descritas de 

acordo com sua pasta, em três categorias: porcelana, faiança e faiança fina.  
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14.1.1. A porcelana 

 

 A porcelana é uma louça branca, vitrificada e translúcida, descoberta na 

China durante a dinastia Tang (SYMANSKY, 1998). Sua exportação para Europa 

inicia-se a partir do século XVI, momento em que exploradores e mercadores 

europeus começam a penetrar o Oriente. Esse tipo de louça desperta o interesse 

da nobreza européia que começa a investir em experimentos em busca da 

fórmula da porcelana de pasta dura. Contudo, como a composição de sua pasta 

era desconhecida, no início do século XVIII os ceramistas europeus só 

conseguiram produzir uma porcelana artificial, de pasta mole. 

 

 Após uma série de tentativas em 1708, é descoberto o segredo e em 1710, 

é fundada a primeira fábrica de porcelana na Europa. Devido a sua riqueza de 

desenhos, formas e qualidade exerceram grande influência na produção e 

decoração de outros artigos, como por exemplo, nas faianças ibéricas e faianças 

finas européias. Pode ser dividida em: 

 

- porcelana de pasta mole (poremole) – de acordo com Garcia, apresenta pasta 

relativamente translúcida, de tonalidade levemente amarelada, fratura retilínea, 

dureza menor que a da porcelana de pasta dura e racha facilmente sob a ação do 

fogo.  

- porcelana opaca – (ironstone) – louça fina durável, semelhante à oriental em 

desenhos e qualidade da cor, alta dureza, som metálico, levemente azulada 

devido a presença de óxido de cobalto. 

 

14.1.2. A faiança 

 

 Os produtos de faiança são feitos de argila de grande plasticidade, cozidos 

a baixa temperatura, porosos e resistentes, cobertos por esmalte opaco, que se 

destaca da base como se fosse uma pele, o que torna fácil a sua identificação. 

Fabricada e comercializada por vários países, começou a ser produzida e 

exportada por Portugal para o Brasil desde a segunda metade do século XVI até 

início do XIX. A partir daí, devido ao início da produção da faiança fina na Europa, 
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perde seu mercado, pois o novo produto torna-se a louça comum utilitária de 

maior acessibilidade. 

 

 De acordo com sua origem recebeu diversos nomes e foi produzida no 

Brasil desde o século XVIII, sendo conhecida como meia faiança, apresentando 

esmalte de menor qualidade que as importadas. Utilizando o material recuperado 

durante pesquisas arqueológicas em Vila Flor, Albuquerque (1991) criou uma 

periodização para a faiança portuguesa encontrada em sítios arqueológicos 

brasileiros. Neste trabalho, o autor, levando em consideração o mercado 

consumidor ao qual se destinava, divide a faiança portuguesa em dois grupos:  

 

- faiança de uso interno, produzidos para venda no mercado interno usada 

diariamente em Portugal ou em suas colônias. Apresenta conjunto de peças 

pouco numerosas, com decorações simples e geralmente podem ser encontradas 

em sítios arqueológicos brasileiros. 

- faiança tipo exportação, produção que visava o mercado europeu e 

colonial que se abastecia de porcelana chinesa, portanto, com maior poder 

aquisitivo. Recebiam um melhor acabamento e possuía um repertório de formas 

mais ampliado. 

 

14.1.3. A faiança fina 

 

 A faiança fina é uma louça branca de pasta permeável, porosa, opaca, de 

textura granular e quebra irregular que, para se tornar impermeável, é coberta 

com um esmalte (WORTHY, 1982). Frequentemente apresenta decoração 

aplicada sob ou sobre o esmalte, pintada à mão, impressa por transferência ou 

em uma combinação dessas técnicas. Surgiu em 1820 e é comum até hoje 

(Garcia, 1990). Trata-se de uma categoria intermediária entre a faiança e a 

porcelana.Como aborda Zanettini (1986, p. 123): “Reflexo da revolução industrial 

inglesa, os produtos de faiança fina inglesa, baratos e fáceis de serem produzidos 

em grande escala, invadiram também o Brasil após a abertura dos portos em 

1808”. 
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 Foi a categoria de louça mais popular no Brasil do século XIX, e inicia sua 

produção já no século seguinte. Ao longo do tempo, foram produzidas e divididas 

nas seguintes sub-categorias:  

 

- Louça creme (creamware) - sob essa designação foram conhecidas as 

primeiras faianças finas manufaturadas. Apresentam esmalte de coloração verde-

amarelada e foram produzidas na Inglaterra e na França desde 1780 até o início 

do século XIX. Frequentemente não são decoradas e não apresentam marcas do 

fabricante (GARCIA, 1990). 

- Louça perolada (pearlware) – apresenta uma pasta de tonalidade 

amarelada e verniz com cobalto que lhe dá uma aparência azulada. É uma forma 

melhorada da louça creme e começa a substituí-la a partir de 1810. 

- Louça branca (whiteware) – seu esmalte é extremamente branco. 

Começou a ser produzida aproximadamente em 1820 e se mantem até hoje. 

