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Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

 

5.4.1. Área de Estudo 

O Estado de São Paulo é dividido em 16 Regiões Administrativas: Araçatuba, 

Barretos, Bauru, Campinas, Central, Franca, Marília, Presidente Prudente, 

Registro, Ribeirão Preto, Região Metropolitana da Baixada Santista, Região 

Metropolitana de Campinas, Região Metropolitana de São Paulo, São José dos 

Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba. 

A área de estudo definida para a realização do diagnóstico socioeconômico 

compreende os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, que fazem 

parte da Região Administrativa de São José dos Campos, e o município de 

Bertioga, que faz parte da Região Metropolitana da Baixada Santista. 

A Figura 5.4.1-1 apresenta o mapa de localização dos municípios que compõem a 

área de estudo. 
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Figura 5.4.1-1. Mapa de localização da área de estudo (substituir pelo mapa A3) 
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5.4.2. Metodologia 

A caracterização do meio socioeconômico foi realizada através do levantamento de 

dados secundários. Este diagnóstico inclui a caracterização do perfil demográfico 

dos quatro municípios da área de estudo, da infraestrutura básica, abrangendo 

indicadores sociais de saneamento, saúde pública e educação, e também a 

caracterização da estrutura econômica dos municípios. 

Buscou-se utilizar os dados mais recentes disponíveis, com objetivo de traçar o 

diagnóstico atualizado da área de estudo. Foram utilizados dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados – SEADE, vinculada à Secretaria Estadual de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, do Ministério da Saúde 

(Datasus), do Ministério do Trabalho e Emprego.  

O perfil demográfico dos municípios foi traçado com base nos dados do Censo 

demográfico 2010. As taxas geométricas de crescimento anual da população foram 

calculadas pela SEADE com base em dados do IBGE. O cálculo de estimativa 

populacional para os próximos 15 anos foi realizado considerando as taxas 

indicadas pela SEADE para os municípios e os dados de população do Censo 

2010. 

Ainda não estão disponíveis todas as informações levantadas no Censo 2010. 

Portanto, para alguns temas foram utilizadas bases de dados de anos anteriores.  

Os resultados apresentados a seguir indicam a fonte de origem dos dados, bem 

como a data de publicação.  

 

5.4.3. Resultados 

5.4.3.1. Aspectos históricos e formação administrativa dos municípios 

De acordo com o IBGE, a ocupação da faixa litorânea, onde atualmente está 

localizado o município de São Sebastião, iniciou-se com a chegada de famílias 

provenientes de Santos, que se estabeleceram junto ao Canal de São Sebastião, 

no início do século XVII. Surgiram duas povoações: Vila Bela da Princesa, 
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localizada na Ilha, e São Sebastião, no continente. A produção agrícola, ainda que 

modesta, era a base da economia da região, estando concentrada ao redor do 

Porto de São Sebastião (IBGE, 2010). 

No século XVII, a Vila de São Sebastião desenvolveu-se a partir da instalação de 

uma armação para pesca de baleias e fábricas de seus derivados. Houve ainda a 

expansão da produção de açúcar e aguardente. A expansão da cafeicultura no 

século XIX, consolidou a Vila de São Sebastião, estabelecendo-se como porto de 

escoamento da produção da região norte de São Paulo e sul de Minas Gerais para 

Santos e Rio de Janeiro (IBGE, 2010). 

A ferrovia do planalto (1817), e a seguir, a abolição da escravatura (1889), 

reduziram profundamente a produção e o comércio local e a cidade entrou em 

progresso de estagnação. (IBGE, 2010). As atividades comerciais foram retomadas 

a partir de 1932, quando um batalhão da força pública de São Paulo estabeleceu a 

ligação viária de São Sebastião com o Vale do Paraíba. A partir daí o antigo porto 

foi reativado, dando escoamento aos produtos do Vale. 

Outro fator de grande influência na economia local foi a instalação no canal de São 

Sebastião, do terminal da Petrobras, onde passam 60% do petróleo destinado às 

refinarias do planalto. 

Em relação à formação administrativa do município, a emancipação político-

administrativa de São Sebastião ocorreu em 16 de março de 1636, quando foi 

desmembrada do território de Santos. Por lei provincial n° 20, de 8 de abril de 

1987, foi denominada Cidade de São Sebastião. 

Em divisões territoriais datadas de 31/12/1936 e 31/12/1937, bem como no quadro 

anexo ao Decreto-lei Estadual nº 9073, de 31 de março de 1938, o Município de 

São Sebastião compreende o único termo judiciário da comarca de São Sebastião 

e figura com um só Distrito, São Sebastião. 

No quadro fixado, pelo Decreto Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, 

para 1939-1943, o Município de São Sebastião é composto de um único Distrito, 

São Sebastião e é termo da comarca de São Sebastião, formada de um único 

termo, São Sebastião, este formado pelos municípios de São Sebastião, 

Caraguatatuba e Formosa. 
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Em virtude do Decreto-lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, que 

fixou o quadro territorial para vigorar em 1945-1948, o Município de São Sebastião 

ficou composto dos Distritos de São Sebastião e Maresias, assim permanecendo 

nos quadros fixados pelas Leis nos 233, de 24-XII-53, para vigorar, 

respectivamente nos períodos 1949-53 e 1954-58, comarca de São Sebastião. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01-VII-1960 (IBGE, 2010). 

A ocupação da região onde atualmente é Ilhabela iniciou-se em 1608, contando 

como primeiros habitantes das terras que margeiam o canal de São Sebastião, dos 

lados da ilha e do continente, com Diogo Unhote e João de Abreu que vieram de 

Santos trazendo suas famílias para desenvolverem atividades agrícolas nas terras 

que haviam recebido por concessão do Capitão-Mor da Capitania de São Vicente 

(IBGE, 2010). 

O Padre Manoel Gomes Pereira Marzagão construiu na ilha de São Sebastião, em 

fins do século XVIII, uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da Ajuda e 

Bom Sucesso, formando-se, em pouco tempo, um povoado que ganhou o foro de 

Cidade e Município, graças a um cidadão que se projetou na história da Província e 

da região: o Capitão-Mor Julião de Moura Negrão. 

A unidade político-administrativa compreendendo as ilhas de São Sebastião, 

Búzios, Vitória e outras ilhotas, foi decretada por ordem do Governador da 

Província de São Paulo, o Capitão-General Antônio José de França e Horta, em 

1805, que a chamou de Vila Bela da Princesa, em homenagem à Princesa da 

Beira. 

Reduzido à condição de Distrito de Paz, em maio de 1934, foi incorporado ao 

Município de São Sebastião e novamente elevado a Município em setembro do 

mesmo ano, passando a denominar-se Formosa, em 1940, e quatro anos depois, 

Ilhabela. 

Em relação à formação administrativa, em 20 de setembro de 1809 foi criada a 

Freguesia da Vila Bela da Princesa, sendo subordinada à vila de São Sebastião. 

Por Portaria e Provisão 154 de 03 de setembro de 1805, a Freguesia foi elevada à 

categoria de vila, com a denominação de Vila Bela da Princesa. Por ordem régia de 

23 de janeiro de 1809, foi desmembrado da antiga vila de São Sebastião. 
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Posteriomente, em 22 de abril de 1901, foi elevada à condição de cidade. Em 

divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído pelo 

distrito sede. 

Elevado à condição cidade, pela lei municipal de 22-04-1901. Em divisão 

administrativa referente ao ano de 1911, o município de Vila Bela é constituído do 

distrito sede. Pela lei n° 6448, de 21 de maio de 1934, reconduz o município de Vila 

Bela à categoria de distrito, sendo seu território anexado ao município de São 

Sebastião. Elevado novamente a categoria de município com a denominação de 

Vila Bela, por decreto n° 6844, de 05 de dezembro de 1934, desmembrado de São 

Sebastião é constituído do distrito sede. Em divisões territoriais datadas de 31 de 

dezembro de 1936 e 31de dezembro de 1937, o município é constituído do distrito 

sede. Pelo decreto-lei estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, o município 

de Vila Bela passou a denominar-se Formosa. 

Pelo decreto-lei estadual n° 14334, de 30 de novembro de 1944, o município de 

Formosa passou a denominar-se Ilhabela. Sob o mesmo decreto-lei são criados os 

distritos de Cambaquara e Paranabi e anexado ao município de Ilhabela. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município de Ilhabela é 

constituído de três distritos: Ilhabela, Cambaquara e Paranabi, e pertence ao termo 

e comarca de São Sebastião. 

Em divisão territorial datada de 1° de julho de 1960, o município é constituído de 

três distritos Ilhabela, Cambaquara e Paranabi. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 14 de maio de 2001. 

Não há precisão quanto à data da fundação de Santo Antônio de Caraguatatuba, 

atual município de Caraguatatuba, mas documento da época de quando João Blau 

era Capitão Governador da Capitania de Nossa Senhora do Itanhaem, indicam que 

provavelmente foi entre 1653 e 1654. 

Por ordenação em 1770, do Governador da Capitania de São Paulo, D. Luiz 

Antônio de Souza Botelho Mourão, o Sargento Joaquim da Silva Coelho, 

Comandante do destacamento de São Sebastião, construiu a cadeia, casas para a 

Câmara e outros fins públicos, ajustou um capelão e abriu ruas. A povoação, no 

entanto, não prosperou, pois quando em 1807, por lá passou em correição o 
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Ouvidor-Geral Joaquim Procópio Picão Salgado, nada foi observado, conhecendo-

se Caraguatatuba como a "vila que desertou" (IBGE, 2010). 

A situação aos poucos se inverteu nos 40 anos seguintes. Caraguatatuba progrediu 

e foi elevada à categoria de freguesia em março de 1847, com o nome ainda de 

Santo Antônio de Caraguatatuba. Dez anos depois, em abril de 1857, passou à 

categoria de Vila (Município) e em novembro de 1947, à Estância Balneária. 

Sobre a formação administrativa de Caraguatatuba, foi criado o Distrito, por Lei 

Provincial n° 18, em 16 de março de 1847, no Município de São Sebastião. Foi 

elevado à categoria de município com a denominação de Caraguatatuba, por Lei 

Provincial n° 30, de 20 de abril de 1857 desmembrado de São Sebastião, sendo 

constituído do Distrito Sede. Sua instalação verificou-se no dia 23 de novembro de 

1857. Passou à cidade por Lei Estadual nº 1038, de 19 de dezembro de 1906. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o Município de Caraguatatuba 

se compõe de um único Distrito, Caraguatatuba, assim permanecendo em divisão 

administrativa referente ao ano de 1933. 

Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 

1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-lei Estadual nº 9073, de 31 de março 

de 1938, o Município de Caraguatatuba pertence ao termo judiciário de São 

Sebastião, da comarca de São Sebastião, e se compõe de um só Distrito, 

Caraguatatuba. 

No quadro fixado, pelo Decreto Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, 

para 1939-1943, o Município de Caraguatatuba é composto de um único Distrito, 

Caraguatatuba e pertence ao termo de São Sebastião, da comarca de São 

Sebastião. 

Em virtude do Decreto-lei estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, que 

fixou o quadro territorial para vigorar em 1945-1948, o Município de Caraguatatuba, 

é composto de um Distrito, Caraguatatuba e pertence ao termo e comarca de São 

Sebastião. Assim permanece nos quadros fixados pelas Leis Estaduais nos 233, de 

24 de dezembro de 1948 e 2456, de 30 de dezembro de 1953, para vigorar, 

respectivamente, nos períodos 1949-53 e 1954-58. Assim permanecendo em 

divisão territorial datada de 1° de julho de 1960. 
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Em 28 de fevereiro de 1964 é criado pela Lei Estadual n° 8092 o distrito de Porto 

Novo, sendo incorporado ao município de Caraguatatuba.  

Em Divisão territorial datada de 1° de junho de 1995, o Município de Caraguatatuba 

é constituído de dois Distritos: Caraguatatuba e Porto Novo. Assim permanecendo 

em divisão territorial datada de 15 de julho de 1997. 

A história da formação do município de Bertioga está relacionada à construção do 

Forte de São Tiago, ordenada por Martim Afonso de Souza, em 1532. 

Originariamente, uma paliçada de madeira tinha como objetivo proteger a entrada 

da Barra da Bertioga dos ataques indígenas e das incursões francesas. Por volta 

de 1557, devido aos danos causados pelos freqüentes ataques dos indígenas, a 

capitania de São Vicente mandou substituir essa paliçada por uma construção de 

alvenaria de pedra e cal (IBGE, 2010).  Nessa época, já havia se instalado um 

núcleo de povoamento na linha da praia, defendida pelo outeiro de Buriquioca (do 

tupi-guarani, ″morada dos macacos″), mais tarde conhecido por Morro da Senhoria. 

Em 1710, o forte sofreu novos reparos e, em 1765, ganhou uma capela e mudou 

então o nome para São João. Assumiu sua forma atual em 1817, com a 

intervenção do oficial José Felizardo.  O forte centralizou o desenvolvimento de um 

povoado de pescadores e depois do balneário da Bertioga. Administrativamente, 

Bertioga foi distrito do município de Santos, com sede no povoado de Bertioga, a 

partir de 30 de novembro de 1944. Adquiriu autonomia política em 30 de dezembro 

de 1991.  Em relação à sua formação administrativa, foi instituído Distrito com a 

denominação de Bertioga, pelo decreto-lei estadual nº 14334, de 30 de novembro 

de 1944, subordinado ao município de Santos. Foi elevado à categoria de 

município com a denominação de Bertioga, pela lei estadual nº 7644 de 30 de 

dezembro de 1991, desmembrado de Santos, é constituído do distrito sede. Em 

divisão territorial datada de 1997, o município é constituído do distrito sede, assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2009 (IBGE, 2010). 

 

5.4.3.2. Perfil Demográfico dos Municípios 

Distribuição espacial da população 
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Os quatro municípios que formam a área de estudo somam 250.623 habitantes, o 

que representa 0,6% da população do Estado de São Paulo, que é de 41.262.199 

habitantes (IBGE, 2010a).  O município de São Sebastião possui área de 400,39 

km², e população total de 73.942 habitantes, o que corresponde a 0,18% da 

população do Estado. Possui densidade demográfica de 184,7 hab/km², e 98,9% 

da população reside na zona urbana do município Ilhabela possui área de 347,54 

km² e conta com uma população total de 28.196 habitantes, o que corresponde a 

0,07% da população do Estado. O município tem densidade demográfica de 81,1 

hab/km² e a população urbana corresponde a 99,3% da população total.  

Caraguatatuba possui área de 485,38 km² e população total de 100.840 habitantes, 

o que corresponde a 0,24% da população do Estado. A densidade demográfica do 

município é de 207,8 hab/km², e a população urbana totaliza 95,9%. Já Bertioga 

possui área de 490,03 km² e população total de 47.645 habitantes, o que 

corresponde a 0,12% da população do Estado. Possui densidade demográfica de 

97,2 hab/km², e 98,4% da população reside na zona urbana do município.  A 

Tabela 5.4.3-1 apresenta os dados da população residente por situação do 

domicílio, nos municípios da área de estudo. 

 

Tabela 5.4.3-1. População residente por situação do domicílio nos municípios da área de estudo. 

Município População Total % Urbana % Rural % 

São Sebastião 73.942 100 73.109 98,9 833 1,1 

Ilhabela 28.196 100 28.002 99,3 194 0,7 

Caraguatatuba 100.840 100 96.673 95,9 4167 4,1 

Bertioga 47.645 100 46.867 98,4 778 1,6 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Em relação à taxa de crescimento populacional, foi considerada neste diagnóstico 

a taxa geométrica de crescimento anual da população para o período 2000/2010. 

No Estado de São Paulo, considerando o período em questão, foi registrada taxa 

de crescimento populacional de 1,09% a.a. (SEADE, 2010). 

Considerando-se o mesmo período, os quatro municípios da área de estudo 

apresentaram taxa de crescimento anual da população maior do que a estadual, 

tendo sido registrada taxa de 2,48% a.a. no município de São Sebastião, taxa de 
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3,09% a.a. em Ilhabela, 2,5% a.a. no município de Caraguatatuba e 4,77% a.a. em 

Bertioga, conforme apresentado na Figura 5.4.3-1. 

 

 

Fonte: SEADE, 2010 

Figura 5.4.3-1. Taxa geométrica de crescimento anual da população no período 
2000/2010.  

 

Distribuição por sexo e faixa etária da população 

As pirâmides etárias municipais apresentam a relação entre o gênero e a faixa 

etária da população dos municípios. Na área de estudo percebe-se um equilíbrio 

entre a distribuição dos gêneros nas pirâmides etárias, conforme apresentado nos 

gráficos a seguir (Figura 5.4.3-2 a Figura 5.4.3-5). 
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Figura 5.4.3-2. Pirâmide etária do município de São Sebastião.  

 

 

Figura 5.4.3-3. Pirâmide etária do município de Ilhabela. 
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Figura 5.4.3-4. Pirâmide etária do município de Caraguatatuba. 

 

 

Figura 5.4.3-5. Pirâmide etária do município de Bertioga. 

 

Além do equilíbrio entre os gêneros, as pirâmides indicam uma predominância da 

população na faixa etária de 20 a 29 anos nos municípios de São Sebastião e 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 21 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                               21 de 194 

Ilhabela. Nos municípios de Caraguatatuba e Bertioga há equilíbrio entre a 

população distribuída nas faixas etárias 10 a 19 anos e 20 a 29 anos. 

A Tabela 5.4.3-2 apresenta dos dados de população dos municípios por gênero e 

faixa etária, considerando os dados do Censo 2010. 

Tabela 5.4.3-2. População residente por faixa etária e gênero. 