 

 Baseados nos princípios acima, os vestígios ainda foram subdivididos em 

decorados e não decorados. Os fragmentos aparecem em diversas formas, 

tamanhos e tipos de decorações. Como geralmente acontece nos sítios históricos, 

a maior parte deles é em tonalidade branca simples, mesmo porque esses 

fragmentos podem pertencer a partes não decoradas de peças monocromadas ou 

policromadas e mesmo as peças que apresentam decorações em relevo em 

branco, como por exemplo, o fragmento com decoração com motivo trigal. Neste 

caso, para se obter informações quanto a cronologia, essas peças devem ser 

analisadas a partir de critérios relacionados a pasta e esmalte.Outro dado 

importante se refere também a presença de marcas de identificação entre os 

fragmentos recuperados o que permite fornecer informações significativas a 

respeito do material como o seu local de procedência e o seu período de 

produção. De acordo com Tocchetto (2001:42), “em outros casos, a datação pode 

ser feita por um período mais amplo, dado pelo tempo de existência de uma 

fábrica, ou por um intervalo mais restrito, como o momento em que determinado 

fabricante produziu um modelo específico”. 
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14.2. Cerâmica de produção regional 

 

 Sobre a cerâmica encontrada, não podemos excluir neste momento a 

presença da chamada cerâmica de produção regional, produzida já no contato 

das populações autóctones com o agente colonizador e o africano. Tal conjunto 

de vestígios é oriundo de importantes núcleos ceramistas, ativos até o avançar 

dos novecentos, compostos sobremaneira por mãos femininas. Tributária das 

técnicas indígenas, com aportes de elementos africanos e europeus, é 

comumente chamada de cerâmica cabocla, usual nas comunidades rurais, 

universo assim descrito por Scheuer (1976, p.6): “Destacam-se no uso caseiro 

rural múltiplos utensílios de cerâmica: o imprescindível pote para conservar água 

potável, a moringa, o bule, a tigela, travessa, o prato, a panela, frigideira, o 

torrador e o cuscuzeiro.” 

 

 Costa Pereira (1957, p. 24, 25) assim descreve, em linhas gerais, esta 

produção: 

O sertão nos demonstra outro tipo de cerâmica inteiramente 
diversa. É uma louça de barro mais bruta, mais primitiva, sem 
requintes: por vezes inexpressiva e às vezes dotada de singela 
beleza, quase infantil. Louça que é o fruto eminente da cultura 
material cabocla, sertaneja; uma resultante do contato do branco 
desbravador de nossa hinterlândia com o índio que a dominava. E 
lembre-se que este ‘branco’, bandeirante ou vaqueiro, já era 
mestiço na maior parte. Certamente estes conquistadores de 
nossos sertões muito se serviram dela. Receberam-na dos índios 
primeiro e, depois, copiaram-na, produziram-na – propagaram a 
técnica de sua confecção sem poderem respeitar os elementos 
essenciais da fonte inspiradora. A propósito, tem amplo cabimento 
a opinião de Mariza Lira: “o caboclo brasileiro abastardou essa 
arte ameríndia, não conservou a elevação artística e a pureza 
original Não bastassem essas e outras relações que omitimos, 
não nos esqueçamos de que numa continuação do velho costume 
da sociedade indígena, a confecção de louça de barro em 
quaisquer centro sertanejo do Brasil, é uma atividade 
caracteristicamente feminina e quando não o seja, a mulher nela 
de entrosa de alguma forma.  
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14.3. Telha capa-e-canal 

 

 Foi identificado na etapa de campo fragmentos de telha capa-e-canal. 

Embora seu uso persista no decorrer dos novecentos, sua produção encontra 

ápice no decorrer do século XIX, quando seu declínio se dá com a importação e 

produção de telhar industrializadas, tipo marselha ou comumente chamadas de 

francesas. 

 

 De processo manual, com forma de madeira, as telhas capa-e-canal eram 

produzidas em olarias comerciais ou próprias, destinadas a consumo interno das 

fazendas (BARDI, 1980). 

 

 Particularmente, em relação a área de abrangência do empreendimento, a 

grande maioria das edificações constata-se a presença da tradicional telha capa 

canal, as quais são fabricadas com métodos tradicionais, provavelmente 

moldadas com as mãos sobre formas de madeira. 

 

Figura 82: Forma de madeira para moldar telha capa canal 

14.4. Demais vestígios 

 

 Foram identificados alguns fragmentos de vidro e um testemunho metálico, 

ambos não diagnósticos.  

 Isto posto, inserimos as imagens dos vestígios coletados 
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Figuras 83 e 84: fragmentos de cerâmica de produção regional 
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Figura 85: fragmento de cerâmica capa e canal 

 

Figura 86: louça - faiança 
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Figura 87: fragmento vítreo 

 

Figura 88: vestígio metálico 
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15. ANÁLISE DE IMPACTOS E DIRETRIZES 
 

 A literatura que versa sobre os impactos infringidos por grandes 

empreendimentos sobre os bens culturais acena para a amplitude de atuação que 

transcende os limites do empreendimento (MELLO, 2006). Especificamente sobre 

empreendimentos de grande portevemos nos diplomas reguladores editados pela 

9ª. Superintendência Regional – IPHAN (BASTOS, SOUZA, 2010, p. 225) 

observações sobre a matriz indutora de territórios de projeto desta magnitude, isto 

e, a capacidade de transformação de cenários econômicos, culturais, 

paisagísticos e urbanos que eles possuem.  

 

 Em geral impactos derivados de um empreendimento de grande porte 

transcendem a área diretamente afetada ou o domínio de concessão. Neste 

sentido pretendemos considerar nas tabelas de avaliação de impactos os fatores 

que poderão causar alteração do cenário atual (implantação de loteamentos 

residenciais ou industriais, abertura de novos acessos, adensamento 

populacional, etc.). Evidentemente não se espera neste projeto o registro e 

preservação de todo o estadoatual das comunidades envoltórias presentes ao 

empreendimento. Mas há de se considerar, inclusive com prescrição presente no 

termo de referência citado8 a observância de grupos vulneráveis, conforme 

descrito: 

Atenção especial deve ser dada aos chamados grupos 
vulneráveis, conjunto de pessoas que, por motivação diversa, têm 
acesso, participação ou oportunidade igualitária dificultada ou 
vetada a bens e serviços universais disponíveis para o conjunto 
da população. São grupos que sofrem, tanto materialmente, como 
social e psicologicamente, os efeitos da exclusão: isto se dá por 
motivos religiosos, de saúde, opção sexual, etnia, cor de pele, por 
incapacidade física e mental e gênero, dentre outros (op. cit., p. 
229). 
 

 Isto posto, as avaliações de impactos irão abordar os sítios arqueológicos e 

a áreas de interesse histórico-arqueológico (AIHA) que representem comunidades 

rurais, atuais ou pretéritas, que evidenciam a gente simples do campo, alheia aos 

registros oficiais de classes dominantes. Outra abordagem a ser considerada é a 

                                            
8
BASTOS, Rossano Lopes; SOUZA, Marise Campos de. Normas e Gerenciamento do 

Patrimônio Arqueológico. São Paulo: IPHAN – 9ª. SR, 2010; 
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secção e/ou supressão de elementos que compunham um sistema de 

assentamento (vias de acesso, unidades habitacional, jazidas) de ordem pré-

colonial ou histórica. Tal visão sustenta-se à luz da Arqueologia da Paisagem, 

assim definida por Morais (2006, p. 209): 

A arqueologia da paisagem, enquanto subcampo, estuda o 
processo de artificialização do meio, na perspectiva dos sistemas 
regionais de povoamento. [...] assim, estuda a regularidade, o 
arranjo e a distribuição das transformações do meio  ambiente 
em uma área geográfica definida. (grifo nosso). 

 

 Os sítios arqueológicos aqui identificados representam testemunhos 

importantes da trajetória econômica da região, além de apresentar técnicas e 

estilos vernáculos, cenário que impõe restrições severas à demolições e 

supressões. No tocante ao sítio arqueológico Barra do Piraí, soma-se o fato de 

estar sob ação de tombamento. 

 

 Desta forma, preconiza-se para ambos os bens a adequação do projeto, 

para a preservação de seus bens edificados, bem como possíveis bolsões de 

descarte de vestígios. Caso alguma edificação gravitária, de menor relevância, 

tenha que ser suprimida, faz-se necessária a execução de programa de resgate, 

descrito a seguir, mediante os procedimentos elencados: 

 

 Caminhamento sistemático e sinalização: varredura visual ampla do 

perímetro inicial do sítio arqueológico. Em associação, procederemos a 

sinalização dos vestígios em superfície com haste e fita, procedimento que irá 

auxiliar o estabelecimento do grid de intervenções. 

 

 Plano de sondagens: sondagens de 1 x 1 m, com profundidade variável, 

diante da incidência de material aferida na etapa de prospecção. As sondagens 

serão distribuídas em formato radial, diante do perímetro aferido na etapa de 

prospecção, com distanciamento de 20 metros. 

 

 Diante da maior fertilidade de uma ou mais sondagens, estas serão 

estendidas por meio de trincheiras. Estas serão subdivididas por módulos de 2 x 1 

m, nomeados sequencialmente (M1, M2) escavados alternadamente, 
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preservando-se assim os intercalados como blocos testemunho. Tal metodologia 

revelou-se assertiva em projetos desenvolvidos diante da possibilidade de leitura 

horizontal e vertical, além de aferir a continuidade da estratigrafia em setores mais 

amplos do terreno. 

 

 Outro partido de escavação a ser adotado refere-se aos setores, estes 

subdivididos em quadras de 1 x 1 m, numeradas em sistema alfanumérico e 

também escavadas alternadamente.  

 

 Todas as intervenções descritas serão aferidas por níveis artificiais de 10 

cm, com profundidade almejada de 1 m, podendo esta ser finalizada por 

cavadeira manual de 20 cm, quando da ocorrência de 2 ou mais níveis estéreis 

(sem material arqueológico). Cada nível será registrado por fotografia antes do 

início do próximo. Tais procedimentos serão descritos e ilustrados em fichas de 

intervenção (formulário adiante). 

 

 O sedimento resultante será vistoriado por peneiramento de malha de 2 

mm. Completam o resgate as coletas de superfície. Terminados os procedimentos 

será procedido a recomposição do terreno. 

 

 Coletas e registros de superfície: atividade complementar composta pela 

coleta de vestígios diagnósticos e registro de superfície (sem coleta), que objetiva 

auxiliar na delimitação total do sítio arqueológico. As coletas e registros serão 

numerados sequencialmente, acompanhados pelas siglas CS e RG, 

respectivamente. 

 

 Elaboração de croquis: serão apresentados elementos gráficos baseados 

nos croquis manuais elaborados em campo. Objetivarão ilustrar o contexto de 

deposição e estratigrafia, bem como qualquer outro elemento relevante (figura 6). 
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Figura 89: modelo de croqui a ser elaborado 

 

 Tal subprograma – resgate parcial – objetiva salvaguardar o patrimônio que 

será efetivamente impactado pelo empreendimento, reservando às gerações 

futuras o bloco testemunho do patrimônio que se espraia pela AID. Completam as 

intervenções a sinalização do sítio com placa padrão, conforme modelo presente 

na figura 90. 
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Figura 90: modelo de placa padrão 

  

 Cartografia proposta 

 Os procedimentos realizados serão expressos em mapas de gradiente de 

ocorrência, onde as concentrações serão expressas em escalas cromáticas – 

vermelho, mais denso ao verde, menos denso (figura 91). A identificação de 

procedimentos positivos – com material (sondagens, poços teste, coletas de 

superfície, registros) definirá a delimitação final do sítio arqueológico, conforme 

ilustrado no modelo da figura 92. 
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Figura 91: gradiente de ocorrência/densidade 