População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2010 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

São Sebastião 

Menor 1 568 544 1.112 

1 a 4 2.261 2.204 4.465 

5 a 9 2.928 2.959 5.887 

10 a 14 3.354 3.268 6.622 

15 a 19 3.270 3.070 6.340 

20 a 29 6.803 6.931 13.734 

30 a 39 6.514 6.590 13.104 

40 a 49 4.974 4.869 9.843 

50 a 59 3.372 3.407 6.779 

60 a 69 1.757 1.815 3.572 

70 a 79 791 936 1.727 

80 e + 294 463 757 

Total 36.886 37.056 73.942 

Ilhabela 

Menor 1 220 211 431 

1 a 4 890 802 1692 

5 a 9 1151 1142 2293 

10 a 14 1323 1150 2473 

15 a 19 1206 1117 2323 

20 a 29 2796 2683 5479 

30 a 39 2480 2473 4953 

40 a 49 1912 1866 3778 

50 a 59 1249 1184 2433 

60 a 69 684 684 1368 

70 a 79 308 382 690 

80 e + 110 173 283 

Total 14.329 13.867 28.196 

Caraguatatuba 

Menor 1 747 710 1457 

1 a 4 2935 2.889 5824 

5 a 9 3911 3.837 7748 
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População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2010 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

10 a 14 4468 4.457 8925 

15 a 19 4265 4.195 8460 

20 a 29 8607 8385 16992 

30 a 39 8105 8352 16457 

40 a 49 6471 6638 13109 

50 a 59 5110 5453 10563 

60 a 69 3271 3457 6728 

70 a 79 1582 1705 3287 

80 e + 487 803 1290 

Total 49.959 50.881 100.840 

Bertioga 

Menor 1 422 412 834 

1 a 4 1.609 1.598 3207 

5 a 9 2.139 2.092 4231 

10 a 14 2.398 2.283 4681 

15 a 19 1.957 2.007 3964 

20 a 29 4265 4425 8690 

30 a 39 4093 4152 8245 

40 a 49 3073 2994 6067 

50 a 59 2034 2056 4090 

60 a 69 1187 1093 2280 

70 a 79 480 498 978 

80 e + 172 206 378 

Total 23.829 23.816 47.645 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Estimativas demográficas para os próximos 15 anos 

A estimativa populacional para os municípios da área de estudo considerou as 

taxas geométricas de crescimento anual da população, verificadas para período 

2000 – 2010. Os cálculos foram realizados considerando um período de 15 anos, 

de 2011 a 2025. As estimativas indicam que a população da área de estudo 

passaria para 365.568 habitantes. 

Considerando-se a taxa de crescimento populacional de 2,48% a.a. para o 

município de São Sebastião, e população total de 73.942 habitantes para o ano de 
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2010, a Tabela 5.4.3-3 apresenta a projeção populacional do município para os 

próximos 15 anos. 

Tabela 5.4.3-3. Projeção da população 2011 – 2025, para o município de São Sebastião.  

São Sebastião 

Ano População 

2011 75.776 

2012 77.655 

2013 79.581 

2014 81.554 

2015 83.577 

2016 85.650 

2017 87.774 

2018 89.951 

Fonte: Cálculo do autor. 

O município de Ilhabela apresentou taxa de crescimento populacional de 3,09% 

a.a., no período 2000/2010. Considerando a população total de 28.196 habitantes 

para o ano de 2010, a Tabela 5.4.3-4 apresenta a população estimada para o 

município no período 2011 – 2025. 

Tabela 5.4.3-4. Projeção da população 2011 – 2025, para o município de Ilhabela. 

Ilhabela 

Ano População Ano População 

2011 29.067 2019 35.571 

2012 29.965 2020 36.453 

2013 30.709 2021 37.357 

2014 31.470 2022 38.284 

2015 32.251 2023 39.233 

2016 33.050 2024 40.206 

2017 33.870 2025 41.203 

2018 34.710 - - 

Fonte: Cálculo do autor. 

 

Em Caraguatatuba, a taxa de crescimento anual da população considerada para o 

cálculo da estimativa populacional foi de 2,5% a.a.. A Tabela 5.4.3-5 apresenta a 

população estimada para o município, para o período de 15 anos. 

 

Tabela 5.4.3-5. Projeção da população 2011 – 2025, para o município de Caraguatatuba. 

Caraguatatuba 

Ano População Ano População 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 24 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                               24 de 194 

Caraguatatuba 

Ano População Ano População 

2011 103.361 2019 125.763 

2012 105.945 2020 128.882 

2013 108.572 2021 132.079 

2014 111.265 2022 135.354 

2015 114.024 2023 138.711 

2016 116.852 2024 142.151 

2017 119.750 2025 145.676 

2018 122.720 - - 

Fonte: Cálculo do autor. 

 

O município de Bertioga registrou taxa de crescimento anual da população de 

4,77% a.a., no período 2000 – 2010. A estimativa populacional para o município 

nos próximos 15 anos é apresentada na Tabela 5.4.3-6. 

Tabela 5.4.3-6. Projeção da população 2011 – 2025, para o município de Bertioga. 

Bertioga 

Ano População Ano População 

2011 49.918 2019 62.082 

2012 52.299 2020 63.622 

2013 53.596 2021 65.199 

2014 54.925 2022 66.816 

2015 56.287 2023 68.473 

2016 57.683 2024 70.171 

2017 59.114 2025 71.912 

2018 60.580 - - 

Fonte: Cálculo do autor. 

 

5.4.3.3. Infraestrutura Básica 

Saneamento básico 

A Sabesp é a empresa responsável pelos serviços de abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto dos municípios da área de estudo. O abastecimento 

público realizado pela Sabesp é proveniente de águas superficiais. Segundo dados 

do Censo 2010, a maioria dos domicílios é atendida pela rede geral de distribuição 

de água, conforme a Tabela 5.4.3-7. 
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Tabela 5.4.3-7. Forma de abastecimento de água nos domicílios. 

Município Total 
Rede geral de 

distribuição 

Poço ou 

nascente na 

propriedade 

Outra 

São Sebastião  23.603 16.516 1.001 6.086 

Ilhabela 9.015 7.290 94 1.631 

Caraguatatuba 31.934 30.771 468 695 

Bertioga 14.536 13.085 125 1.325 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Em termos percentuais, verifica-se que 70% dos domicílios de São Sebastião são 

atendidos pela rede geral de distribuição, 25,8% dos domicílios possuem outra 

forma de abastecimento não especificada, e 4,2% dos domicílios recenseados 

utilizam como fonte de abastecimento de água poços ou nascente na propriedade 

(Figura 5.4.3-6).  

No município de Ilhabela, o percentual de domicílios atendidos por sistema da rede 

geral de distribuição de água chega a 80,9%, enquanto que 18,1% são atendidos 

por forma de abastecimento não especificada, e 1% dos domicílios são abastecidos 

por poço ou nascente na propriedade (Figura 5.4.3-7). 

 

 

Figura 5.4.3-6. Forma de abastecimento de água em São Sebastião (% de domicílios 
atendidos). 
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Figura 5.4.3-7. Forma de abastecimento de água em Ilhabela (% de domicílios atendidos). 

O município de Caraguatatuba apresenta o maior índice de abastecimento através 

da rede geral de distribuição, com 96,4% dos municípios atendidos. O percentual 

dos domicílios atendidos por fonte não especificada é de 2,2%, enquanto que 1,5% 

dos domicílios do município são abastecidos através de poço ou nascentes (Figura 

5.4.3-8).  

Em Bertioga o índice de domicílios atendidos pela rede geral de distribuição de 

água chega a 90%, enquanto que 9,1% são atendidos por fonte não especificada. 

O índice de domicílios abastecidos por poço ou nascentes na propriedade 

representa menos de 1% (Figura 5.4.3-9). 

 

Figura 5.4.3-8. Forma de abastecimento de água em Caraguatatuba (% de domicílios 
atendidos). 
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Figura 5.4.3-9. Forma de abastecimento de água no município de Bertioga (% de domicílios 
atendidos).  

 

Em relação ao tipo de esgotamento sanitário, os dados do Censo 2010 indicam 

que, nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba, a maioria dos domicílios é 

ligada à rede geral de esgoto ou pluvial. Já em Ilhabela, há predominância de outro 

tipo de esgotamento, não identificado, e em Bertioga quase metade dos domicílios 

utiliza fossa séptica.  

A Tabela 5.4.3-8 apresenta os dados absolutos por município dos domicílios 

recenseados e o tipo de sistema de esgotamento sanitário adotado.  

 

Tabela 5.4.3-8. Esgotamento sanitário por domicílio. 

Município 
Total de  

domicílios 

Rede geral de esgoto  

ou pluvial 

Fossa 

séptica 
Outro Nenhum 

São Sebastião 23.603 12.279 7.313 3.953 58 

Ilhabela 9.015 660 2.616 5.723 16 

Caraguatatuba 31.934 17.900 10.392 3.605 37 

Bertioga 14.536 4.411 7.014 3.084 23 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Os gráficos a seguir (Figura 5.4.3-10 a Figura 5.4.3-13) apresentam as 

informações sobre esgotamento sanitário em termos percentuais por domicílios.  
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Figura 5.4.3-10. Percentual de domicílios por tipo de sistema de esgotamento sanitário em São 
Sebastião. 

 

 

 

Figura 5.4.3-11. Percentual de domicílios por tipo de sistema de esgotamento sanitário em 
Ilhabela. 
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Figura 5.4.3-12. Percentual de domicílios por tipo de sistema de esgotamento sanitário em 
Caraguatatuba. 

 

 

Figura 5.4.3-13. Percentual de domicílios por tipo de sistema de esgotamento sanitário em 
Bertioga. 

 

Os quatro municípios da área de estudo contam com serviço de coleta dos 

resíduos domésticos, que atende mais de 99% dos domicílios (IBGE, 2010). 

Conforme o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, realizados pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, a destinação dos 

resíduos dos municípios da área de estudo é considerada adequada. 

O município de São Sebastião produz 29,2 toneladas de lixo por dia, e encaminha 

seus resíduos para o aterro particular de Tremembé, assim como Ilhabela, que 
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produz cerca de 11 toneladas de lixo por dia e também encaminha para o aterro 

particular de Tremembé (CETESB, 2011).  

Caraguatatuba produz 39 toneladas de resíduos por dia, que são encaminhadas 

para o aterro particular Santa Isabel, enquanto que Bertioga produz 18,7 toneladas 

de resíduos domésticos por dia, que tem como destinação final o aterro particular 

de Santos (CETESB, 2011). 

 

Serviços de Saúde 

Com relação aos serviços de saúde, São Sebastião possui 123 unidades de saúde, 

sendo um hospital geral que dispõe de 110 leitos (CNES, 2010). Para cada 1.000 

habitantes, existe 1,5 leito para internação. Para o SUS a média de leitos para 

1.000 habitantes corresponde a 1,3 (CNES, 2010). 

A taxa de natalidade do município é de 16,85 (por mil habitantes), enquanto que a 

taxa de natalidade do Estado de São Paulo é de 14,67 (por mil habitantes), 

considerando o ano de 2009 (SEADE, 2010). A taxa de mortalidade infantil 

diminuiu 49,42% no período 1991-2000, passando de 33,51 (por mil nascidos 

vivos) em 1991 para 16,95 (por mil nascidos vivos) em 2000. Em 2009, a taxa de 

mortalidade infantil correspondia a 10,68‰, enquanto que para o Estado, a taxa é 

de 12,48‰ (SEADE, 2010). A esperança de vida cresceu 4,42 anos, passando de 

66,23 anos em 1991 para 70,65 anos em 2000 (PNUD, 2003).  

Em Ilhabela existem 15 unidades prestadoras de serviços de saúde, sendo um 

hospital geral que dispõe de 50 leitos para internação (CNES, 2010). No município 

o n° de leitos por 1.000 é de 1,5, e para o SUS a média de leitos para 1.000 

habitantes corresponde a 1,4 (CNES, 2010). 

A taxa de natalidade em Ilhabela é de 16,19 (por mil habitantes), considerando o 

ano de 2009, ficando à frente da taxa estadual (SEADE, 2010). A taxa de 

mortalidade infantil em Ilhabela diminuiu 49,42% no período 1991-2000, passando 

de 33,51 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 16,95 (por mil nascidos vivos) em 

2000. Em 2009, a taxa de mortalidade infantil correspondia a 18,06 ‰, ficando 

acima da taxa estadual que é de 12,48 ‰ (SEADE, 2010). A esperança de vida 
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cresceu 4,42 anos, passando de 66,23 anos em 1991 para 70,65 anos em 2000 

(PNUD, 2003).  

O município de Caraguatatuba conta com 115 unidades prestadoras de serviços de 

saúde, sendo dois hospitais, que juntos dispõem de 129 leitos para internação 

(CNES, 2010). No município, o número de leitos por 1.000 habitantes é de 1,53, e 

para o SUS a média de leitos para 1.000 habitantes corresponde a 1,1 (CNES, 

2010).  A taxa de natalidade em Caraguatatuba é de 15,92 (por mil habitantes), 

considerando o ano de 2009, superando a taxa estadual de 14,67‰ (SEADE, 

2010). Em relação à mortalidade infantil, é registrada taxa de 14,04 (por mil 

nascidos vivos), ficando acima da taxa estadual (SEADE, 2010).  

Em Bertioga são 22 unidades prestadoras de serviços de saúde, sendo um hospital 

geral que dispõe de 43 leitos para internação (CNES, 2010). O número de leitos 

por mil habitantes é de 1,0, mesma média de leitos para internação pelo SUS 

(CNES, 2010). 

Em relação à taxa de natalidade no ano de 2009, o município de Bertioga registrou 

índice de 18,65 (por mil habitantes), superando a taxa estadual para o período, que 

é de 14,67 (por mil habitantes) (SEADE, 2010). Já a taxa de mortalidade infantil 

registrada no período foi de 10,58‰, inferior à taxa de mortalidade infantil do 

Estado de São Paulo (SEADE, 2010).  Com relação às principais doenças 

identificadas nos municípios, a Tabela 5.4.3-9 apresenta a distribuição percentual 

das internações por grupo de causas. 

 

Tabela 5.4.3-9. Distribuição percentual das internações por Grupo de Causas – CID10 (2009), por 
local de residência. 

Grupo de Causas 
São 

Sebastião 
Ilhabela Caraguatatuba Bertioga 

I. Algumas doenças infecciosas 

e parasitárias 
5,7 3,7 12,5 3,7 

II. Neoplasias (tumores) 6,2 4,9 7,4 2,2 

III. Doenças do sangue, órgãos 

hematopoiéticos e alguns 

transtornos imunitários. 

0,4 0,8 0,4 0,8 

IV. Doenças endócrinas 

nutricionais e metabólicas 
2,6 1,5 2,5 2,9 
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Grupo de Causas 
São 

Sebastião 
Ilhabela Caraguatatuba Bertioga 

V. Transtornos mentais e 

comportamentais 
1,0 2,2 1,4 0,8 

VI. Doenças do sistema 

nervoso 
1,7 1,2 1,8 0,9 

VII. Doenças do olho e anexos 1,2 0,4 0,1 2,7 

VIII. Doenças do ouvido e da 

apófise mastoide 
0,2 0,1 - - 

IX. Doenças do aparelho 

circulatório 
7,3 7,1 14,1 7,4 

X. Doenças do aparelho 

respiratório 
7,2 10,5 6,5 13,4 

XI. Doenças do aparelho 

digestivo 
8,6 12,6 7,3 7,7 

XII. Doenças da pele e do 

tecido subcutâneo 
1,5 2,1 0,9 2,2 

XIII. Doenças do sistema 

osteomuscular e tecido 

conjuntivo 

2,7 2,2 3,6 0,9 

XIV. Doenças do aparelho 

geniturinário 
5,9 6,6 6,4 6,7 

XV. Gravidez, parto e 

puerpério 
32,2 25,5 22,1 29,0 

XVI. Algumas afecções 

originadas no período perinatal 
1,0 1,0 2,4 1,0 

XVII. Malformações 

congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas. 

1,0 0,9 0,3 0,9 

XVIII. Sintomas, sinais e 

achados anormais de exames 

clínicos e de laboratório. 

1,0 3,7 0,9 1,3 

XIX. Lesões, envenenamento e 

algumas outras consequências 

de causas externas 

9,1 6,0 8,1 6,9 

XX.  Causas externas de 

morbidade e mortalidade 
1,0 0,7 0,0 0,1 

XXI. Contatos com serviços de 

saúde 
2,5 6,2 1,1 8,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Datasus, 2010. 
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Os dados sobre mortalidade geral nos municípios da área de estudo são 

apresentados na Tabela 5.4.3-10. Foram considerados dados relativos ao ano de 

2008, conforme disponibilizado pelo sistema Datasus, do Ministério da Saúde. 

 

Tabela 5.4.3-10. Mortalidade proporcional (%) por grupo de causas CID 10, por local de residência. 

Grupo de Causas 
São 

Sebastião 
Ilhabela Caraguatatuba Bertioga 

I. Algumas doenças infecciosas 

e parasitárias 
5,5 7,8 6,2 3,3 

II. Neoplasias (tumores) 17,9 12,9 19,1 14,1 

IX. Doenças do aparelho 

circulatório 
30,0 24,1 23,9 29,6 

X. Doenças do aparelho 

respiratório 
4,8 11,2 11,4 8,5 

XVI. Algumas afecções 

originadas no período perinatal 
2,1 3,4 1,7 6,6 

XX. Causas externas de 

morbidade e mortalidade 
21,4 15,5 19,8 17,8 

Demais causas definidas 18,3 25,0 17,8 20,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Datasus, 2010. 

 

Educação 

Os quatro municípios da área de estudo registram taxas de analfabetismo 

superiores à taxa estadual, que é de 6,64% para população acima de 15 anos 

(IBGE, 2000) Em São Sebastião o índice de analfabetismo é de 8,84%, em Ilhabela 

chega a 9,31%, sendo o maior entre os municípios estudados. Em Caraguatatuba a 

porcentagem de analfabetos maiores de 15 anos é de 8,02%, e em Bertioga o 

índice é de 8,26%. 