 

 

Figura 92: delimitações de segurança (retângulo) e real (sinuoso) 
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Formulário 01: Modelo de ficha de poço teste 

 

FICHA DESCRITIVA DE PROCEDIMENTO 

Atividade: 
 

Intervenção 
 

Responsável:  

Material S  N X Coordenadas:  

Nível Descrição de solo e material identificado 

Superfície  

N 0-20  

N 20-40  

N 40-60  

N 60-80  

N 80-100  

Observações:  

Data:  

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserir foto tamanho 6,2 cm 

Fig. 01:  Fig. 02:  
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Formulário 02: Tabela de sondagem / módulo / quadra de setor 

 

 
  

FICHA DESCRITIVA DE PROCEDIMENTO 

Atividade: 
 

Intervenção 
 

Responsável:  

Material S  N X Coordenadas:  

Nível Descrição de solo e material identificado 

Superfície  

N 0-10 cm  

N 11-20 cm  

N 21-30 cm  

N 31-40 cm  

N 41-50 cm  

N 51-60 cm  

N 61-70 cm  

N 71-80 cm  

N 81=90 cm  

N 91-100 cm  

Observações:  

Data:  
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Inserir foto 6,2 cm Inserir foto 6,2 cm 

Figura 3:  Figura 4:  

Inserir foto 6,2 cm Inserir foto 6,2 cm 

Figura 5:  Figura 6:  

Inserir foto 6,2 cm Inserir foto 6,2 cm 

Figura 7:  Figura 8:  
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  Análise arquitetônica: Tal subprograma será realizado correlato aos 

procedimentos de resgate arqueológico. As escavações em estruturas 

construtivas derivarão de sua evidenciação, que serão objeto de análise conjunta 

arqueólogo - arquiteto. 

 

 O conjunto de edificações será registrado por meio de análises 

arquitetônicas, que resultarão em abordagens sobre a situação atual dos vestígios 

(levantamento), bem como inferências sobre sua possível configuração original. 

Serão elaboradas pranchas com as ações citadas, conforme ilustra-se nas 

imagens a seguir. 

 

 Salienta-se que tal análise deve ser precedida de consulta e cruzamento de 

dados de estudos já elaborados, incidentes sobres as edificações presentes neste 

projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 93 exemplo de planta baixa  
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Figura 94: exemplo de recomposição de fachadas 
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Figura 95: exemplo de ilustração de implantação 
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Figura 96: exemplo de levantamento arquitetônico 



 

 

 

 Sobre o item inserção das informações em sistemas de bancos de dados, 

Os trabalhos de campo geram uma gama de informações: categorias de sítios, 

localização, dimensão, estado de conservação, graus de riscos de agressões e 

potencialidades, dentre outras variáveis, dados definidos como arqueoinformação, 

assim conceituada por Morais (2006, p. 198): 

Referência genérica a quaisquer informações relativas à 
arqueologia e ao patrimônio arqueológico no sentido lato, quer 
sejam dados arqueológicos propriamente ditos ou dados de 
interesse arqueológico provenientes das disciplinas afins da 
arqueológica, gerenciáveis em Sistema de Informação Geográfica 
(SIG aplicado à arqueologia).  

 

 Tal repertório de informações demanda eficaz compilação e rápida 

resposta ante as necessidades que se fizerem presentes, conforme preconiza 

Chagas (2008, p.2). O atendimento a estas questões somente será possível, de 

forma satisfatória e otimizada, com o uso das chamadas geotecnologias, dentre 

as quais destacam-se os SIGs – Sistemas de Informações Geográficas, cenário 

abordado por Ana Rodríguez (2005, p. 22, 38):  

A necessidade crescente de representação do espaço geográfico 
e dos fenômenos possibilitou o surgimento de avanços 
tecnológicos como: a cartografia digital, o sensoriamento remoto 
(SERE) e o geoprocessamento SIG. Estas ferramentas têm a 
função de combinar documentos e obter mapeamentos que 
forneçam subsídios para tarefas como monitoramento dos 
recursos ambientais, geração automática de mapas cartográficos, 
cadastramento rural e urbano, etc. 
 

 Os SIGs são definidos como sistemas que envolvem “[...] a integração de 

dados georeferenciados, num ambiente orientado para a resolução de problemas” 

(COWEN, 1988 apud OSÓRIO; SALGADO, 2007, p. 1551). Na gestão municipal, 

estas ferramentas tornam-se de estrita importância, como vetores de 

planejamento, prevenção e resposta (MENESES, 2007, p. 46). A catalogação de 

bens culturais mostra-se como importante ferramenta de proteção, pesquisa e 

disponibilização, uma vez que proporciona a organização dos dados e auxilia na 

aplicação de políticas públicas. Com este objetivo complementa-se o processo de 

reconhecimento do patrimônio arqueológico com a disposição das informações 

em sistema de inventário, com a compilação básica das informações sobre cada 

item e possibilitando a compreensão de panoramas globais.  



 

 

 

 Desta forma, poderão ser sugeridas como medidas compensatórias a 

elaboração, manutenção e disponibilização de ferramentas que possibilitem o 

acesso a estes dados, como forme de promover o planejamento urbano, o 

conhecimento sobre os patrimônios identificados e a fruição destes pela 

comunidade em geral.  É, portanto orientados por estes conceitos, que serão 

realizadas as análises individuais de impactos e proposição de medidas 

mitigadoras, nos patrimônios culturais identificados, conforme modelo de ficha 

apresentado a seguir: 

 

15.1. Programa Integrado de Educação Patrimonial 

 

Em decorrência de existência de bem arqueológico na ADA do 

empreendimento, faz-se necessária a realização do programa de educação 

patrimonial, norteado pelas premissas descritas no capítulo 16 deste relatório. 