Em relação à média de anos de estudo da população de 15 a 64 anos, em São 

Sebastião é de 6,56, em Ilhabela é de 6,49, em Caraguatatuba é de 6,96 e em 

Bertioga é de 6,69 (IBGE, 2000). Todos os municípios ficaram atrás da média 

estadual de anos de estudo, que é de 7,64. 

O percentual da população entre 18 e 24 anos com ensino médio completo é de 

41,88 % no Estado (IBGE, 2000). São Sebastião apresenta a taxa mais baixa em 
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relação à média estadual, com 24,38% dos jovens com ensino médio completo. Em 

Ilhabela a taxa chega a 26,30%, em Caraguatatuba é de 33,16% e em Bertioga é 

de 25,08%. 

As informações sobre as matrículas iniciais incluem dados das redes de ensino 

municipal e estadual para o ano de 2010. Na Tabela 5.4.3-11 são apresentados os 

dados das matrículas iniciais dos ensinos infantil, fundamental e médio, por 

município. O total de matrículas nos quatro municípios da área de estudo, 

somando-se as modalidades de ensino, chegou a 67.868 no ano de 2010, sendo 

que 63% correspondem às matrículas no ensino fundamental, 20% de matrículas 

no ensino infantil, e 17% de matrículas no ensino médio (SEADE, 2010). 

 

Tabela 5.4.3-11. Matrículas iniciais para o ano de 2010. 

Modalidade de Ensino São Sebastião Ilhabela Caraguatatuba Bertioga 

Ensino Infantil 4.248 1.230 5.631 2.410 

Ensino Fundamental 12.356 4.829 16.232 9.072 

Ensino Médio 3.453 1.269 4.813 2.325 

Total 20.057 7.328 26.676 13.807 

Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep, 2010. 

 

Em relação ao ensino superior, o número de matrículas em cursos de graduação 

presencial chegou a 3.542 no ano de 2007, sendo 75% do total no município de 

Caraguatatuba, 20 % em São Sebastião e 5% em Bertioga (Inep, 2007). 

Infraestrutura viária e de transporte 

Como é observado na Figura 5.4.3-14, o sistema rodoviário de acesso ao Litoral 

Norte apresenta como principal característica uma descontinuidade estrutural. 

Enquanto nos ramais de origem (Centros emissores de tráfego) a estrutura 

rodoviária é diversificada e projetada para diversos tipos de veículos, nos ramais de 

chegada (região do Litoral Norte) acontece o inverso, o sistema reduz-se apenas a 

uma rodovia, a SP-099 (Rodovia dos Tamoios) com pista simples. Em alguns 

pontos, em consequência do aclive do terreno, existe a terceira faixa. Na maior 

parte da rodovia, com exceção dos trechos em áreas de serra (aclives acentuados 

e longos), existe acostamento de tipo padrão, que possibilita paradas de 
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emergência e embarque e desembarque de passageiros em pontos específicos 

para o transporte coletivo.   

A situação torna-se mais crítica na medida em que as opções de acesso a Área de 

Estudo reduzem-se exclusivamente ao eixo litorâneo. Para deslocamentos do Sul 

via Bertioga, assim como para deslocamentos do Norte, via Caraguatatuba, a 

opção é única: a SP-055. A SP-055 é um trecho da BR-101 (também conhecida 

como Estrada de Santos entre o Rio de Janeiro e Santos), que entre 

Caraguatatuba e São Sebastião é denominada de Dr. Manuel Hippolyto do Rego. 

Nesse trecho ocorre a sobreposição de fluxos regionais e locais. Essa 

característica se estende até a parte sul de São Sebastião. 

A SP-055, no trecho Caraguatatuba - São Sebastião exerce, além das funções de 

ligação intrarregional, funções urbanas. Parte da rodovia é administrada pelo 

DER/SP regional 06 (Regional Taubaté) e partes são administradas pelas 

prefeituras locais. Nos cruzamentos urbanos, especialmente no período de férias e 

feriados prolongados, a rodovia fica saturada, tornando o trânsito lento. Essa 

situação é intensificada na área central de São Sebastião.  

Tanto a SP-099 quanto a SP-055, em decorrência das características geográficas 

do terreno, apresentam, em épocas de chuvas, trechos com riscos de 

deslizamentos de encostas. Na ocorrência desses eventos podem ocorrer 

interrupções e dificuldades na trafegabilidade. No ano de 2009, em janeiro, ocorreu 

no km 116 (Curva dos Eucaliptos) um deslizamento que impossibilitou, por decreto 

municipal da Prefeitura de São Sebastião, o trânsito de veículos de carga com mais 

de três eixos.   

O sistema de balsas realiza a travessia São Sebastião - Ilhabela. Conforme dados 

da Dersa, este sistema transportou 1,2 milhão de veículos e 1,7 milhões de 

pedestres em 2010. Durante os períodos de férias, quando ocorre aumento no 

volume de veículos transportados, a média diária pode ultrapassar cinco mil 

veículos por dia. O acesso à balsa ocorre pela Av. Antonio Januário de 

Nascimento. Essa avenida se conecta ao principal eixo estrutural da área urbana 

de São Sebastião, a Av. Guarda Mor Lobo Viana (continuação da SP-055 em área 

urbana do município). Existe a opção na área urbana de deslocamento no sentido 
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Sul-Norte, da Rua Ipiranga paralela a Av. Guarda Mor Lobo Viana. Entretanto, essa 

opção é limitada até a Rua Auta Pinder sendo depois necessário retornar à SP-

055, saturando, como já apontado, nos meses de férias e feriados a capacidade de 

fluxo nesse ponto da cidade (Figura 5.4.3-15). 

A saturação do sistema na Área de Estudo resulta da conjugação de usos para 

fluxos intra-urbanos com fluxos regionais. Com a expansão do volume de cargas, 

quer com ampliação, quer sem a ampliação do Porto de São Sebastião, o sistema 

viário de acesso a Área de Estudo para o escoamento e recebimento de cargas 

portuárias encontra-se saturado e com tendência a piorar. Com o objetivo de 

resolver esse problema e, ao mesmo tempo possibilitar a implementação do 

Corredor de Exportação Campinas Vale do Paraíba Litoral Norte, o governo do 

Estado de São Paulo pretende implementar um conjunto de obras e ações no setor 

rodoviário: construção de faixa adicionais, duplicação em trechos da Rodovia dos 

Tamoios, execução do anel viário Caraguatatuba - São Sebastião .  

Os serviços de transporte coletivo na Área de Estudo são realizados através das 

seguintes formas: 

 Em Ilhabela através das linhas de ônibus circulares, operados pela empresa 

Viação Ilhabela; 

 Travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela; 

 Circulação de ônibus e micro-ônibus entre São Sebastião, Bertioga e 

Caraguatatuba; 

 Circulação de ônibus e micro-ônibus da empresa Ecobus em toda a 

extensão do município de São Sebastião. 
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Fonte: Modificado de Mapa Rodoviário de São Paulo, 2011 (DER-SP) 

Figura 5.4.3-14. Macrossistema rodoviário de acesso aos municípios da Área de Estudo.  
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Figura 5.4.3-15. Sistema viário na região central de São Sebastião. 

 

Navegação no Canal e no Seu Entorno 

O Canal de São Sebastião possui 22,2 km de extensão e profundidade entre 16 e 

45 m. A largura do Canal varia entre 1,8 km, na região central, a 7,4 km, na 

extremidade sul, entre a Ponta de Toque-Toque e a Ponta da Sela (PAIXÃO, 

2008). A barra norte do Canal possui 500 m e 18 m de profundidade, já a barra sul 

é mais estreita (300 m) e mais profunda (25 m) (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 

2011).  
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A navegação em águas brasileiras está sujeita a normas específicas, havendo 26 

Normas da Autoridade Marítima (NORMAM), além de outras leis particulares de 

navegação, que se encontram disponíveis no site da Diretoria de Portos e Costas 

do Ministério da Defesa (www.dpc.mar.mil.br). O Regulamento Internacional para 

Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), foi adotado pela Organização Marítima 

Internacional (IMO) após a Convenção sobre este tema de 1972, e entrou em vigor 

em 1977. Além disso, existem documentos específicos emitidos pela Capitania dos 

Portos de São Paulo sobre questões de navegação (sinalização, praticagem, 

fundeio, etc) no Canal de São Sebastião e proximidades. Dentre eles, o Capítulo 4 

da NPCP-SP estabelece que o limite de velocidade de navios mercantes na área 

do canal é 8 nós, sendo proibido o trânsito simultâneo de dois ou mais navios 

mercantes nas barras norte e sul do Canal. É proibida a entrada noturna no Canal 

de São Sebastião para fundeio, sendo que o tempo máximo para fundeio é de 15 

dias (CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO, 2010). 

Conforme a Lei nº 8.630/93, a autorização para atracação, desatracação, fundeio e 

tráfego de embarcações na área do porto organizado é responsabilidade da 

Autoridade Portuária, neste caso a Companhia Docas de São Sebastião. A 

Delegacia da Capitania dos Portos recebe as informações da movimentação de 

navios da Companhia Docas e da Petrobras, que envia a programação dos 

petroleiros. A Delegacia da Capitania dos Portos também controla a movimentação 

das balsas, e fiscaliza as demais embarcações que utilizam o Canal (lanchas, 

veleiros, barcos de pescadores). Para navios estrangeiros de qualquer tipo e 

arqueação, navios brasileiros de qualquer tipo com arqueação superior a 2.000 AB 

no TASSE e para mudança de atracação no TASSE ou fundeio, a praticagem é 

obrigatória. A solicitação de prático deve ser feita com 24 horas de antecedência. 

Os navios com destino ao Porto de São Sebastião devem ser incluídos na 

programação semanal, divulgada na imprensa.  

O Canal é utilizado por diversos tipos de embarcações, desde grandes navios 

petroleiros (navios-tanque) a pequenos barcos de pesca (Figura 5.4.3-16). A 

Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião possui 20.500 embarcações 

inscritas em sua jurisdição (que engloba 44 municípios), sendo 13.500 de esporte 
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e/ou lazer e 7.000 de uso comercial. As embarcações de médio a pequeno porte 

representam a maior movimentação no Canal, seguido pelos petroleiros (Tabela 

5.4.3-12). Todo o transporte entre a Ilha de São Sebastião, onde se localiza o 

município de Ilhabela, e o continente é feito por embarcações, por isso o 

movimento de balsas no Canal é constante ao longo de todo o dia e noite. Em 210, 

a média diária de pedestres que fizeram a travessia de balsa foi 4489, seguido por 

3287 veículos e 728 bicicletas (DERSA, 2011).  

 

 

 

Figura 5.4.3-16. Embarcações que navegam pelo Canal de São Sebastião. Em sentido horário, a 
partir do canto superior direito: veleiro, barco de pesca, canoa, lancha, escuna, 
balsa, navio de cruzeiro e petroleiro. 

 

Tabela 5.4.3-12. Movimentação de embarcações no Porto Organizado de São Sebastião no ano de 
2008. 

Localização/embarcação N° de embarcações Percentual 
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Localização/embarcação N° de embarcações Percentual 

Cais Público 

Navios 69 1,2 

Barcos de apoio/pesca/recreio 4817 85,8 

Canal Porto Organizado 

Petroleiros 629 11,2 

Navios de cruzeiro 97 1,7 

TOTAL 5612 100 

Fonte: PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2009 

 

O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião prevê um aumento significativo 

no movimento de embarcações. Para 2012, a projeção é de 954 navios/ano, 

aumentando gradativamente até a capacidade máxima de 1477 navios/ano em 

2035 (CDSS/CPEA, 2009).   

No canal de São Sebastião, barcos de médio e pequeno porte a canoas 

motorizadas são utilizados pelos pescadores, tanto para realizar as suas atividades 

de pesca, quanto para fazer o transporte de pessoas até comunidades distantes na 

Ilha, como no caso das praias da Enseada das Enchovas e Baía de Castelhanos. 

Outra importante utilização do Canal de São Sebastião é para o lazer 

principalmente relacionado às atividades de vela. Existem diversos clubes de vela e 

marinas no entorno do Canal, além de escolas de vela (Anexo 5 - Mapa 5.4-2). 

Ilhabela é conhecida como a Capital da Vela, e sedia um dos eventos mais 

importantes desse esporte no país, do qual participam mais de 200 embarcações 

de vela de grande porte.  

Quando são programadas regatas, a Companhia Docas, a Petrobras e a Capitania 

dos Portos são avisadas para evitar o trânsito das demais embarcações. Durante a 

realização dos trabalhos de campo, foi acompanhada a Regata do Dia do Marinho, 

última regata do ano. Participaram desse evento mais de 60 embarcações, entre 

barcos das classes Oceano e Monotipo (Figura 5.4.3-17), segundo informações da 

Diretoria Náutica da Prefeitura de Ilhabela.  

Navios de cruzeiro também são um tipo importante de embarcação de turismo na 

região. Durante a temporada de cruzeiros, de novembro a abril, intensifica-se o 

fluxo de embarcações no entorno do Píer Público de Ilhabela.   
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Figura 5.4.3-17. Classes de embarcações presentes na Regata do Dia do Marinheiro. A: 
Classe Oceano; B: Classe Monotipo. 

A sinalização do Canal é feita por faróis, no seu limite norte, e por boias 

sinalizadoras, ao sul (Figura 5.4.3-18). Existem oito pontos de fundeio no Canal, 

quatro ao norte e quatro ao sul. No entanto, os navios de cruzeiro possuem pontos 

de fundeio próprios, mais próximos ao Píer da Vila, onde é feito o desembarque de 

passageiros em Ilhabela. Considerando então o número máximo de navios de 

cruzeiro atracados (três) e os pontos de fundeio para navios de carga (seis, na 

presença de navios de cruzeiro), o número total de embarcações de grande porte 

fundeados no Canal de São Sebastião é nove. Se forem contabilizados também os 

navios atracados no píer do TASSE (máximo de quatro) e no Porto (um), 

A 

B 
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atualmente o número máximo de navios no Canal de São Sebastião é 14. Com a 

Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião, pode haver um incremento de 

dois navios atracados no Canal. De acordo com a Capitania dos Portos de São 

Sebastião, é possível aumentar o número de pontos de fundeio na área externa ao 

Canal, caso haja necessidade frente ao aumento do tráfego de navios com a 

concretização dos projetos de ampliação do Porto de São Sebastião e de 

Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião (Figura 5.4.3-19). 

 

 

Figura 5.4.3-18. Sinalização do Canal de São Sebastião. A: farol da Ponta das Canas, que indica a 
barra norte do Canal; B: bóias sinalizadoras da barra sul do Canal. 

B 

A 
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Fonte: Modificado de DHN, 1995 

Figura 5.4.3-19. Região do Canal de São Sebastião. Os pontos de fundeio 
estão marcados pelos pontos pretos e cinza. O círculo 
vermelho indica a área de fundeio dos navios de cruzeiro. 

Devido a sua configuração natural, o Canal de São Sebastião proporciona a 

entrada de navios de grande porte tanto pela barra norte quanto pela sul. Isso 
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permite que haja uma maior possibilidade de rotas de navegação para os navios-

tanque, cargueiros e de cruzeiro.  

Além disso, existem também rotas preferenciais das embarcações de pesca 

relacionadas à localização da comunidade de pesca. Os pescadores que se 

deslocam a partir (ou para) as praias da Baía de Castelhanos utilizam a barra norte 

do Canal. Já os pescadores que se originam (ou tem como destino) a Enseada das 

Enchovas utilizam a barra sul (Figura 5.4.3-20). 

Em relação aos acidentes, a responsabilidade pelo atendimento e registro é da 

Capitania dos Portos. Segundo a Capitania, nos últimos dois anos ocorreram 

apenas dois acidentes no Canal, sendo um grave, mas sem vítimas fatais, 

envolvendo uma lancha e um veleiro.  

A falta de respeito de lanchas com veleiros é a reclamação mais frequente recebida 

pela Capitania. A mesma instituição afirmou que acidentes envolvendo 

embarcações de pesca são frequentes na região externa da Ilha de São Sebastião. 

A maior parte dessas embarcações não possui equipamentos de segurança, como 

rádio e sinalizadores, o que dificulta o socorro.  
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Figura 5.4.3-20. Rotas de navegação no Canal de São Sebastião.  
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5.4.3.4. Atividades Econômicas 

As principais atividades econômicas desenvolvidas na área de estudo são aquelas 

ligadas ao setor terciário da economia, atividades relacionadas à indústria do 

turismo, comércio, pesca, serviços de infraestrutura em logística para o ramo 

petrolífero e cargas portuárias em geral. No ano de 2008, mais de 90% dos 

estabelecimentos existentes na área de estudo pertenciam ao setor de comércio e 

serviços (SEADE, 2010). 

Em Ilhabela as atividades de serviços e comércio estão concentradas na área 

central da cidade (Bairro Vila) e ao longo das SP-131 e ruas adjacentes. Na Vila ou 

centro ocorre a chegada dos viajantes e navios de cruzeiro que atracam no Píer da 

Vila. Na Vila ou centro é onde também ocorrem as atividades festivas, como o 

Carnaval e festas locais ligadas à “tradição” católica. Ao sul, ao longo da SP-131, 

estão localizados hotéis, pousadas e restaurantes junto à orla ou próximo desta. O 

comércio de Ilhabela é especializado em atividades de serviços, decoração e 

alimentação. Não possui oferta significativa no setor de linha branca. A oferta de 

móveis é voltada para a decoração de casas de veraneio de alto poder aquisitivo 

(Associação Comercial de Ilhabela, fevereiro de 2010). O resultado das atividades 

pesqueiras artesanais, praticadas quase que exclusivamente por caiçaras ou 

descendentes destes, também é concentrado na Vila, onde existe um píer 

exclusivo para carga e descarga da atividade pesqueira ligada à colônia de pesca 

(Z-6). 

Em São Sebastião, as atividades de comércio e serviços estão concentradas na 

área central da cidade. Em relação à Ilhabela, é um comércio mais diversificado e 

voltado para públicos com menor poder aquisitivo. Na área central, especialmente 

no polígono da cidade histórica de São Sebastião, ocorre a oferta de pousadas, 

restaurantes e atividades culturais em geral. Também na área central, fora do 

perímetro tombado, localiza-se a área industrial petrolífera da Petrobras. 

Em São Sebastião as atividades de comércio e serviços também estão dispersas, 

tanto para sul quanto para norte, ao longo da BR-101/SP-55 Rio – Santos. Ao norte 

da área central do município, no Bairro São Francisco, estão concentradas as 

atividades de embarque e desembarque pesqueiro realizadas no município. Nesse 
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bairro, além da Colônia de Pesca (Z- 14), existe a Cooperativa de Pesca 

(Cooperpesca) e as principais peixarias da cidade. As pousadas, restaurantes, 

estabelecimentos comerciais e marinas (garagens de barcos) estão localizados ao 

longo das praias e as margens da BR-101.  

 

Aspectos Estruturais da Produção Econômica 

 

Os gráficos a seguir (Figura 5.4.3-21 a Figura 5.4.3-24) apresentam a 

porcentagem de participação dos setores econômicos no Valor Adicionado Bruto 

(VAB), que corresponde ao valor gerado por atividade no setor produtivo (SEADE, 

2011). A soma dos VAB setoriais, acrescida de impostos, resulta no Produto 

Interno Bruto dos municípios. 

O município de São Sebastião tem sua economia baseada predominantemente no 

setor de serviços, tendo registrado para o ano de 2008 PIB de R$ 4.677,29 (em 

milhões de reais), o que corresponde à participação de 0,47% na composição do 

PIB estadual (SEADE, 2011). Em relação ao PIB per capita, tem-se o valor de R$ 

64.750,09 para o ano de 2008 (SEADE, 2011). 

 

 

Figura 5.4.3-21. Composição do VAB por setor econômico para o município de São Sebastião, 
no ano de 2008. 
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Em Ilhabela também predomina o setor de serviços, seguido pela indústria e setor 

agropecuário. Em 2008, o PIB municipal foi de R$ 263,55 (em milhões de reais), 

correspondendo a 0,03% de participação no PIB do Estado. O PIB per capita do 

município em 2008 foi de R$ 10.314,90, que representa menos da metade do PIB 

per capita estadual que é de R$ 24.457,00 (SEADE, 2011). 

 

 

Figura 5.4.3-22. Composição do VAB por setor econômico para o município de Ilhabela, ano de 
2008. 

A economia do município de Caraguatatuba também é fundamentada no setor de 

serviços, mas apresenta maior participação do setor da indústria na composição de 

sua economia, em relação aos demais municípios analisados. 

O PIB municipal em 2008 foi de R$ 919,09 (em milhões de reais), o que representa 

0,09% de participação no PIB estadual. Em termos de PIB per capita o valor para o 

ano de 2008 foi de R$ 9.715,70. 
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Figura 5.4.3-23.Composição do VAB por setor para o município de Caraguatatuba, ano de 
2008. 

 

A economia de Bertioga baseia-se no setor de serviços, seguido do setor da 

indústria e uma pequena participação do setor agropecuário. O PIB municipal foi de 

R$ 542,95 (em milhões de reais), que representa 0,05% do PIB de São Paulo. O 

PIB per capita para o mesmo ano foi de R$12.642,81. 

 

 

Figura 5.4.3-24. Composição do VAB por setor para o município de Bertioga, no ano de 2008. 
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População Economicamente Ativa  

Em 2000, os indicadores do mercado de trabalho apontavam que a População 

Economicamente Ativa (PEA), em Ilhabela, correspondia a 10.978 pessoas, das 

quais 6.641 eram homens (60,5%) e 4.337 eram mulheres (39,5%). A PEA 

ocupada correspondia a 85,4% da PEA (9.371 pessoas). Em São Sebastião a PEA 

correspondia a 29.839 pessoas, das quais 17.272 eram homens (57,9%) e 12.567 

eram mulheres (42,1%). A PEA ocupada correspondia a 84,2% da PEA (25.133 

pessoas) (IBGE, 2000). 

Em São Sebastião, os empregos formais correspondiam a 14.547, destes, 20,5% 

(2.978 empregos) eram ocupados pela população entre 16 e 24 anos de idade e 

estava distribuído conforme apresentado no quadro 5.4.3-6. Observa-se que 48,1% 

dos empregos formais concentravam-se nos serviços e 22,8% no comércio, 

perfazendo 70,9% do total de empregos. Houve crescimento dos empregos formais 

entre 2007 e 2008 com o aumento de 356 postos de trabalho, dos quais 462 

pertenciam aos serviços.  

A Tabela 5.4.3-13 apresenta as informações relativas aos vínculos empregatícios 

remunerados, efetivamente ocupados por trabalhadores formalmente contratados 

nos diferentes setores da economia (SEADE, 2011). Os dados apresentados 

correspondem aos percentuais dos vínculos empregatícios por setor da economia, 

considerando o ano de 2010. 

 

Tabela 5.4.3-13. Participação nos vínculos empregatícios nos setores econômicos por município, 
para o ano de 2010. 

Setor São Sebastião Ilhabela Caraguatatuba Bertioga 

Agropecuária 0,18 0,29 0,57 0,28 

Indústria 4,88 1,33 4,29 1,55 

Construção civil 8,01 4,37 16,98 5 

Comércio 22,04 23,57 30,72 26,32 

Serviços 64,89 70,44 47,44 66,84 

Fonte: SEADE, 2010. 
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Como comentado anteriormente, a atividade de serviços representa a base da 

economia dos municípios da área de estudo, o que é comprovado pelo percentual 

de empregos no setor, em relação aos demais setores econômicos. 

 

Atividade Pesqueira 

Nos municípios da área de estudo os pescadores organizam-se, enquanto 

categoria profissional, nas colônias de pesca: Z-14 (Almirante Tamandaré, São 

Sebastião), Z-06 (Senador Vergueiro, Ilhabela), Z-23 (Vicente de Carvalho, 

Bertioga) e Z-08 (Benjamin Constant, Caraguatatuba). 

No Litoral Norte a pesca, sobretudo a artesanal, é uma atividade econômica 

importante na geração de renda e ocupação de frações da mão de obra regional. 

Na área de estudo a pesca pode ser classificada como pequena produção 

mercantil ampliada ou como produção mercantil familiar simples 

(PETROBRAS/GAIA, 2009). O primeiro modelo é generalizado. Já o segundo 

ocorre junto às comunidades isoladas (Caiçaras) de Ilhabela.  

Para efeitos do diagnóstico socioeconômico, a pesca será tratada como um setor 

da economia da Área de Estudo com o objetivo principal de conhecer a importância 

(tamanho do setor), identificar os locais de pesca e as principais técnicas utilizadas.  

A pesca amadora, ou aquela de final de semana, também é largamente praticada 

na nos municípios. No entanto, a falta de informações oficiais sobre esta atividade 

fez com que a mesma não fosse considerada neste diagnóstico, uma vez que a 

mesma encontra-se inserida na atividade de turismo.  

 

 

Organizações de pescadores 

Os municípios da área de estudo do empreendimento possuem ainda uma série de 

associações ligadas à exploração marítima, reunindo pescadores profissionais ou 

por lazer, etc. As principais organizações deste tipo estão listadas a seguir.   
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Colônias de Pesca:  

Colônia de Pesca Z-14 São Sebastião – “Almirante Tamandaré” 

Rua Mato Grosso, s/n – Bairro São Francisco 

São Sebastião - SP  

(12) 3862-1302 

 

Colônia de Pesca Z-06 Ilhabela – “Senador Vergueiro” 

Rua Dr Carvalho, 150  

Ilhabela - SP  

Tel: (12) 3896-2762 

 

Colônia de Pescadores Z-23 Bertioga - “Vicente de Carvalho” 

Av. Vicente de Carvalho, 295 

Bertioga (SP) 

Tel/fax: (13) 3317-783 

 

Colônia de Pesca Z-08 Caraguatatuba – “Benjamin Constant”  

Av Sergipe, 1021  

Caraguatatuba - SP 

Tel: (12) 3882-1421 

 

Outras Associações:  

Associação de Pescadores Artesanais Zona Sul Caraguatatuba  

Cooperativa de Pesca de São Sebastião  

Associação de Pescadores de Ubatuba  

Associação dos Maricultores do Estado de São Paulo – AMESP - Ubatuba  

Associação de Pescadores Esportivos e Turísticos de Ilhabela  

Associação dos Marinheiros do Litoral Norte – AMALINO 
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Número de Pescadores Profissionais: 

Segundo informações coletadas com os presidentes das colônias Z14 e Z6, o 

número de pescadores associados nas duas colônias são respectivamente de 300 

e 480 perfazendo, na Área de Estudo, um total de 780 pecadores com cadastro 

ativo.  

Conforme o presidente da colônia Z6 (Ilhabela), o número de associados ativos 

(480), representa aproximadamente 70% do número real de pescadores existentes 

no município, ou seja, o número de pescadores em Ilhabela é de aproximadamente 

650 pescadores. Na Colônia Z-14 o número de associados ativos representa, 

também segundo informações do presidente da colônia, cerca de 40% dos 

pescadores de São Sebastião, ou seja, o número real está entre 700 e 750 

pescadores.  Portanto, pode-se estimar que o número real (formais e informais) de 

pescadores seja de aproximadamente 1350 indivíduos.  

 

Embarcações  

As embarcações utilizadas pelos pescadores da região predominantemente são de 

pequeno a médio porte, com e sem motorização. Estudo realizado com 

comunidades de pescadores de São Sebastião e Ilhabela (PETROBRAS/GAIA, 

2009) identificou as embarcações de oito comunidades. O número total de 

embarcações foi 144, sendo a maioria canoas a motor (64), seguido por canoas a 

remo (46), barcos a motor (18), barcos de fibra (10), lanchas e traineiras (3 cada). 

Aproximadamente 63% das canoas motorizadas foram encontradas na praia do 

Bonete, que atualmente tem como atividade econômica principal o turismo. Muitos 

pescadores dessa comunidade passaram a se dedicar ao transporte de turistas, 

principalmente de São Sebastião, a partir da praia do TEBAR, ao sul do píer do 

TASSE. Essa praia é popularmente conhecida como “Praia dos Boneteiros”, tal o 

seu uso por pessoas dessa comunidade. Por tratar-se de uma comunidade isolada 

no sul da ilha, a principal via de acesso é pelo mar, havendo apenas uma trilha de 

pedestres que pode ser percorrida na ilha. Em relação às canoas a remo, a maior 

parte encontra-se em Castelhanos. Essa é outra comunidade isolada da ilha, mas 
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cuja atividade principal continua sendo a pesca. Como é possível acessar 

Castelhanos por trilha percorrida por jipes, e não é tão comum o transporte de 

turistas, as embarcações encontradas nessa comunidade são utilizadas para 

deslocamentos próximos. Por isso, a maior parte das canoas a remo (26) 

contabilizadas no estudo de Petrobras/Gaia (2009) foi em Castelhanos. 

O rancho Pararanga, localizado na praia do Porto Grande, foi o responsável por 

83% dos barcos a motor identificados no estudo, além de ser o único local onde 

foram encontradas as lanchas e traineiras.  

Os barcos a motor utilizam gasolina ou diesel como combustível, sendo que os 

postos de abastecimento estão distantes da maioria das comunidades. Havia um 

ponto flutuante de abastecimento no Píer Público de Ilhabela, sendo que este foi 

fechado pela CETESB por falta de manutenção e riscos ambientais 

(PETROBRAS/GAIA, 2009). Assim, o abastecimento dos barcos pode ser feito 

diretamente apenas em São Sebastião, ou através de galões em postos de 

gasolina. 

Petrechos de pesca 

Os principais métodos de pesca utilizados pelos pescadores em São Sebastião são 

o arrasto e as redes de emalhe, que respondem por 35% e 20% do total capturado 

respectivamente (Instituto de Pesca, 2011). O arrasto é muito utilizado para a 

pesca do camarão-sete-barbas, enquanto a pesca com rede de emalhe é dirigida 

aos peixes ósseos. As redes de espera são lançadas em um ponto fixo, possuindo 

flutuadores na sua borda superior, e lastro na borda inferior. Dessa maneira, a rede 

permanece verticalmente na água, apanhando os peixes que tentarem lhe cruzar 

(CHACON et al., 1988). 

Em Ilhabela a maior parte das capturas ocorre através da pesca de cerco 57,8% do 

total. A arte de pesca de cerco flutuante foi introduzida no Brasil, em Ilhabela, por 

imigrantes japoneses. Com a Segunda Guerra Mundial, esses imigrantes deixaram 

Ilhabela, sendo o uso de cerco flutuante incorporado por pescadores locais, 

caiçaras (SECKENDORFF et al., 2009). 
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Em Bertioga o arrasto é o petrecho responsável por até 90% das capturas e por 

47% das capturas em Caraguatatuba (Instituto de Pesca, 2011). 

 

Produção pesqueira 

De acordo com o censo pesqueiro realizado pelo Instituto de Pesca de São Paulo 

(Instituto de Pesca, 2011), a produção média de pescado em São Sebastião, 

considerando todas as artes de pesca, é de 469 toneladas/ano (Figura 5.4.3-25). O 

grupo mais representativo é o de peixes ósseos com uma média de 250 

toneladas/ano, seguido pelos crustáceos com 200 ton/ano, peixes cartilaginosos 

(10 ton/ano) e moluscos com 8,5 ton/ano (Figura 5.4.3-26). 

 

 

Fonte: Instituto de Pesca, 2011. 

Figura 5.4.3-25. Produção total de pescado por mês em São Sebastião (* Dados de Janeiro a 
Maio/2011). 
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Fonte: Instituto de Pesca, 2011. 

Figura 5.4.3-26. Produção média por grupo pesqueiro em São Sebastião 

 

As principais espécies capturadas são: camarão sete-barbas, camarão santana, 

camarão branco, camarão rosa, corvina, xerelete, sororoca, carapau, tainha, 

garoupa, goete, peixe-galo, bonito, peixe-porco, sardinha, savelha, cação, anchova, 

olhete, lula e siri (Instituto de Pesca, 2011). 

Até 2005, nos litorais Sudeste e Sul do Brasil, o defeso para o sete-barbas ocorria 

em conjunto com o de outras espécies de camarão, abrangendo o período de 1º de 

março a 31 de maio. Em 2006 foi estabelecido um  defeso exclusivo para a 

espécie, de 1º de outubro a 31 de dezembro. No entanto, em setembro de 2008, 

houve nova alteração no período de defeso que reintegrou ao período das demais 

espécies protegidas de camarão (Souza et al., 2009). 

O período de defeso do camarão inicia-se em 1º de março e termina em 31 de 

maio (MMA, 2001). Durante este período, muitos pescadores da região de São 

Sebastião passam a se dedicar a outro tipo de pescado, como lulas (principalmente 

no Canal de São Sebastião, próximo à Ilhabela), além da extração de mexilhões e 

ostras dos costões das praias de Boiçucanga, Cigarras e Toque-Toque Pequeno. 

Em São Sebastião existem diversos locais onde é feito o cultivo de mexilhões e 

ostras (miticultura), sendo os principais locais a Praia de Toque-toque, Praia do 
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Costão do Navio, Praia da Enseada, Bairro de São Francisco e Ponta do Arpoar 

(PETROBRAS/HABTEC, 2007).  O período de maior pesca para algumas espécies 

capturas na região de São Sebastião encontra-se no quadro 5.4.3-1. 

 

Quadro 5.4.3-1. Período de pesca de espécies capturadas na região de São Sebastião 
(PETROBRAS/HABTEC, 2007). 

Pescado Período de maior captura 

Camarão Junho a setembro 

Tainha Junho a setembro 

Peixe-porco Janeiro a abril 

Lula Dezembro a fevereiro 

Fonte: Colônia de Pesca Z-14 Almirante Tamandaré. 

Em Ilhabela, observam-se dois picos de captura durante o ano, um entre maio e 

julho e outro entre outubro e dezembro (Figura 5.4.3-27). A produção média de 

pescado é de aproximadamente 473 toneladas/ano, considerando todas as artes 

de pesca. Deste total, os peixes ósseos representam 85,9% (405 ton/ano) das 

capturas (Figura 5.4.3-28), seguidos pelos crustáceos com 34,6 ton/ano, moluscos 

(29,5 ton/ano) e peixes cartilaginosos com 2,4 ton/ano (Instituto de Pesca, 2011). 

 

 

Fonte: Instituto de Pesca, 2011 

Figura 5.4.3-27. Produção total de pescado por mês em Ilhabela (* Dados de Janeiro a Abril/2011). 
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Fonte: Instituto de Pesca, 2011 

Figura 5.4.3-28. Produção média por grupo pesqueiro em Ilhabela 

 

As principais espécies capturadas na região de Ilhabela, bem como o seu período 

de maior captura, encontram-se no Quadro 5.4.3-2. 

 

Quadro 5.4.3-2. Principais pescados capturados na região de Ilhabela, e seu período de pesca 
(PETROBRAS/HABTEC, 2007). 

Pescado Período de maior captura 

Camarão sete-barbas Junho a setembro 

Camarão branco Junho a setembro 

Camarão rosa Junho a setembro 

Carapau Regular ao longo do ano 

Xerelete Regular ao longo do ano 

Savelha Maio a agosto 

Sororoca Regular ao longo do ano 

Tainha Junho a setembro 

Peixe-porco Janeiro a abril 

Anchova Regular ao longo do ano 

Garoupa Regular ao longo do ano 

Pescada Regular ao longo do ano 

Corvina Regular ao longo do ano 

Cação Regular ao longo do ano 

Goete Regular ao longo do ano 

Espada Regular ao longo do ano 

Bonito Regular ao longo do ano 
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Pescado Período de maior captura 

Sardinha Regular ao longo do ano 

Lulu Novembro a fevereiro 

Fonte: Colônia de Pesca Z-06 Senador Vergueiro de Ilhabela. 