Desta forma, é sugerida como proposta de ação um mini-curso para professores 

das redes municipais de ensino, sobre os conceitos de Patrimônio Cultural e suas 

possibilidades pedagógicas, sob aplicações nas disciplinas afins, o que se 

convencionou chamar de Educação Transversal. No entanto, entende-se que tal 

diretriz está associada à anuência e orientações do IPHAN para este projeto. 

 

Isto posto, orientados por estes conceitos, que foi realizada a análise 

individuais de impactos e proposição de medidas mitigadoras, no patrimônio 

cultural identificado, conforme ficha apresentada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE IMPACTOS 

Caracterização do bem cultural 

Nome: Sítio Barra do Piraí 01 

Tipo: Arqueológico 

Integridade: Mais de 75%  
Entre 25 e 

75% 
 Menos de 25%  

Importância: Alta  Média  Baixa  

Localização:  
Área 

diretamente 
afetada 

 
Área 

indiretamente 
afetada 

 
Área de 

influência indireta 
 

Avaliação do impacto 

Descrição: 
 

Inundação e incidência em horizontes arqueológicos, demolições 
 

Temporalidade: Passado  Constante  Futuro  

Magnitude: Alta Atuação: Direta  Indireta  

Caráter: Negativo  Positivo  Reversível: S  N  

Previsão-prazo Curto Probabilidade: Ampla 

Medidas mitigadoras 

 
Adequação do projeto para preservação das edificações mediante dique ou recuo do reservatório. 

Análise arquitetônica. Programa de gestão do patrimônio cultural - resgate em parcelas sem 
possibilidade de adequação do projeto mediante anuência do Condephaat; inserção das 

informações em sistemas de bancos de dados e Programa Integrado de Educação Patrimonial. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE IMPACTOS 

Caracterização do bem cultural 

Nome: Sítio Pedra Branca 01 

Tipo: Arqueológico 

Integridade: Mais de 75%  
Entre 25 e 

75% 
 Menos de 25%  

Importância: Alta  Média  Baixa  

Localização:  
Área 

diretamente 
afetada 

 
Área 

indiretamente 
afetada 

 
Área de 

influência indireta 
 

Avaliação do impacto 

Descrição: 
 

Inundação e incidência em horizontes arqueológicos, demolições 
 

Temporalidade: Passado  Constante  Futuro  

Magnitude: Alta Atuação: Direta  Indireta  

Caráter: Negativo  Positivo  Reversível: S  N  

Previsão-prazo Curto Probabilidade: Ampla 

Medidas mitigadoras 

 
Adequação do projeto ou  programa de gestão do patrimônio cultural - resgate com  análise 

arquitetônica em parcelas sem possibilidade de adequação do projeto; inserção das informações 
em sistemas de bancos de dados e Programa Integrado de Educação Patrimonial. 

 
 



 

 

16. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Em função de trabalhos arqueológicos que foram realizados e em 

atendimento à Portaria IPHAN/230/02, foi desenvolvido um Programa de 

Educação Patrimonial visando garantir que a perda física dos contextos 

arqueológicos impactados direta ou indiretamente pela obra seja efetivamente 

compensada pela incorporação dos conhecimentos produzidos à Memória 

Nacional. 

 

Assim, em conformidade com o Termo de Referência, de agosto de 2009, 

elaborado pelo Núcleo de Preservação do Patrimônio Arqueológico da 9ª 

Superintendência Regional do IPHAN, a educação patrimonial deve “ser 

entendida como um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter forma e não formal” (BASTOS, 2006). 

 

Em atendimento à Portaria IPHAN/230/02, o Programa de Educação 

Patrimonial foi realizado em decorrência do programa de Diagnóstico citado. 

Como mencionado, procurou atender o chamado público externo, com o objetivo 

de promover a dispersão dos conceitos que norteiam a pesquisa arqueológica 

assim como fomentar a colaboração para a proteção dos recursos culturais, 

comuns à nação. Tal abordagem vai de encontro com o preconiza Morais 

(PROJPAR, s.d., p. 5): 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade que 
sustentam os princípios teóricos e metodológicos adotados 
na pesquisa arqueológica são uma aplicação holística per 
se, pois refletem a intenção de construir pontes sobre as 
fronteiras disciplinares e a tradição. O saber local, 
especialmente no ambiente de campo, deverá ser vivamente 
considerado.  

 

Ainda em relação ao presente “Termo de Referência”, os programas de 

educação patrimonial devem considerar: 

 - o enfoque humanista, holístico, democrático, participativo e 

emancipador 



 

 

 - a concepção patrimonial em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre os meios natural, socioeconômico e cultural; 

 - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva 

da inter, multi e transdisciplinaridade. 

 - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 

sociais; 

 - a continuidade e a permanência do processo educativo; 

 - a avaliação crítica do processo educativo; 

 - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural; 

 - a abordagem articulada de assuntos e questões patrimoniais locais, 

regionais, nacionais e globais. 

 

Por outro lado, os procedimentos de Educação Patrimonial a serem 

realizados e previstos neste projeto compartilham preceitos fornecidos por Maria 

de Lourdes Parreiras Horta et al. (1999, p.6), conforme conceituam: 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho 
educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária 
de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Isto 
significa tomar os objetos e expressões do patrimônio cultural 
como ponto de partida para a atividade pedagógica, observando-
os, questionando-os e explorando todos os seus aspectos, que 
podem ser traduzidos em conceitos e conhecimentos. 

 
Programar e executar ações de Educação Patrimonial deve ser obrigação 

presente em todas as etapas da pesquisa arqueológica, por seu caráter 

mitigatório ante impactos decorrentes, conforme preconizam Bastos e Souza 

(2006, p. 53): 

A Educação Patrimonial é parte importante no processo de 
pesquisa de campo, ao proporcionar a integração entre 
comunidade e pesquisa, instrumento de (re)conhecimento das 
comunidades envolvidas por meio do acervo arqueológico e 
plataforma para ações de cunho educacional formal e informal. 

 

Camilo de Mello Vasconcellos (2011, p. 37) afirma que: 
A Educação Patrimonial, desenvolvida em projetos de Arqueologia 
Preventiva, oferece à comunidade local possibilidades de acesso 
a informações produzidas pelos cientistas e pesquisadores, além 
de promover caminhos para se difundir o tema trabalhado por 
meio de ações pedagógicas direcionadas a cada público alvo. 



 

 

Assim, considerando que o programa foi realizado em referência a uma 

etapa de Resgate Arqueológico associado a obtenção da Licença de Instalação 

do empreendimento, os procedimentos de educação patrimonial concentraram 

esforços nos públicos-alvo escolar.  

 

16.1. Descrição das Atividades de Educação Patrimonial 

 

O presente Programa foi elaborado com o objetivo de permitir que as 

comunidades abrangidas por este Projeto tenham contato com os conceitos sobre 

bens culturais, sejam eles de natureza material, imaterial e natural. 

 

Através de uma abordagem dinâmica e didática, os conceitos da ciência 

arqueológica, bem como do Patrimônio Cultural foram apresentados através da 

explanação oral e material de apoio, como recursos áudio-visuais (Power point) e 

réplicas de material arqueológico. 

 

A metodologia aplicada possibilitou o contato com bens culturais, etapa 

necessária à identificação e reconhecimento do que se considera Patrimônio 

Cultural. 

 

A sequência das atividades permitiu uma prévia apropriação dos 

conteúdos em questão, observada através da participação, principalmente dos 

alunos, com comentários que revelaram profundo interesse no assunto. Isso 

também possibilitou maior aproximação dos interlocutores com a comunidade 

local. O envolvimento dos participantes foi bastante expressivo, o que permite 

uma avaliação positiva sobre o aproveitamento e assimilação dos conceitos ora 

apresentados.  

 

Desta forma, buscando a participação intensa do público, as oficinas 

consistem em uma abordagem lúdica e interativa da ciência arqueológica, 

apresentando a discussão sobre a salvaguarda do patrimônio cultural no Brasil. O 

papel do moderador, neste caso, é o de conduzir a atividade de acordo com o 

perfil do público atendido, assim elencado: 



 

 

 

 a) IDENTIFICAÇÃO: explanação acerca dos conceitos de Patrimônio Cultu-

ral, apresentações orais aliadas a exposição de imagens ilustrativas via power 

point sobre as ciências arqueológicas, demonstrando desde um breve histórico de 

sua formação até os princípios conceituais que caracterizam esta ciência. 

 

 Além disto, esta atividade também abrangeu a explanação dos aspectos 

práticos do trabalho arqueológico bem como os contextos nos quais este se 

insere, permitindo assim a fundamentação da Arqueologia enquanto agente no 

processo de construção e preservação do patrimônio cultural brasileiro, assim 

elencado: 

 

- Patrimônio Cultural Material e Imaterial; 

- Arqueologia no Brasil; 

- O trabalho do arqueólogo (Gabinete, Campo e Laboratório); 

- Os principais grupos humanos que ocuparam o território nacional; 

- A tipologia dos sítios arqueológicos existentes noBrasil; 

- Os vestígios arqueológicos; 

- Os Centros Urbanos e a Leitura Arqueológica; 

- Modernidade X Preservação. 

 

a) RECONHECIMENTO: Reconhecer em sua realidade o que é Patrimônio 

Cultural; 

 

c) EXPLORAÇÃO: desenvolvimento do tema através da linguagem oral, utilizando 

a oralidade como principal linguagem como forma de acessar um dos principais 

elementos de diversas culturas, enfatizando sempre que os interlocutores 

possuem os meios pelos quais os podem expressar sua identidade. 

 

d) ASSIMILAÇÃO: o moderador apresenta uma conclusão, de acordo 

com o que foi apresentado como resultado da oficina. 

 



 

 

 Ao final, os mediadores buscaram deixar alguns questionamentos abertos 

para que os indivíduos reflitam sobre o tema. Desta forma, após a atividade 

proposta, ao retornarem para suas rotinas, é possível dar início a uma mudança 

permanente de paradigma sobre a valorização do patrimôniocultural. 

 

 Outrossim, as oficinas apresentadas consistiram em atividades dinâmicas, 

que envolvem os níveis de aprendizagem cognitivo e emocional, pois fazem a 

ligação da realidade cotidiana do indivíduo e sua  relação  afetiva  com  o  

patrimônio cultural, levando-o ainda a buscar uma ponte entre as questões de 

cunho  intelectual propostas, dentro de sua realidade cotidiana. 

 

 Através da compreensão sistêmica da importância da preservação do 

Patrimônio Cultural, além do papel da pesquisa arqueológica na identificação das 

potencialidades locais, é possível iniciar um processo de valorização da 

identidade individual e coletiva dos estudantes atendidos pelo programa e sua 

comunidade, através da multiplicação e adaptação do conhecimento assimilado. 

 

 As atividades possibilitaram a abertura de espaços para outras questões 

que envolvem as ações de pertencimento e apropriação dos bens culturais. 