 

 

Fonte: Instituto de Pesca, 2011 

Figura 5.4.3-29. Produção total de pescado por mês em Bertioga (* Dados de Janeiro a Abril/2011). 

 

 

Fonte: Instituto de Pesca, 2011 

Figura 5.4.3-30. Produção total de pescado por mês em Caraguatatuba (* Dados de Janeiro a 
Abril/2011). 
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A figura 5.4.3-31 mostra a comercialização da produção pesqueira na área de 

estudo. Merece destaque o município de São Sebastião que responde por 44% 

deste montante, média de R$ 3,3 milhões/ano, tendo atingido R$ 3,9 milhões no 

ano de 2010. Em segundo lugar vem Ilhabela com 25% (R$ 1,8 milhões/ano), 

seguida por Bertioga e Caraguatatuba com 16% e 15%, respectivamente (Instituto 

de Pesca, 2011). 

 

 

Fonte: Instituto de Pesca, 2011 

Figura 5.4.3-31. Comercialização da produção pesqueira na área de estudo (* Dados de Janeiro a 
Maio/2011). 

 

Rotas de pesca e áreas de atuação 

Como as embarcações de pesca da área de estudo são de pequeno a médio porte, 

sua navegação não é limitada ao canal de navegação, cuja profundidade é maior 

para permitir a navegação de embarcações de maior porte. No entanto, existem 

rotas preferenciais de navegação no Canal de São Sebastião, relacionadas à 

localização dos pescadores. Os pescadores do Bairro São Francisco e do Rancho 

Pararanga (em São Sebastião), assim como os da Baía de Castelhanos (em 

Ilhabela) utilizam a barra norte do Canal. Já os pescadores da Enseada das 

Enchovas (em Ilhabela) navegam pela porção sul do Canal (Figura 5.4.3-32). 
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Figura 5.4.3-32 Ilustração das rotas de pesca no Canal de São Sebastião. 
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No EIA do Plano Integrado Porto-Cidade (CDSS/CPEA, 2009), foram apresentados 

dados sobre a pesca na área do Canal de São Sebastião. Além dos quatro 

municípios do Litoral Norte (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela), 

pescadores de Bertioga, Guarujá e Santos também realizam pesca nessa área 

(Figura 5.4.3-33). 

Fonte: CDSS/CPEA, 2009 

Figura 5.4.3-33 Área do Canal de São Sebastião (blocos verdes), de acordo com o 
Instituto de Pesca de São Paulo 

Ao longo do período de janeiro de 1998 a abril de 2009 o total de pesca capturado 

na área do Canal de São Sebastião foi de 1.183.704,6 kg, incluindo os sete 
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municípios acima mencionados. A tabela 5.4.3-14 apresenta os dados referentes 

aos municípios da Área de Estudo. 

 

Tabela 5.4.3-14 Produção da pesca capturada na área do Canal de São Sebastião dos municípios 
de São Sebastião e Ilhabela (CDSS/CPEA, 2009). 

Município Produção anual 

total (kg)
1
 

Captura na área do Canal de 

São Sebastião (kg)
2
 

% de captura
3
 

São Sebastião 418.200 265.179,3 46,9 

Ilhabela 478.000 176.282,1 27,9 
1
 Considerando o período de janeiro de 2008 a abril de 2009. 

2
 Considerando o período de janeiro de 1998 a abril de 2009. 

3
 Percentual de captura efetuada na área do Canal de São Sebastião. 

 

A figura 5.4.3-34 mostra as áreas de pesca identificadas no EIA do Plano 

Integrado Porto-Cidade (CDSS/CPEA, 2009), através de entrevistas e trabalhos de 

campo. Na área interna do Canal de São Sebastião, a área com maior utilização 

para a pesca situa-se ao sul da Enseada do Araçá. 

De acordo com o estudo de Petrobras/Gaia (2009), os pescadores do bairro São 

Francisco, do município de São Sebastião, têm como principais áreas de pesca a 

região ao norte da Ilha de São Sebastião até a costa de Caraguatatuba, bem como 

a região leste da ilha. Enquanto os pescadores do Rancho Pararanga atuam na 

região costeira dos municípios de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba, 

principalmente nas áreas da Enseada de Caraguatatuba e sul e sudoeste de 

Ilhabela. 

Já as comunidades de pesca isoladas de Ilhabela têm como importantes áreas de 

pesca as regiões próximas a elas, como pode ser observado da figura 5.4.3-35 à 

figura 5.4.3-41. 
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Fonte: Modificado de CDSS/CPEA, 2009 

Figura 5.4.3-34 Áreas de pesca identificadas na área do Canal de São Sebastião e no entorno da 
Ilha de São Sebastião 
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Fonte: PETROBRAS/GAIA, 2009 

Figura 5.4.3-35 Áreas de pesca por petrecho utilizado, Praia dos Castelhanos, Canto da Lagoa 
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Fonte: PETROBRAS/GAIA, 2009 

Figura 5.4.3-36 Áreas de pesca por petrecho utilizado, Praia dos Castelhanos, Canto do Ribeirão. 
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Fonte: PETROBRAS/GAIA, 2009 

Figura 5.4.3-37 Áreas de pesca por petrecho utilizado, Praia Mansa e Praia Vermelha. 
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Fonte: PETROBRAS/GAIA, 2009 

Figura 5.4.3-38 Áreas de pesca por petrecho utilizado, Praia da Figueira. 
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Fonte: PETROBRAS/GAIA, 2009 

Figura 5.4.3-39 Áreas de pesca por petrecho utilizado, Praia do Bonete . 
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Fonte: PETROBRAS/GAIA, 2009 

Figura 5.4.3-40. Áreas de pesca por petrecho utilizado, Praia das Enchovas. 
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Fonte: PETROBRAS/GAIA, 2009 

Figura 5.4.3-41. Áreas de pesca por petrecho utilizado, Praia de Indaiaúba. 
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Em 2005 foi publicado o Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte de São 

Paulo. Esse zoneamento contemplou também o ambiente marinho, incluindo as 

atividades de pesca. Os pescadores artesanais foram incluídos nas discussões, e 

dessa maneira puderam preservar as suas áreas de pesca. De acordo com 

Seckendorff e Azevedo (2007), os principais conflitos de pesca no Litoral Norte são 

entre os pescadores tradicionais e a pesca industrial de arrasto e de isca-viva. 

Assim, essas modalidades de pesca passaram a ser proibidas nas baías, sendo a 

pesca industrial permitida apenas a partir da isobata de 23,6 m (SÃO PAULO, 

2005). 

Pontos de Desembarque 

No município de São Sebastião os principais de desembarque são a Cooperativa 

de Pesca de São Sebastião, Cais do Centro, São Francisco 1 (conhecido 

popularmente como Gordo),  São Francisco 2 (antigo Hotel Vice-Rei), Praça da 

Igreja, Praça dos Pescadores, Figueira, Praia de Boiçucanga, Praia de 

Barequeçaba e Pontal da Cruz (CDSS/CPEA, 2009).   

Em Ilhabela, o principal ponto de desembarque é no Píer dos Pescadores, ao lado 

do qual existe infraestrutura para armazenamento do gelo, limpeza de material de 

pesca, bem como uma área para comércio (PETROBRAS/HABTEC, 2007). Neste 

ponto é descarregada a produção de pesca das comunidades de pescadores no 

entorno da própria Ilhabela e das ilhas de Vitória e Búzios. Outros pontos de 

descarga são as praias ao sul da ilha, na região entre a praia do Perequê e 

Taubaté (CDSS/CPEA, 2009).   

O município de Caraguatatuba possui quatro pontos de desembarque do pescado, 

sendo: Camaroeiro, Porto Novo, na praia da Cocanha e praia da Tabatinga 

(CDSS/CPEA, 2009). 

 

Conservação do pescado 

Um problema enfrentado pelos pescadores da área de estudo é a conservação do 

pescado. Existe venda de gelo para pesca apenas na cooperativa de pesca, em 
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São Sebastião, e no Píer Público, em Ilhabela. Por isso, uma prática comum são os 

atravessadores fornecerem o gelo. Uma vez desembarcado, o pescado é 

conservado em caixas de isopor, freezers ou em câmaras frias, que existem em 

certos locais, como na Praia Mansa, Colônia de Pesca Z-6, Píer Público e 

cooperativa de pesca (PETROBRAS/GAIA, 2009). 

 

Comercialização e beneficiamento 

As quatro principais formas de comercialização do pescado são: venda direta ao 

consumidor, ao entreposto (atravessador), a peixarias e entrega na cooperativa de 

pesca de São Sebastião (Cooperpesca).  Quase todo o pescado, especialmente 

fora da época de temporada, é enviado para os centros consumidores de São 

Paulo (Capital) e região.  

A venda direta é realizada em duas modalidades. Direta ao consumidor final em 

feiras locais, nos ponto de desembarque e levando até a casa dos mesmos e, para 

os proprietários de bares, restaurantes, pousada e hotéis.  A venda direta é 

intensificada na época de praias (Veraneio). 

A venda aos entrepostos (atravessadores) é realizada através de duas formas:  

 Os pecadores, proprietários de barco, estabelecem parcerias com um único 

comprador. Nessa parceria ocorre a garantida de compra da produção e em 

alguns casos, auxilio prévio aos custos da pescaria. 

 Os pescadores de posse da sua produção ligam para os compradores e 

negociam preços. É uma espécie de leilão da produção.  

A produção dos que trabalham de forma cooperativada é destinada ao mercado 

consumidor de São Paulo e região. Como possuem infraestrutura para armazenar, 

transportar, a venda é realizada direta na Central de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo (CEAGESP). A cooperativa, além da venda por atacado, 

também, realiza venda de balcão e de files (agregação de valor ao pescado).  

Não existem indústrias de pesca na região, sendo o único processo de 

beneficiamento a retirada de carapaça de camarões, evisceração e filetagem do 

pescado que será armazenado para posterior venda (PETROBRAS/GAIA, 2009). 
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5.4.3.5. Lazer e Turismo 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), “Turismo é a atividade 

de pessoas viajando para algum lugar fora de seu ambiente habitual por não mais 

de um ano consecutivo para lazer, negócios ou propósitos”.  Nessa mesma linha 

conceitual a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR, 1992) define a atividade 

turística como sendo transações comerciais realizadas entre diferentes agentes 

econômicos. Para tanto, um dos agentes está fora da sua área de residência fixa 

desde que não tenha se deslocado para exercer algumas atividades remuneradas 

no local de visita. E de qualquer modo, os veranistas e os turistas exercem 

importâncias similares na estrutura econômica dos municípios da Área de Estudo. 

Ambos os frequentadores, sobretudo através do setor de serviços, agregam valor à 

economia local. O ponto comum entre esses usuários dos atributos turísticos é que 

ambos estão em busca de lazer. Atividade de lazer é geradora de fluxo turístico. 

Mas, também, é uma atividade exercida pelos moradores fixos. Então, para efeito 

desse diagnóstico, adotamos a noção conceitual do lazer como autoutilização do 

tempo livre de forma independente se em situação de férias ou simplesmente com 

horário livre em relação às atividades laborais. Essa é uma definição conceitual um 

tanto quanto reducionista da atividade de lazer, mas que incorpora aspectos 

teóricos dessa questão desenvolvidos, dentre outros, por DUMAZEDIER (1976) e 

CAMARGO (1989). A partir desse conceito é possível a identificação dos espaços 

públicos onde ocorrem simultaneamente atividades turísticas e atividades de lazer 

e a identificação de possíveis diferenças sociais e culturais entre os públicos que 

utilizam tais espaços.  Portanto, o foco será os lugares e equipamentos 

caracterizados como espaços públicos ao ar livre voltados para as atividades de 

lazer. Nessa categoria não estão inclusas pequenas praças urbanas espalhadas 

pela cidade destinadas a funções urbanísticas típicas do dia a dia, como passear 

com animais de estimação e utilizar os equipamentos fixos destinados ao público 

infantil.  

O setor de serviços, no qual se insere a atividade turística, é o de maior relevância 

nos municípios da Área de Estudo, sendo responsável pelo efeito de atração 

populacional em busca de trabalho e a presença no verão de altos contingentes de 
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população flutuante. A indústria do turismo, de forma resumida, é organizada com 

base no princípio de que existe uma demanda por atributos naturais ou 

socioeconômicos, capazes de produzir a atração do consumidor (turista). A 

possibilidade de arrancho entre esses atributos de forma a possibilitar produtos 

específicos e ao mesmo tempo inter-relacionados está diretamente relacionada à 

capacidade gerencial (políticas públicas, programas e projetos públicos e privados) 

e pela correspondente disponibilidade de infraestrutura para a recepção do público 

demandante. 

Os dados apresentados na Figura 5.4.3-42, retirados de uma pesquisa realizada 

pelo ministério do turismo relativa à demanda do turismo interno, demonstram que, 

dentre os atributos mais buscados pelo turista internos na condição de clientes 

atuais (que haviam viajado nos dois anos anteriores a pesquisa) e clientes 

potencias (que pretendiam viajar dos dois anos seguintes a pesquisa), estão: o 

descanso/tranquilidade, diversão/entretenimento, as belezas cênicas naturais e 

cultura. 

 

 

Fonte: Pesquisa dos Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro, 2009- Ministério do Turismo  

Figura 5.4.3-42. Atributos associados à prática do turismo. 
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Segundo informações prestadas em entrevistas junto aos funcionários públicos do 

setor de turismo de Ilhabela e São Sebastião, em ambos os municípios 

predominam os turistas internos, sobretudo de São Paulo capital e de outras 

regiões próximas. A espacialização da demanda (microrregional, regional, nacional, 

internacional) é condicionada por um conjunto de fatores. Dentre os principais 

estão: facilidade de acessibilidade, qualidade dos serviços prestados, relação 

custo-benefício entre os roteiros concorrentes, especificidade dos atrativos 

(especialização ou raridade) e distância dos principais centros emissores.   

O Litoral Norte Paulista, pela proximidade e por decorrência da acessibilidade, 

modificada a partir dos anos 1960, transformou-se em um dos principais destinos 

dos paulistanos e moradores da região do Vale do Paraíba. Desse modo, o perfil 

do turismo na Área de Estudo ainda é fortemente marcado pela atração doméstica 

e centrado na busca de praia e sol. Pois, os municípios da Área de Estudo estão 

localizados entre os dois principais polos nacionais emissores do turismo interno: 

Região Metropolitana de São Paulo e Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Acessibilidade terrestre à área já foi demonstrada no item relativo a essa temática.  

O centro paulista, notadamente, a capital São Paulo, está a aproximadamente 200 

Km (centro de São Sebastião) e 2006 Km (Ponto da Balsa em Ilhabela) e o Rio de 

Janeiro a 429km (Centro de São Sebastião) e 435 ( Ponto da Balsa em Ilhabela).   

As atividades turísticas e de lazer na Área de Estudo foram intensificadas a partir 

dos anos 60, do século passado, com a abertura da Rodovia Rio Santos (SP055). 

Com a melhoria de acesso e a elevação dos municípios a categoria de Estâncias 

Turísticas passou a ocorrer o processo de construção das residências de segunda 

moradia. Em um primeiro momento as construções surgiam de forma esparsa no 

tecido urbano e em áreas não urbanizadas. Em um segundo momento, entre o final 

dos anos 80 (1980) e os anos 90 (1990) foram instalados os condomínios 

fechados. Simultaneamente ocorreu a estruturação do comércio e serviços 

voltados ao atendimento das demandas turísticas.  

A expansão do turismo na Área de Estudo, se de um lado gerou novas 

oportunidades de geração de emprego e renda, de outro lado elevou o custo do 

solo, expulsando determinados setores sociais, muitas vezes caracterizados como 
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tradicionais, para lugares mais distantes da cidade formal, e estabeleceu novas 

sociabilidades.  As proximidades da orla tornaram-se lugares, geralmente 

frequentados e ocupados por proprietários de segunda residência, condomínios, 

hotéis, marinas e estabelecimentos comerciais voltados ao mercado do turismo.  

A economia do turismo na Área de Estudo é dividida em dois ciclos: alta temporada 

e baixa temporada. A alta temporada é caracterizada pela frequência dos turistas, 

predominantemente em busca das atividades de lazer ligadas à praia e ao sol. A 

alta temporada estende-se do mês de novembro a março. Durante a baixa 

temporada nos finais de semana prolongados ajustados a dias de feriados ocorrem 

picos de demanda.  

A permanência dos turistas (não veranistas) na Área de Estudo ocorre de três 

formas: a bordo de navios de cruzeiros (geralmente um dia e uma noite), locação 

de casas de veranistas e na rede de hotéis e pousadas. O meio de hospedagem 

prevalecente, após as casas de veraneio, são as pousadas. Em São Sebastião a 

oferta agregada para hospedagem é composta por 182 estabelecimentos com 

disponibilidade de 15 mil leitos. Em Ilhabela, no ano de 2005, existiam 110 

estabelecimentos, com capacidade máxima de ocupação (incluindo camas extras) 

5.665 leitos, somente nos equipamentos hoteleiros. Considerando-se barracas e 

trailers, o número de leitos sobe para aproximadamente nove mil (Plano Gestor de 

Turismo de Ilhabela, 2005). Não estão computados nessa listagem os campings e 

oferta de casas e quartos em residências fixas ou de veranistas.  Em São 

Sebastião a oferta hoteleira no que concerne aos públicos é mais ampla do que em 

Ilhabela. Em Ilhabela os estabelecimentos, em média, estão direcionados para um 

público com maior capacidade de pagamento, o que acaba selecionando o público 

frequentador.  

A taxa de ocupação média nula dos leitos disponíveis em hotéis e pousadas de 

Ilhabela é de 44%  de acordo com o Plano Gestor de Turismo de Ilhabela 

(ILHABELA, 2005). Em São Sebastião, esse percentual, em decorrência de uma 

economia mais diversificada e menos dependente do turismo, esse índice gira em 

torno de 60% (com. pess. do presidente da Associação Comercial de São 
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Sebastião). O pico da ocupação nos estabelecimentos da Área de Estudo ocorre 

nos meses de dezembro e janeiro com taxa aproximada de 85%.   

A composição entre esses grandes atributos naturais (Praias, Recursos Marítimos 

e Bioma Mata Atlântica) e as múltiplas possibilidades de usos disponibilizados 

nessas áreas, como as áreas de mergulho, áreas para navegação, cachoeiras e 

sítios históricos, possibilitam opções diversas ao turista. Os principais espaços e 

atividades de lazer e turismo serão a seguir listados. Para tanto estão sendo 

utilizadas duas grandes categorias: praias e atividades de ecoturismo 

representadas pelas trilhas e seus atributos.  

Praias  

Em São Sebastião existem 33 praias. Em Ilhabela são 42 praias. As praias 

localizadas no continente estão dispersas ao longo dos aproximadamente 100 km 

de faixa litorânea do município de São Sebastião. Em Ilhabela o somatório das 

extensões das 44 praias corresponde a aproximadamente 14 km lineares 

(ILHABELA, 2005). Em Caraguatatuba as 16 praias existentes estendem-se por 

mais de 40 km. Bertioga tem 33 km de praias próprias para banho e prática de 

esportes. 

As praias da Área de Estudo apresentam entre si semelhanças em termos 

paisagísticos e no tocante a recursos de infraestrutura. Em termos de ocupação do 

entorno é possível observar três padrões. Um padrão caracterizado pela 

urbanização. São as praias localizadas junto aos centros urbanos. Outro padrão 

são as praias mais afastadas dos núcleos urbanos e com baixo adensamento em 

seu entorno. O terceiro padrão são as praias com baixíssima densidade em seu 

entorno e localizadas em áreas isoladas em relação ao tecido urbano. Nessa 

categoria prevalecem algumas das praias localizadas no lado Sul e Leste da ilha. 

Parte dessas praias são oficialmente (conforme o plano diretor municipal) 

classificadas como comunidades isoladas habitadas por comunidades de caiçaras 

(comunidades tradicionais).  

De modo geral essas características aparecem em função da forma como o 

processo de ocupação do território foi desenvolvido. Em São Sebastião, a 

ocupação mais antiga ocorreu do núcleo (Área Portuária) em direção ao norte 
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(caminho entre dois núcleos urbanos consolidados e com disponibilidade de vias 

de acesso). Assim, nesse município, a urbanização das praias do sul, de mais 

recente desenvolvimento, é caracterizada pela descontinuidade em relação ao 

núcleo urbano. Já as praias ao norte apresentam maior grau de integração ao 

tecido urbano consolidado a partir do núcleo. Em Ilhabela, as praias dispostas na 

margem leste do Canal de Navegação, entre a Vila e o ponto da balsa (Praia da 

Barra Velha) continuidade em relação centralidade urbana.  

Em termos de infraestrutura, quanto mais próximo do núcleo urbano maior é 

disponibilidade de recursos destinados a alojamentos, compras etc. Contudo, em 

São Sebastião, praias localizadas mais ao sul formam subcentros de consumo e 

lazer voltados à demanda turística.  

Na alta temporada os turistas (não veranistas) circulam pelas praias e outros 

atrativos. Logo o lugar de hospedagem não é igual ao lugar de frequência. As 

múltiplas possibilidades em uma mesma microrregião estabelecem padrões de 

usos e consumos diferentes em relação, por exemplo, praias do nordeste brasileiro 

que na maioria dos casos configuram-se como destino a uma praia específica.  

Uma diferença importante entre as praias de São Sebastião e Ilhabela é a forma de 

acessibilidade. Em Ilhabela algumas praias só são acessíveis por trilhas ou 

navegação.  Em São Sebastião, pela condição de continente, apenas uma praia 

(Praia Brava) não é possível o acesso direto por rodovia.  Em Ilhabela as praias do 

Norte e dou Sul (de frente para o Canal de Navegação de São Sebastião) são 

acessadas (macroacesso) pela SP 131. Em São Sebastião, todas as praias com 

exceção da já citada, o acesso às mesmas ocorre através da SP 055. Em Ilhabela 

a concentração de atividades de serviços e comércios dedicados ao dia a dia do 

veranista ou às preferências de entretenimento noturno concentram-se entre a Vila 

(centro da Cidade) e na praia do Perequé (aproximadamente 5km a Sul da Vila). A 

outra opção é a praia do Curral, também ao Sul Vila. Em São Sebastião as opções 

de entretenimento noturno concentram-se no Centro Histórico (Centro da Cidade) e 

no subcentros de Maresias e Boiçucanga.  O centro de Ilhabela (Vila) também é o 

ponto de recepção dos turistas que chegam à região nos transatlânticos vindos de 

outros pontos da costa nacional e em menor escala do exterior. Na temporada 
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2011/2012, as projeções da Secretaria Municipal de Turismo de Ilhabela prevêem a 

chegada de 133 navios de cruzeiro, que permanecem em média uma noite e um 

dia no local.   O mote publicitário de Ilhabela é voltado para atração e consolidação 

de uma marca turística, marcada pelo auto-título de Capital da Vela, do Verde e do 

Mar. Esse slogan demonstra a importância dos recursos naturais para o turismo 

local.   A seguir no Quadro 5.4.3-3 são listadas as principais praias da Área de 

Estudo, com suas principais características quanto ao tipo da praia, infraestrutura e 

público frequentador.  A relação entre sazonalidade e a frequência às praias da 

Área de Estudo é condicionada pelos meses de verão e inverno. No verão a 

frequência é em massa e, no inverno, com exceção dos feriados prolongados, é 

esporádica, predominando os moradores da região e proprietários de casas de 

veraneio. Esta listagem toma como ponto de referência os centros das cidades de 

São Sebastião e Ilhabela. Para São Sebastião a lista inicia de Sul para Norte, 

enquanto para Ilhabela, inicia do centro (Vila) no sentido anti-horário.   
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Quadro 5.4.3-3. As Principais Praias na Área de Estudo e Suas Características. 
Município Praia Características 

São 

Sebastião 

Enseada 

Primeira praia no sentido sul-norte 

Frequentada por moradores e veranistas 

Não é muito frequentada por turistas (não veranistas). 

Ponto de pesca de camarões e mariscos 

Em seu conjunto estão Prainha das Gaivotas, da Figueira e do Ventura. 

Está à 12 Km do centro da cidade. 

Cigarras 

Concentração de casas de alto poder aquisitivo. 

Despoluída e própria para banho em águas calmas. 

Altamente frequentada na época de férias 

São Francisco 

da Praia 

Além dos atrativos da praia apresenta patrimônio histórico-cultural colonial e caiçara. 

O antigo convento de Nossa Senhora do Amparo (século XVII) é um dos principais pontos de atração turística de cunho cultural de São 

Sebastião. Localiza-se nesse bairro praia. Também estão nesse bairro praia as ruínas da Fazenda Padre Faustino atrás da Serra. Na 

Avenida São Pedro, ruínas da Casa de Beneficiamento de Ouro, das Minas de Itararé.  

Presença constante de pescadores artesanais e profissionais. A colônia de pescadores Z-14 tem seu posto de embarque e desembarque 

nessa praia. 

Os frequentadores predominantes na praia são os moradores locais e os veranistas 

Essa praia bairro é frequentada, fora da temporada, por turistas em busca de conhecimentos históricos. Porém, não é uma frequência 

alta. O turismo histórico está sendo aos poucos estruturado na Área de Estudo. Hoje ainda prevalece sol e mar.  
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Olaria e 

Arrastão 

Ponto de encontro da juventude local 

Essa praia é o ponto da apoteose do Carnamar ( carnaval a bordo de embarcações). 

O nome da praia também se refere ao núcleo residência. 

Pontal da Cruz 

Possui um píer para embarcações de pequeno porte para passeios no mar e no Canal de Navegação. 

O nome está associado a “Lenda dos Amores” simbolizada por uma cruz em cima de um pequeno rochedo ao sul da praia. 

Possui alguns hotéis e colônias de férias dos funcionários do Banco Itaú. 

 É frequentada por moradores/veranistas e turistas. 

Praia Deserta 

Apreciada por pescadores de linha 

Rodeada de casas de veranistas com alto poder aquisitivo 

Considerada  boa para banho 

Porto Grande 

Localizada entre o Terminal Aquaviário de São Sebastião (Antigo TEBAR) e a Praia Deserta 

Possui a “Praça da Vela” onde ocorre a concentração dos velejadores para a prática do esporte em dias de competição ou prática em 

grupo do esporte.  

Praia do 

Centro/ Praia 

do Jardim 

No centro, ao lado direito do Terminal Aquaviário, existe uma pequena praia que serve para embarque e desembarque de pesca realizada 

por pescadores da Praia do Bonete em Ilhabela. Nesse ponto também é possível contratar viajem em pequenas embarcações para as 

praias do lado sul de Ilhabela. 

Essa pequena praia é imprópria para banho. 

A frequência é da população local em busca de pescado e outros serviços de transporte realizado pelos pescadores e proprietários de 

barcos. 

Praia Grande 

Próxima ao centro urbano, dotada de quiosques, estrutura sanitária, churrasqueiras para frequentadores e quadras de esporte 

A infraestrutura instalada na praia, inclusive com controle de entrada e saída de veículos, faz parte do Balneário dos Trabalhadores 

(54.000 m2 de área) 
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A escola de vela de São Sebastião localiza-se nessa praia. A escola atende, conforme a disponibilidade de vagas, jovens em idade 

escolar interessados no esporte e que preencham determinados requisitos sócio-educativos. 

O público frequentador são os moradores de São Sebastião, especialmente a classe trabalhadora.  

Em frente à praia está o Farol dos Moleques e nos rochedos a Toca do Mero. 

A presença de navios petroleiros em fundeio é outro atrativo à parte. A percepção que se tem é a de que os navios foram incorporados à 

paisagem e dinâmica de us     o da praia.  

Barequeçaba 

Considerada como uma das melhores praias do litoral de São Sebastião. As ondas não apresentam repuxo e o mar é bom para o 

“banho”.  

Forma um pequeno núcleo com infraestrutura de comércio,serviços e escola. 

Frequentada por moradores e proprietários de casas de veraneio e turistas. 

Guaecá 

É uma das mais extensas de São Sebastião 

É muito procurada por surfistas, especialmente em dias de mar agitado 

Os outros atrativos são as Gruta do Bicho e a Fazenda dos Carmelitas  

Praia Brava 
O nome já indica que não é própria para banhos. 

É buscada por quem gosta de caminhadas (trilhas) e pescaria. A principal pesca é da garoupa. 

Toque-Toque 

Grande 

Presença de um núcleo de caiçaras 

A praia é de mar aberto. Em sua frente localiza-se a ilha de mesmo nome. 

É frequentada por moradores da região, veranistas e turistas. 

A infraestrutura é típica de apoio aos veranistas e turistas. Não é um núcleo de comércio e serviços. 

Toque-Toque 

Pequeno 

Em termos de praia apresenta as mesmas características de Toque-Toque grande. 

Núcleo urbanizado e dotado de infraestrutura para moradores e turistas 
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Santiago e 

Paúba 
É um núcleo residencial e a frequência à praia é predominada pelos moradores do núcleo residencial. 

Maresias 

É um subcentro de comércio e restaurantes voltado para os veranistas e turistas que frequentam a praia. 

Casas e bares noturnos sofisticados, para consumidores de alto poder aquisitivo. 

Praia com formação de ondas adequadas à prática de surf. É considerada a praia dos surfistas. 

A infraestrutura turística é composta de pousadas familiares, camping e por sofisticados hotéis. 

Existe um posto de saúde. 

As opções culinárias variam entre a cozinha caiçara e a internacional. 

O público característico é formado por turistas de médio e alto poder aquisitivo. 

Boiçucanga 

 

Está a aproximadamente 35 km do Centro Histórico de São Sebastião (Centro da cidade). 

Sub-pólo de comércio e serviços da costa sul do município 

Possui uma infraestrutura turística bem diversificada e para todos os padrões econômicos. 

É muito frequentada pela comunidade local e turista que usufruem as belezas de Boiçucanga.  

É famosa pela natureza em seu entorno e pelo pôr-do-sol considerado o mais belo da costa sul. 

Possui uma Praça denominada Pôr-do-Sol onde são expostos produtos artesanais da cultura local (Cultura caiçara) e realizados eventos 

Através de trilha (Trilha do Ribeirão do Itu) é possível acesso a banhos de cachoeira e praia Brava. 

Camburi 

Mar bravo e propicio à prática do Suf.  

Também muito buscada por surfistas e admiradores desse esporte.  

É uma das praias mais badaladas de São Sebastião. Frequentada por jovens e artistas da capital paulista. 

Possui serviços de salva-vidas permanente, corpo de bombeiros, campings, hotéis, pousadas, mercado e lojas de artesanato caiçara.  

Ocorre frequência de surfista fora da temporada de verão. 

Bastante procurada nos feriados prolongados. 
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Barra do Saí 

A presença do rio Saí e a forma como o espaço é ocupado forma aparência de um vilarejo típico de beira-mar.  

Uma das atrações é vislumbrar o pôr do sol atrás das ilhas fronteiriças.  

Possui infraestrutura básica de comércio e serviços para o dia-a-dia dos moradores e veranistas. 

Juquehy 

Praia extensa e marcada pela presença de hotéis de médio porto. 

É uma praia “tipicamente” familiar no sentido de que os frequentadores, geralmente em família, estão em busca de tranquilidade e 

sossego.  

Possui um píer, a partir do qual é possível contratar passeios para o conjunto de ilhas em frente à praia: As Ilhas, Dos Gatos, Montão de 

Trigo e das Couves.  

Praia apropriada para a prática de esportes náuticos: grande com ondas baixas e calmas. 

Presença de moradores antigos e núcleos residência de veranistas. 

Apresenta boa infraestrutura de comércio e serviços, inclusive, com um pequeno shopping.  

Barra do Una 

Localizada ao lado do rio Una é uma praia longa e inclinada  com ondas fortes nos costões e maré mansa na restinga ao pé do morro ( 

ponto de maior frequência de banhistas).  

É a praia do litoral sul de São Sebastião que apresenta a melhor infraestrutura para esportes  náuticos. São cinco-marinas e um iate 

clube. 

Frequentada por moradores, veranistas e turistas ( velejadores) 

Possui infraestrutura de hotéis, pousadas, gastronomia e etc..  
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Boracéia 

Última praia dentro do município de São Sebastião, tipicamente de mar aberto e é uma das mais extensas do Litoral Sul de São 

Sebastião. 

 A maior atração é a pesca da tainha em redes puxadas à praia. Essa pesca típica do loca, é comemorada todos os anos mês de julho. 

Nesse mês, ocorre a famosa Festa da Tainha. A festa é frequentada por moradores, veranistas e população do município vizinho 

(Beritioga). 

Outro atrativo é a visitação, com hora marcada, à Reserva Indígena do Rio Silveiras, onde está estabelecida a tribo indígena dos 

Guaranis.  

Está a 62 Km do centro da cidade. 

Ilhabela 

Vila/ Centro 

Centro Histórico 

Possui um atracadouro para recepção de turistas em cruzeiro 

É frequentada durante todo o ano (pela condição de centro histórico e da cidade) 

Saco da Capela 

Muito próxima a Vila. 

Apresenta as mesmas características gerais da Vila  

Os hotéis da região disponibilizam quiosques que prestam serviços aos hospedes e frequentadores. 

Apresenta estrutura suficiente para quem pretende passar o dia na praia.  

Engenho D 

água (Freq.  

anual) 

 

2 km ao sul da Vila. 

O nome remete à presença de Patrimônio Histórico: próximo a praia existe um engenho de cana-de-açúcar remanescente do sistema 

econômico colonialista do século XVII, que tinha como base econômica o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar, voltada 

para o mercado exportador. Só que na ilha a produto não era o açúcar, e sim a aguardente (cachaça).   

Dispõe de toda infraestrutura e alternativas gastronômicas. 

Prática de esportes náuticos: canoagem, parasails, windsurf e etc. 

Dentre um dos públicos frequentadores estão, durante o ano todo, os praticantes do Iatismo.  

Nessa praia existe uma escola de Iatismo. 
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Frequentada durante o dia e a noite. 

Perequê 

É uma das praias mais extensas da ilha 

Em frente e na margem oposta do Terminal Aquaviário de São Sebastião.  

Possui infraestrutura e opções gastronômicas diversificadas 

Também é muito utilizada para a prática de esportes. 

A frequência é concentrada nos meses de verão. 

Possui um mirador para apreciação do cenário, sendo o pôr-do-sol um dos pontos fortes. 

Em dias de ventos fortes concentra praticantes de Kitesurf 

O público predominante é de veranistas e turistas. 

Pedras Miúdas 

 

Praia de pequena extensão. 

Dotada de infraestrutura e opções gastronômicas.  

Em frente à praia se localiza a Ilha das Cabras. A ilha e seu entorno marítimo são protegidos pelo Zoneamento Ambiental Marítimo do 

Litoral Norte. O conjunto Ilha e seu entorno imediato é considerado Santuário Ecológico.  

O mergulho livre e autônomo para apreciação de espécies marinhas é uma das principais atrações dessa praia. È um dos melhores locais 

para mergulho em todo o arquipélago. 

Em razão das condições de mergulho e infraestrutura disponível, é frequentada durante todo ano.  

Portinho/Brava 

Praia de pequena extensão. 