 

 Por fim, esta ação procura assentar-se na afirmação de um imaginário que 

resgate valores democráticos e o respeito aos direitos de cidadania; sendo 

síntese de um processo de reconstrução de valores e do fortalecimento das 

tradições locais, afirmando a diversidade e a pluralidade de nosso Patrimônio 

Cultural, contribuindo para a sua valorização e democratização das informações 

geradas pelos estudos de arqueologia preventiva. 

 

 As listas de presença estão inseridas no Anexo 07. 

 

 

 

 

 



 

 

16.2. Material de apoio didático-pedagógico 

 

a) Apresentação de Slides 
 

 A apresentação em Power Point foi utilizada como apoio à explanação 

sobre Patrimônio Cultural e Arqueologia, este segue como anexo. 

 

16.3. Instituição e Público 

 
Município de Itu - SP 

Local: EE Francisco Nardy Filho Pública Estadual 

Data: 27/06 – 4ª feira 

Horário: 9:00h 

Contato: Sra. Luciana – Coordenador Pedagógica 

Endereço: Rua Bartira, nº 64, Vila Leis - Itu/SP 

Telefones: 11 4024-4253 11 4024-3077 / 11 4024-4253 

Email: e015660a@educacao.sp.gov.br 

Diretora: Maria Cecília Spinardi 

Público Alvo: Alunos 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Município de Indaiatuba - SP 

Local: FIEC Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC I 

Endereço: Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3405 - Jd. Regina - CEP: 

13349-003 - Indaiatuba/SP. 

Fone: (19)3801-8688 

Data: 26/08/2018 – 19h 

Contato: Jaqueline Baboni 

Cargo: Coordenação de Design de Interiores e Edificações 

Fone: (19)3801-8688 ramal 230 

Email: coord.edi@fiec.com.br 

Público Alvo: Alunos 

 

mailto:coord.edi@fiec.com.br


 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Município de Salto - SP 

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -São Paulo / Campus 

Salto 

 Data: 26/26/2018 

Horário: 15h 

Contato: Prof.ª Karina Ap. F. Dias de Souza 

Cargo: Diretora Geral 

E-mail: salto@ifsp.edu.br 

Site: www.slt.ifsp.edu.br 

Cel. 11 9 4191 7973 

Fone: 11 4602 9186 

Endereço: Rua Rio Branco, 1780 – Vila Teixeira (exatamente em frente à Estação 

Rodoviária 

Público Alvo: Alunos 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Município de Cabreúva - SP 

Data: 26 de junho de 2018 

Horário: 13h 

Local: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Marciano Xavier de 

Oliveira, nº 532 – Centro – Cabreúva 

Junto ao Programa de Ação Patrimonial do CONIRPI 

Público Alvo: diretores da rede municipal de ensino. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

16.4. Conclusões 

 

 Dados os resultados da interação da comunidade abrangida pelo presente 

programa, concluímos que a importância dos Programas de Educação Patrimonial 

refere-se não somente no âmbito educacional enquanto aquisição de informação 

e conhecimento, mas ainda no que tange a valorização da identidade e percepção 

do papel do indivíduo em seu ambiente, proporcionando ainda uma visão 

sistêmica sobre seu papel fundamental no mundo. 

 

 Portanto, além de objetivar a minimização dos impactos socioculturais 

relativos ao exercício de construção e consolidação do empreendimento em 

questão, estas ações primaram pelo compartilhamento de perspectivas plurais no 

que se tange a cultura e identidade, cujos discursos sobre a Arqueologia e 

Patrimônio exerceram a essencial função de construir um espaço democrático de 

diálogo entre ciência e comunidade, buscando o fomento de representações e 

significados inerentes ao sentido de pertencimento de cada indivíduo em cada 

local. 

 

 
 
 
  



 

 

Slides utilizados

 



 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Os procedimentos realizados abordaram um repertório de dois patrimônios, 

formado por dois sítios arqueológicos históricos, que representam o contexto rural 

da região,  resultados que corroboraram o alto potencial expresso pela região em 

estudo. Salienta-se que o estudo deste bens culturais também esteve imbuída do 

olhar dos moradores atuais. Todas as atividades e bens identificados estão ex-

pressos dos shape files do Anexo 08. 

 Em panorama geral, a trajetória agrária da região em estudo é produto da 

expansão cafeeira em direção aos sertões, mediante a consolidação das produ-

ções da rubiácea em grande escala, em substituição às pequenas propriedades 

de subsistência. 

Ainda conforme SILVA (2006), a rápida substituição entre culturas aprovei-

tou a infraestrutura prévia das unidades produtivas, o trabalho da mão-de-obra e a 

abertura de estradas para escoamento da produção. As "novas" fazendas refle-

tem a arquitetura colonial e implantação geográfica herdada, somada a novas edi-

ficações específicas para a produção e beneficiamento de café. Segundo BENIN-

CASA (2003, p.155), a arquitetura das fazendas de café do estado de São Paulo 

é caracterizada em dois diferentes estilos:  

(...) vê-se a presença das tradições da arquitetura paulista e mi-
neira juntas, pois observa-se, numa mesma fazenda, tanto o uso 
do terrapleno, com cortes e aterros, uma influência dos paulistas, 
tanto o uso do terrapleno, com cortes e aterros, uma influência 
dos paulistas; quanto a construção de algumas edificações acom-
panhando o declive do terreno, uma técnica mais associada aos 
mineiros. (...) Em geral, o modo mineiro foi utilizado nas casas-
grandes, nos quais aproveitava-se o espaço resultante sob o piso 
- o porão- como depósito ou moradia dos escravos, e nas casas 
de máquinas. O modo paulista foi mais utilizado nas demais edifi-
cações, como nas senzalas, nas colônias, nas casas de adminis-
tradores, entre outras. 