Caracteriza-se pela presença de pedras ao fundo.  

Em sua região de “influência” possui casas para aluguel. 

Oferta serviços de pousadas e pequenos restaurantes a beira mar. 

A frequência predomina na temporada.  

Ainda possui algumas casas de pescadores. 

População residente. 

Feiticeira Praia de extensão média. 
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Infraestrutura básica deficiente. 

Possui alguns píeres particulares. 

 Presença de Patrimônio Histórico Cultural: Fazenda da Feiticeira (Fazenda São Mathias). 

Acesso por terra dificultado. 

Frequência na temporada e com público predominante de praticantes de esportes náuticos. 

Possui alguns moradores fixos. 

O nome da praia está associada à Lenda da Feiticeira (Proprietária da fazenda que na velhice enlouqueceu). A fazendeira, com a ajuda 

de seus escravos, teria enterrado um tesouro no local conhecido por Tocas e, mandou matar seus escravos para não revelar o lugar 

exato do tesouro.  

Julião 

Praia de pequena extensão. 

Dessa praia, assim como de outras, é possível apreciar os navios cargueiros em fundeio na entrada do lado sul do Canal de Navegação. 

Contudo, é nesse ponto que se iniciam os navios pelo canal.  

A praia é frequentada na temporada e não apresenta infraestrutura básica para os frequentadores. A frequência é caracterizada por 

proprietário de segunda residência existente na parte sul da ilha.  

Pela característica de mar calmo e presença de rochas é boa para “mergulho de superfície”.  

Para chegar na praia é preciso seguir uma trilha, um pouco escondida, mas de fácil acesso, ou entrar pela praia Grande através de uma 

trilha nas pedras.  

A outra forma de chegar nesta praia é utilizar um terreno desocupado em frente à praia (estacionamento pago). 

Grande 

Localizada em um bairro de mesmo nome. 

Praia de grande extensão (quase 500 metros). 

Dotada de infraestrutura básica e oferta de alimentação, hospedagem em pousadas e camping, quadras de futebol e basquete.  

Possui residentes fixos. 

É mais frequentada na temporada por moradores e veranistas. 

A quadra poliesportiva serve também como equipamento de lazer para os moradores do bairro. 
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Curral 

Praia com grande extensão mais de 500m. 

Essa praia exerce forte atração para turistas jovens e de meia idade durante a temporada. É considerada uma das principais praias com 

capacidade de atração turística.  

Apresenta infraestrutura básica, diversificada oferta gastronômica ( cozinha internacional).  

Existem embarcações que ofertam serviços de alimentação e diversão (festas privadas)  

No topo da Pedra do Curral existe uma capelinha, atrativo cultural.  

Pelas atrações naturais e oferta de gastronomia internacional essa praia é frequentada durante todo o ano.  

No período de alta temporada, a música, vinda dos bares ou dos equipamentos instalados na areia (espetáculos musicais), é outra 

característica dessa praia. 

Existe oferta de locação de equipamentos para esportes náuticos.   

O acesso é facilitado por estrada (SP 131).  

Veloso 

Praia de pequena extensão (com menos de 200m). 

É a última praia ao sul da Vila com acesso por estrada (SP131) 

Não apresenta infraestrutura básica para os turistas e frequentadores  

Próxima ao curral, mas com características de ambiência diferente desta. Enquanto no Curral prevalece a agitação, no Veloso prevalece 

a tranquilidade.  

A existência dos naufrágios dos navios “Tritão” e “Dorth”, naufragados em 1884, é uma atração para os mergulhadores.  
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Bonete 

(Isolada) 

Praia isolada da área urbana e caracterizada pela presença da maior e uma das mais conservadas comunidades tradicionais caiçaras 

(Detalhes no item relativo às comunidades tradicionais). 

Acessibilidade apenas por trilha ou barco. 

Infra-infraestrutura de recepção precária. 

Presença de pequenas pousadas.  

Local buscado para convívio com comunidade tradicional, prática de surf e caminhadas nas trilhas. 

A frequência dos turistas é concentrada no verão. Não é uma frequência alta. Pois o lugar é isolado e com poucas opções para 

hospedagem.  

Por mar, o acesso é condicionado pelas condições de navegabilidade, fator que dificulta a entrada e saída do lugar.  

No lado direito da praia está o Riacho do Bonete, utilizado como área de atracadouro das pequenas embarcações e lanchas de turista e 

pescadores. 

Enchovas 

(Isolada) 

Localizada a mais ou menos 2 Km ao leste da praia do Bonete.  

Não possui infraestrutura para recepção dos turistas.  

A baixa frequência de turistas resulta em uma praia e no entorno bastante preservados.  

Em termos de acessibilidade, apresenta as mesmas características da praia do Bonete. 

Indaiuba 

(Isolada) 

Localizada a mais ou menos 4,5 Km ao leste da praia do Bonete.  

Não possui infraestrutura para recepção dos turistas. 

No continente, a mais ou menos 800 metros, existem algumas casas de moradores tradicionais. 

Apresenta a mesma dificuldade de acesso das praias anteriores, acrescida da presença de uma fazenda, do mesmo nome da Praia, que 

impossibilita a passagem de pedestres para além da faixa de domínio da praia.  Para acessar o interior, é preciso permissão do sistema 

de segurança patrimonial existente na fazenda.  

Na propriedade da fazenda existe um heliponto.  

A praia é muito procurada por pescadores de linha. 

Figueira 

(sistema Baia 
Praia de pequena extensão isolada. Porém, na porção leste da Ilha, há alguns moradores fixos (Caiçaras).  
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dos 

Castelhanos 

Isolada) 

O acesso é feito por mar ou trilha desde a praia dos Castelhanos (ao norte), passando pelas Praias Vermelha e Mansa. 

Em frente a essa praia está a Ilha de Galhetas, acessível na maré baixa, que dispõe de local para mergulho. 

Não possui infraestrutura para recepção dos turistas. 

Os principais atrativos são a comunidade tradicional, pesca, mergulho, trilha e banho de mar. 

Vermelha 

(Isolada) 

Extensão baia dos Castelhanos. 

Não apresenta infraestrutura.  

Presença de famílias caiçaras. 

O acesso é por mar ou trilha desde os Castelhanos. 

Sem infraestrutura. 

Os mesmos atrativos das outras praias isoladas. 

Mansa 

(Isolada) 

Extensão baia dos Castelhanos. 

Não apresenta infraestrutura.  

Presença de famílias caiçaras. 

O acesso é por mar ou trilha desde os Castelhanos. 

Sem infraestrutura. 

Os mesmos atrativos das outras praias isoladas. 

Castelhanos 

(Isolada) 

É de grande extensão (+/- 2km de extensão).  

É uma das praias isoladas da ilha de maior procura.  

O acesso é feito por jeeps e veículos tracionados, numa trilha de 27km, no lado leste da ilha ou por mar. 

Apresenta infraestrutura precária para a recepção dos turistas. Existem chuveiros, restaurantes e pousadas. 

Presença de comunidade Caiçara 

A partir dessa praia existem trilhas para as três praias descritas acima (Figueira, Vermelha e Mansa) 

A frequência é concentrada no período de verão e o público típico é o de turistas nacionais e internacionais. É comum excursões de um 

dia.  
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Saco Eustáquio 

Praia pequena (80 m de extensão). 

O acesso por mar ou por trilha desde a Baía dos Castelhanos. 

Infraestrutura de recepção precária. Possui bar e restaurante.  

Apresenta baixa frequência de turistas. 

Dentre o perfil dos frequentadores turistas/veranistas destacam se os praticantes de mergulho. 

Presença de moradores fixos (entre 5 e  8 famílias de Caiçaras). 

Na vila existe um cultivo de mariscos.  

Caveira 

Praia pequena com mais ou menos 50m de extensão e deserta. 

Acesso somente por mar ou trilha. A trilha inicia-se na Praia da Serraria (Comunidade Caiçara). A praia da Serraria não é um ponto 

significativo, em termos de atração, ou frequência de turistas. Os aspectos relativos a comunidade residente nessa praia são tratados no 

item relativo às comunidades tradicionais.  

Também apresenta baixa procura concentrada no período de férias.  

O público predominante é de mergulhadores e pescadores. 

O naufrágio do transatlântico espanhol “Príncipe das Astúrias”, em 1916, tornou-se motivo de várias lendas caiçaras. Nessa praia foram 

encontrados restos mortais dos náufragos, além da existência de uma caveira vindo daí o nome da praia.   

Fome 

Praia com extensão média (mais ou menos 150m de extensão) habitada por Caiçaras. 

Sem infraestrutura para recepção de turistas. 

O acesso é feito por trilha ou pelo mar. 

Existe um bar. No verão são montadas barracas ao longo da praia (entre 2 e 3 barracas). 

Não possui infraestrutura para a recepção dos turistas. 

Foi ponto de recepção e “alojamento” de escravos. Após longa viagem, os escravos eram ali eram alimentados para serem vendidos, 

dependendo do seu peso. Daí o vem o nome Praia da Fome. 

O público predominante é de turistas e veranistas que alugam ou possuem embarcações.   

Frequência concentrada no verão. 
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Jabaquara 

 

 

Praia de grande extensão com mais ou menos 350m de extensão. 

 Acesso por estrada. 

É considera uma das mais bonitas de Ilhabela. 

Muito procurada no verão por veranistas e turistas. 

No seu entorno existem residências de veraneio e moradores fixos. 

Possui infraestrutura para recepção dos frequentadores. 

É uma praia também frequentada pelos moradores de Ilhabela. 

Mesmo possuindo acesso por estrada é comum a contratação, pelos turistas, de passeios de barco até essa praia (17km da Vila). 

A urbanização no entorno é baixa. 

Pacuíba 

 

Praia com extensão média com mais ou menos 150m de extensão.  

Acesso por estrada. 

Muito procurada no verão por veranistas e turistas. 

Infraestrutura de recepção precária. 

Apresenta pontos adequados para a prática de mergulho. 

A urbanização no entorno é baixa. 

Armação 

 

Praia com grande extensão com mais ou menos 350m. 

Localizada à margem do Canal de São Sebastião.  

Acesso por estrada. 

Muito procurada no verão por veranistas e turistas. 

Infraestrutura de recepção suficiente. 

Oferta de aluguel de equipamentos para prática de esportes náuticos. 

Apresenta pontos adequados para a prática de mergulho. 

A urbanização no entorno é baixa. 

Dentre o perfil dos frequentadores, destacam-se os praticantes de esportes náuticos como Vela, Kitesurf e Caique. 
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Município Praia Características 

A área do entorno é urbanizada (área urbana do município) ocupada por moradores fixos e veranistas.  

Pinto 

Praia com grande extensão com mais ou menos 300m. 

Localizada a margem do Canal de São Sebastião.  

Acesso por servidão de passagem.  

Não é visualizada da estrada (SP 131). Assim, o volume de visitação é atenuado, o que acaba contribuindo com a preservação das 

características naturais da praia. 

Não possui infraestrutura de recepção suficiente. Quiosques montados na areia oferecem lanches e petiscos aos frequentadores. 

Dentre o perfil dos frequentadores destacam-se os praticantes de esportes náuticos como Vela, Kitesurf e Caique. 

A área do entorno é urbanizada (área urbana do município). Ocupada por moradores fixos e veranistas.   

Ponta do Rabo 

Azedo 

Praia com extensão média com mais ou menos 200m. 

Localizada ã margem do Canal de São Sebastião.  

Acesso por trilha, desde o canto esquerdo da praia do Pinto.  

Não possui infraestrutura de recepção suficiente. Quiosques montados na areia oferecem lanches e petiscos aos frequentadores. 

Dentre o perfil dos frequentadores destacam-se os praticantes de esportes náuticos como Vela, Kitesurf e Caique. 

A área do entorno é urbanizada (área urbana do município). Ocupada por moradores fixos e veranistas. 
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Município Praia Características 

 

Praia do Sino / 

Praia da 

Garapocaia 

 

Praia com extensão média com mais ou menos 200m. 

A pedra do Sino, localizada na ponta norte da praia, é objeto de lendas que remetem a ideia de que quando a mesma é batida, emite 

sons de sinos. Daí o seu nome. 

Localizada à margem do Canal de São Sebastião.  

Acesso pela SP 131.  

Não possui infraestrutura de recepção suficiente. Quiosques montados na areia oferecem lanches e petiscos aos frequentadores na 

temporada. 

Dentre o perfil dos frequentadores destacam-se os veranistas. É uma praia que não oferece serviços ao turista desprovido de 

equipamentos para passar o dia na praia.  

A área do entorno é urbanizada (área urbana do município), mas com baixa densidade. As residências ficam a margem direita (sentido 

sul-norte) da SP 131 a margem esquerda da rodovia nesse ponto é caracterizada pela presença da praia. 

 

Siriúba 

 

 

Praia de grande extensão com mais ou menos 500m. 

Localizada à margem do Canal de São Sebastião.  

Acesso pela SP 131.  

A praia não possui infraestrutura de recepção suficiente. Quiosques montados na areia oferecem lanches e petiscos aos frequentadores 

na temporada. 

No entorno existem algumas pousadas e hotéis de pequeno porte (ex. Fazenda Siriúba). 

É uma praia com baixa frequência. As condições de vento modificam seguidamente o mar da condição de calmo para agitado.  

O público predominante é caracterizado pelos praticantes de Windsurf.  

A área do entorno é urbanizada (área urbana do município), porém com média densidade. As residências ficam à margem direita (sentido 

sul-norte) da SP 131 e caracterizam-se como casas de veraneio.  

A margem esquerda da rodovia é caracterizada pela presença da praia. 

 Viana 
Praia de extensão pequena com mais ou menos 100m. 

No restante diferencia-se da praia anterior pela presença de tocas (no mar) nas quais é possível visualizar espécies de peixes e 
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crustáceos. A praia é um lugar procurado por quem pratica mergulho de superfície.  

 Barreiros 

Praia de grande extensão com mais ou menos 400m. 

Localizada à margem do Canal de São Sebastião.  

Acesso pela SP 131.  

Conta com infraestrutura básica para a recepção dos frequentadores.  

O público predominante é caracterizado pelos praticantes de esportes náuticos e veranistas em geral. 

Pela extensão e condições da areia (firme) é muito procurada para a prática de caminhadas.  

A área do entorno, ainda que em zona urbana do município, não é urbanizada. 

Caraguatatuba Tabatinga 

Localizada a 18 quilômetros do Centro, faz divisa com Ubatuba.  

Tem boa balneabilidade e águas rasas, normalmente calmas.  

Ao norte do Rio Tabatinga, a praia fica mais movimentada com intenso tráfego de lanchas, jet-skis, caiaques, esqui-aquáticos, windsurfes 

e parasails.  

O nome Tabatinga se deve à sua areia branca e fina.  

Nela se localizam uma vila de pescadores e um condomínio residencial. 

 Mococa 

Fica próxima à foz do Rio Mococa, entre as praias Cocanha e Tabatinga.   

Abriga vários quiosques 

É o local mais próximo para saídas à Ilha do Tamanduá, que fica em frente.  

A praia tem areia monazítica utilizada no tratamento das artrites e das articulações, inflamações e dores reumáticas, pois contém minerais 

como o Tório e o Urânio 

 Cocanha 

Está localizada entre a Mococa e a Massaguaçu, após o rio Cocanha.  

Águas rasas, calmas e cristalinas 

 O ilhote da Cocanha é indicado para mergulho 

Ocupada por casas de veraneio, possui boa infraestrutura de serviços como restaurantes, bares e quiosques. 
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 Massaguaçu 

O sul se funde com a praia do Capricórnio.  

Ao longo de sua orla, os banhistas têm a vista de Ilhabela.  

É considerada a melhor da Litoral Paulista para a prática da pesca de arremesso. Devido à sua geografia, o pescador não precisa entrar 

na água para arremessar o anzol. 

 A praia sedia os principais torneios de pesca na região.  

É  recomendada para a prática de surfe.  

Em seu canto norte, próximo à rodovia, há uma vila de pescadores que fabricam canoas e artesanato. 

 Capricórnio 

Praia limpa, de areia grossa, com ondas fortes.  

Com cerca de 4 km de extensão, divide com a praia de Massaguaçu, uma das mais longas orlas de Caraguatatuba. 

É própria para pesca de linha.  

Ao sul, tem a Lagoa Azul, na foz do Rio Jetuba. 

 Brava 

Não tem residências ou quiosques.  

Pouco frequentada em virtude de seu acesso.  

A praia tem o formato de uma concha que envolve a encosta recoberta pela Mata Atlântica.  

 É muito utilizada por surfistas, principalmente o canto esquerdo, e também para a prática de mergulho.  

O acesso é pela Martin de Sá. 

 Martin de Sá 

É a praia mais badalada da cidade nos fins de semana, feriados prolongados e temporada de férias.  

Possui quiosques, bares, ciclovia, calçadão, faixas de pedestre e canteiros com paisagismo.  

A praia tem várias opções de lazer, como passeios de ski-banana e de escuna e ainda inúmeras atividades esportivas durante as férias, 

como aeróbica, futvôlei, voleibol, frescobol e surf. 

 Tem ótima balneabilidade e posto de salvamento.  

Sua orla é extensa (1,5 km) e possui larga faixa de areia amarelada, levemente inclinada em direção ao mar, formando ondas de 

arrebentação.  

A ocupação da orla caracteriza-se por construções verticalizadas.  

No canto norte, se aproxima da Prainha, e no canto sul, da Praia Brava. 
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 Prainha 

Possui águas calmas e rasas 

 Tem ótima estrutura com quiosque.  

Pelo canto direito, há uma trilha entre as pedras até a Praia do Garcez.  

 Camaroeiro 

Ponto de encontro de pescadores 

No local encontra-se o Entreposto de Pesca Artesanal 

 Fica próxima da Praia do Centro. 

 Centro 

Ocupa toda a orla do Centro da cidade até o rio Santo Antônio.  