 

A localização das edificações respondia a uma lógica que pode ser dividida 

em quatro grupos: moradia dos proprietários (casas-grande, capela e pomares), 

edifícios de beneficiamento do café (casas de máquinas, tulhas e lavadores de 

café), edifícios de apoio (oficinas, estábulos, paióis, garagens e engenhos); e mo-

radia dos trabalhadores (senzalas, colônias e casa do administrador). 

 



 

 

No município em questão, essas unidades produtivas manifestam-se em 

técnicas construtivas de alvenaria de tijolos (casas-sede, tulhas e outras edifica-

ções). BENINCASA (2003) aponta que o ecletismo em propriedades rurais se for-

taleceu com a chegada da ferrovia e o acesso a novos materiais de origem euro-

péia. 

 Para classificar esse universo e entender seus processos de transformação 

é importante entender o patrimônio arquitetônico como uma consequência de fa-

tores econômicos e sociais onde seu aspecto estético corresponde diretamente 

ao modus vivendi da comunidade local onde se insere. Os materiais empregados 

na construção, distribuição dos espaços dos meios de produção e o próprio as-

pecto físico estão intimamente ligados. O fato de não dissociar a paisagem, ao 

contrário entende-la como parte integrante do objeto a ser estudado é um meio de 

proporcionar uma abordagem global, entendendo esse patrimônio como parte 

integrante de um território e também responsável pelo processo de transforma-

ção. Dentro desse universo que se configura o patrimônio edificado nos impondo 

reflexões a cerca do espaço, paisagem e os impactos futuros em função do em-

preendimento. É fundamental entender o comportamento da faixa de território 

abordado e é talvez o primeiro passo para podermos mensurar, a priori, os valo-

res culturais que se inserem na faixa territorial a ser estudada. 

 A cidade e o campo devem co-evoluir num processo integrado e sustentá-

vel, de forma que um ambiente viabilize e alimente o outro. Ambos se beneficiam 

mutuamente do sistema. Portanto, do ponto de vista acadêmico, a Arquitetura 

Rural deve ser considerada como um campo de estudos absolutamente funda-

mental para estudos de ordenação territorial, bem como para o desenvolvimento 

das construções rurais e, de uma maneira mais geral, para o próprio desenvolvi-

mento rural sustentável. Ao se enfocar a paisagem rural, com todos os elementos 

essenciais para sua composição e compreensão, inclusive o imenso patrimônio 

histórico-arquitetônico nela inserido (antigas sedes de fazendas, instalações e 

equipamentos destinados à produção, etc.), pode-se dizer que a Arquitetura Rural 

ganha uma dimensão cultural fabulosa (ARGOLLO FERRÃO, 2010). O contexto 

sociocultural da região bem como as transformações sofridas na paisagem cultu-

ral ao longo do tempo constitui fator de vital importância no universo do patrimônio 

edificado, afinal o patrimônio edificado é fruto de tais transformações e reflexo do 



 

 

contexto sociocultural da região, e é com base nessa afirmação que deve ser es-

tudado e compreendido. 

 

 Desta forma, entendemos que as políticas de preservação do patrimônio 

não deverão ser destinadas apenas à consolidação das condições materiais de 

um bem tangível, ou na garantia de reprodução teatralizada e sob calendário de 

um bem de natureza imaterial. Sua preservação deveria ser atrelada à 

apropriação destes recursos pela comunidade, inseridas em seu cotidiano. Nos 

apóia para a utilização do termo preservação o sentido atribuído por Ulpiano 

Bezerra de Menezes (2006, p. 35) composto não somente por "modalidades de 

proteção legal e física do patrimônio cultural, como também, as operações de 

identificação (pesquisa, documentação, análise) e valorização (principalmente 

pelo uso e garantias de fruição social)". 

 

 Assim, diante das considerações expressas identificamos a viabilidade, no 

âmbito do patrimônio cultural, do referido empreendimento e manifestamo-nos 

favoráveis à obtenção de sua licença de instalação, sendo sua anuência de ope-

ração condicionada à execução do Programa de Resgate e Educação Patrimoni-

al, expressas nas diretrizes do capítulo 15 deste relatório e abaixo sintetizadas. 

 

 Sítio Arqueológico Barra do Piraí 01: Adequação do projeto para preserva-

ção das edificações mediante dique ou recuo do reservatório. Análise ar-

quitetônica. Programa de gestão do patrimônio cultural - resgate em parce-

las sem possibilidade de adequação do projeto mediante anuência do 

Condephaat; inserção das informações em sistemas de bancos de dados e 

Programa Integrado de Educação Patrimonial. 

 

 Sítio Arqueológico Pedra Branca 01: Adequação do projeto ou  programa 

de gestão do patrimônio cultural - resgate com  análise arquitetônica em 

parcelas sem possibilidade de adequação do projeto; inserção das infor-

mações em sistemas de bancos de dados e Programa Integrado de Edu-

cação Patrimonial. 



 

 

 Solicitamos a este órgão, caso seja interesse do empreendedor, a permis-

são para o início das obras mediante o isolamento dos bens elencados, na totali-

dade de seus perímetros, com uso de tela tapume ou similar, bem como sinaliza-

ção com placa padrão.  Tal solicitação justifica-se diante dos prazos expressos 

pelos demais órgãos componentes deste processo de licenciamento ambiental e 

da compatibilidade, ao nosso ver, dos trabalhos de resgate concomitantes às de-

mais atividades da obra. 

 

 Estas são as nossas manifestações. 

 

Clayton Galdino 
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