Oferece excelentes condições para a prática de esportes e caminhadas.  

Nela está localizado o parque de diversões; a Praça de Eventos, sede de shows e eventos de grande porte, como o Festival de Verão; a 

pista de skate e quadras esportivas 

 Indaiá 
 Tem faixa de areia larga e águas tranquilas.  

Nela encontram-se a pista oficial de bicicross e a pista de pouso para ultraleves. 

 Pan Brasil A praia tem muitos quiosques instalados devido ao grande número de turistas que a frequentam. 

 Palmeiras Praia de águas calmas e quiosques. Nela são realizados campeonatos oficiais de pesca 

 Romance Tranquila e costuma ter pouco público. 

 Flexeiras 
Nela está localizado o Terminal Turístico para onde se dirigem os ônibus de excursões ou turismo de um dia.  

 Tem quiosques ao longo da orla, alguns com música ao vivo. 

 Porto Novo 
Caracteriza-se pelas águas tranquilas. 

 Nessa praia desemboca o rio Juqueriquerê. 

Bertioga Enseada 

Com 12 km de extensão, é a mais movimentada, começando no centro da cidade, no encontro com o canal de Bertioga, seguindo até o 

bairro do Indaiá. 

 Possui larga faixa de areia clara e dura, mar aberto bom para banhos e pesca de arremesso.  

Ideal para o surfe nos trechos em frente ao Hotel Marazul 27 e na Colônia do Sesc-Bertioga.  

Já, no trecho do Indaiá, o mar tem águas claras, com poucas ondas, próprias prática de esportes náuticos, além de mergulhos. 
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 São Lourenço 
São 4,5 km de mar limpo que abrange desde o empreendimento Riviera de São Lourenço até o Jardim São Lourenço.  

No píer são realizados campeonatos de surfe. 

 Itaguaré 

Com acesso pelo Jardim São Lourenço, é um dos locais mais procurados por surfistas.  

São 3,5 km com faixa de areia dura e larga, mar aberto, sendo que em uma de suas extremidades deságua o rio que leva o mesmo 

nome. 

 Com acesso também pela Rio-Santos, sentido Bertioga-São Sebastião, há entrada para a Barra do Itaguaré.  

No local, são alugados caiaques e canoas para passeios no rio. 

 Guaratuba 

Possui 8 km de extensão. 

Possui água limpa, mar aberto e área de condomínios com casas de veraneio.  

Na ponta norte fica a barra do Rio Guaratuba 

 Boracéia 
Possui 4,7 km de faixa larga de areia e mar aberto até a divisa com São Sebastião.  

No local, há total infra-estrutura com quiosques e campings 

Fonte: Dados disponíveis nos Sites das Prefeituras, documentos de divulgação, Diagnóstico do Turismo de Ilhabela e levantamentos de Campo. 
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A listagem das praias e suas principais características apresentadas no Quadro 

5.4.3-3 apontam para existência de diferenças socioeconômicas entre os públicos 

que frequentam as praias da Área de Estudo. Porém, é preciso considerar que 

essa diferença é muito mais marcada pelo tipo de atributos naturais existente nas 

praias e das atividades desenvolvidas pelos mesmos, do que pelo perfil 

socioeconômico. A associação entre natureza e preferências subjetivas, e não as 

diferenciações econômicas é o elemento definidor do perfil de ocupação e de 

frequências às praias. Essa característica, conforme nossas observações de 

campo e entrevistas com os setores sociais ligados à atividade turística, é mais 

marcante na orla do município de Ilhabela. Nesse município, a distribuição 

geográfica dos turistas e, de forma mais acentuada, dos veranistas, apresenta perfil 

socioeconômico mais homogêneo. Em São Sebastião, a distribuição geográfica 

dos veranistas apresenta maior grau de heterogeneidade. Quanto mais próximo do 

centro, maior a concentração de veranistas de classe média. Mais ao sul e ao norte 

é maior a concentração de veranistas de classe alta. Contudo, ao norte do centro 

de São Sebastião, ao contrário do que acontece em Ilhabela, existem hiatos entre 

padrões mais elevados e médios de ocupação do solo no entorno das praias.  

Comparativamente, o público que frequenta as Praias da Juquehy, Camburi e 

Maresias, apresenta perfil semelhante ao público de alto poder aquisitivo 

heterogeneamente distribuídos pelas Praias de Ilhabela.  

 

Trilhas e Cachoeiras 

No contexto da indústria do turismo, a utilização das trilhas e cachoeiras existentes 

na Área de Estudo, estão mais vinculadas à diversificação dos roteiros e opções 

turísticas, do que propriamente a situação de atrativos em si. No Estado de São 

Paulo, o principal destino de ecoturismo e turismo de aventura, dissociado de mar e 

sol, é o município de Brotas. Fora do Estado de São Paulo, o exemplo 

nacionalmente conhecido, é Bonito no Mato Grosso do Sul. A maior parte das 

trilhas e cachoeiras estão localizadas nas áreas do Parque Estadual da Serra e do 

Parque Estadual de Ilhabela.  
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A seguir, no Quadro 5.4.3-4, estão listadas resumidamente as características das 

principais trilhas consolidadas da Área de Estudo. Observamos que pequenas 

trilhas, a exemplo daquelas utilizadas para acesso entre praias, não estão aqui 

sendo consideradas. Também não serão citadas quedas d‟água dissociadas de 

trilhas consolidadas.  
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Quadro 5.4.3-4 Trilhas e Cachoeiras na Área de Estudo. 

Município Trilha/Cachoeiras Características 

São Sebastião 

Trilha e Cachoeira do Itu 

Caminhada na Mata Atlântica com possibilidade de banhos em cachoeiras presentes em vários cursos 

d‟ água.  

Objetivo: lazer e educação ambiental. 

São Três Opções de Roteiro: 

1.     Inicio em Caraguatatuba (inicio em um  dos núcleos de gestão do Parque) até Boiçucanga litoral 

Sul de São Sebastião.  

Extensão: 8,2km 

Duração: 6 horas 

2.     Trilha da Pedra Lisa.  

Saída: Boiçucanga até o interior da mata. 

Extensão: aproximadamente 1,5 km. 

Duração: 40 minutos 

3.     Samambaiaçu e Serpente – A saída se dá pelo sertão de Boiçucanga, Costa Sul de São 

Sebastião.  

4.     Extensão: aproximadamente 1,5Km. 

5.     Duração: 90 minutos.  

Principal Atrativo: „Cachoeira da Samambaiaçu‟, com queda d´água de 20 metros de altura.  

Trilha da Praia Brava 

Localizada em uma área de proteção especial entre Maresias e Boiçucanga. 

Extensão: 2 km. 

Duração: +/- 3 horas. 

Atrações: visualização, das praias Boiçucanga e Maresias, das ilhas, As Ilhas, Montão de Trigo,  
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Alcatraz e Ilhabela. Finaliza na Praia Brava.  

Centro – Guaecá 

Inicia no centro da cidade em direção à encosta da Serra do Mar (direção leste-oeste) depois em 

direção norte-sul e finalmente direção oeste-leste, chegando-se à praia da Guaecá.  

Extensão: 6 km 

Duração: +/- 3 horas 

Atrações: Os principais atrativos são a flora e a fauna silvestre. Vista a partir de um mirante, do Canal 

de Navegação e do “Costão do Navio” a paisagem urbana também torna-se um atrativo turístico. 

Estrada da Limeira 

Trilha pela Costa Norte, iniciando ao norte do centro urbano e terminando na praia da Enseada.  Ë uma 

trilha em área de alta altitude. Pode ser realizada com o uso de bicicleta, veiculo com tração 4x4 e a 

cavalo.  

Extensão: +/- 28 km 

Duração: conforme o meio de transporte e tipo de paradas: a trilha dura de meio até um dia inteiro. 

Atrações: Visão panorâmica do Canal de São Sebastião. Visão de outras cidades do Litoral Norte. 

Visão do Centro Histórico de São Sebastião. Presença de antigas fazendas e contato direto com a 

Mata Atlântica.  

Ilhabela 

Trilha Cachoeira do Gato 

Passeio na Mata Atlântica, na Área do Parque Estadual de Ilhabela, próximo à Praia dos Castelhanos. 

Extensão: 2 km. 

Duração 40 minutos. 

Atrações: Fauna e flora do Bioma Mata Atlântica. Presença de moradores tradicionais. Cachoeira do 

Gato. 

Trilha Cachoeira do 

Veloso 

Semelhante ao passeio da Cachoeira do Gato. Na área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão: +/- 1 km. 
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Município Trilha/Cachoeiras Características 

Duração: 30 minutos. 

Atrações: Fauna e flora do Bioma Mata Atlântica com travessias de rios e cursos d´água.  Cachoeira e 

Praia do Veloso.  

Trilha do Pico do Baepi 

Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão: +/-3,5 km. 

Duração: 3 horas. 

Atrações: Fauna e flora do Bioma Mata Atlântica com necessidade de escaladas (equipamentos 

disponíveis escadas, cabos e garras) com frequência são visualizadas espécies da fauna terrestre 

como a Jacutinga. Pico do Baepi, a Cachoeira do Quilombo do Bananal e vista do Canal de Navegação 

de São Sebastião são os principais atrativos. 

Trilha da Água Branca 

Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão: +/- 2 km. 

Duração: 45 minutos. 

Atrações: Essa trilha é oferecida como produto turístico. Conta com travessia por ponte em cursos 

d´água, ponto de observação de pássaros e Cachoeira da Água Branca. 

Trilha Cachoeira dos 

Três Tombos ou 

Pancada d’água. 

Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 700 m 

Duração: 1 hora. 

Atrações: Mata Atlântica e quedas de água (nome da trilha). Proximidade da Vila e facilidade de 

acesso. 

Trilha Bonete-Enchovas 
Realizada pela encosta do mar. 

Extensão: +/- 3 km. 
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Município Trilha/Cachoeiras Características 

Duração: 1 hora. 

Atrações: Praia do Bonete e Enchovas. Platô que permite a observação da praia do Bonete. 

Trilha Enchovas-

Indaiauba 

Parque Estadual da Ilhabela. Realizada pela encosta do mar. 

Extensão: +/- 3km. 

Duração: 1hora. 

Atrações: além das duas praias a cachoeira da Indaiuba. 

Trilha Mansa-Vermelha 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 500m 

Duração: em veículo 4x4 cerca de 15 minutos. 

Atrações: as praias. 

Trilha Castelhanos-

Mansa. 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 800m 

Duração: 20 minutos. 

Atrações: as praias e facilidade da trilha. 

 

Trilha do Bonete 

Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão: +/- 13 km. 

Duração: 4 horas 

Atrações: Fauna e Flora da Mata Atlântica. Cursos d‟ água e cachoeiras: da Lage, do Areado e do 

Saquinho. Ponto de observação do Bonete. Saída da Praia do Bonete. 
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Município Trilha/Cachoeiras Características 

Trilha Vermelha-

Indaiauba 

Parque Estadual de Ilhabela. Travessia sentido norte-sul e vice-versa. Entre a Praia Vermelha (área 

dos Castelhanos) e a praia de Indaiauba.  Trilha feita em carros 4x4. 

Extensão: +/- 3 km 

Duração: +/- 2 h ( em veículo 4x4) 

Atrações: Dificuldade de locomoção.  Ponto de observação da Baia dos Castelhanos. 

 

Trilha Castelhanos-Gato 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 800m 

Duração: 20 minutos. 

Atrações: as praias, a cachoeira do Gato e a média dificuldade da trilha ( pedras expostas e bem 

fechada) e curso d‟ água com poço. 

Trilha Gato-Lage Preta 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 3km 

Duração: em veículo 4x4 +/- 1 hora. 

Atrações: Dificuldade da trilha, curso d‟ água com poço, e as Cachoeira Lage Preta e Praia do Gato. 

Trilha Lage Preta-

Eustáquio 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 3,50 Km 

Duração: em veículo 4x4 +/- 2horas. 

Atrações: Dificuldade da trilha, cachoeira da Lage Preta e praia do Eustáquio. 
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Município Trilha/Cachoeiras Características 

Trilha Eustáquio-

Guanxuma 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 600m 

Duração: +/- 20minutos. 

Atrações: É uma trilha entre praias. 

Trilha Guanxuma-Caveira 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/- 600m 

Duração: +/- 20minutos. 

Atrações: É uma trilha entre praias. Vista desde o alto da praia da Caveira. 

Trilha da Caveira-

Serraria 

Não está na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/-2,5km 

Duração: +/- 40 minutos.  

Atrações: É uma trilha entre praias. Vista da Praia da Caveira. Ruínas de uma antiga serraria. 

Trilha Cachoeira do 

Quilombo 

Na Área do Parque Estadual de Ilhabela. 

Extensão:+/-2,5km 

Duração: +/- 1 hora.   

Atrações: Além da mata, a Cachoeira do Quilombo do Bananal. 
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Município Trilha/Cachoeiras Características 

Caraguatatuba Trilha do Jequitibá 

Na Área do Parque Nacional da Serra do mar 

É possível observar muitas espécies de árvores como jequitibás centenários, além da fauna nativa. 

Margeando o Ribeirão Santo Antonio é possível mergulhar nas águas claras de uma piscina natural. 

Extensão: +/- 2 km 

Duração: 30 min 

Grau de dificuldade leve 

 Trilha do Poção 

Trilha no interior da floresta, com mata mais fechada onde é grande a diversidade de palmitos. No final 

da trilha há uma piscina natural formada pelas águas do Ribeirão do Ouro.  

Extensão: +/- 3,5 km 

Duração: 1h30min 

Grau de dificuldade médio 

Bertioga Trilha do Canhambora 

Passeio começa pela travessia da histórica ponte da banana (1929), no Rio Jaguareguava, que era 

local de escoagem das plantações de bananas para o Porto de Santos. Trilha leva às piscinas naturais 

e cachoeira, com visita a ecossistemas de restinga e mata de encosta (embrófila).  

Extensão: 10 km (ida e volta) 

Duração: 5 horas.  

Grau de dificuldade: médio 
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Município Trilha/Cachoeiras Características 

 Trilha da Água 

Após a travessia do Rio Itapanhaú, começa uma caminhada de 700 metros por uma trilha seca no meio 

do mangue, passando pelas matas paludosa, de restinga, ombrófila e de encosta. Parada para banho 

nas águas límpidas do Rio Guachinduva, de onde a caminhada continua dentro da água. O passeio é 

feito em terras da Colônia de Férias do Sesc-Bertioga por onde passa sua tubulação de abastecimento 

de água e termina em uma piscina natural.  

Extensão: 5 km (ida e volta) 

Duração: 4 horas 

Grau de dificuldade leve. 

 Trilha Histórica 

Passeio começa com a travessia do canal de Bertioga, seguindo em caminhada ao lado do canal, em 

meio à Mata Atlântica, até as ruínas da Ermida de Santo Antonio do Guaibê, capela quinhentista (1550) 

construída a pedido do jesuíta José de Anchieta. O grupo segue pelas ruínas da Armação das Baleias 

de Bertioga, local onde era feita a extração do óleo da baleia para uso na iluminação de vias públicas e 

construção civil 

 Rio Jaguareguava 

Partida do Rio Itapanhaú visitando o manguezal, conhecido como berçário do mar, e suas árvores 

características. Segue-se de barco até chegar ao Rio Jaguareguava, um dos principais afluentes do 

Rio Itapanhaú, com águas cristalinas e árvores que formam túneis durante o trajeto. Em determinado 

trecho, é possível descer do barco nas águas rasas que formam prainhas e piscinas naturais. Duração: 

4h30. 
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Figura 5.4.3-43. Representação esquemática das Praias e Trilhas de Ilhabela. 
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Figura 5.4.3-44. Representação esquemática das praias e trilhas de São Sebastião. 
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Em algumas das praias da Área de Estudo a prática de esportes náuticos e a 

navegação amadora é um dos traços mais marcantes em termos de sua tipologia 

de uso. Em realidade, como ficou demonstrado no item relativo à navegação, o 

principal núcleo de uso do espaço marítimo para prática de esportes náuticos, está 

concentrado no Canal de Navegação de São Sebastião, ou muito próximo desse. 

Nesse sentido, é importante observar que a infraestrutura de apoio, como marinas, 

garagens náuticas, etc, localizadas em ambos os municípios funcionam como 

complementares entre si. 

Na costa sul de Ilhabela é praticado, com maior intensidade, o mergulho de 

apreciação de naufrágios. Estão ali identificados e sinalizados 11 dos 17 naufrágios 

identificados e sinalizados em carta náutica da região.  Afundaram no entorno da 

Ilha de São Sebastião, os cargueiros brasileiros "Aymoré" (1920), "Therezina" 

(1919) e "Atilio" (1905), o britânico "Whator" (1909), e o espanhol "Principe das 

Astúrias" (1916). Em São Sebastião destacam-se também para mergulho os pontos 

próximos a Ilha de Alcatraz localizada em frente à Praia de Boiçucanga. Em torno 

dessa ilha, as águas são claras e transparentes, com uma visibilidade que no verão 

atinge aproximadamente 20m. Excelente tanto para mergulho livre quanto 

autônomo, onde os principais pontos são o Farol, o Saco do Funil e o Saco do 

Oratório. O mesmo vale para a Ilha do Montão do Trigo, localizada a 

aproximadamente seis milhas da costa e tem visibilidade média de 10 metros no 

verão.  

A pesca desportiva oceânica é praticada com maior intensidade no período de 

novembro a fevereiro, porém é possível a prática da pesca desportiva durante todo 

o ano.  Dentre os torneios, já tradicionais, está o organizado pelo Yacht Club de 

Ilhabela há 29 anos. As atividades desse torneio são realizadas em alto mar, 

aproximadamente a 40 milhas da costa sendo necessária a utilização de 

embarcações de médio e grande porte. 

As pescarias a bordo de embarcações são oferecidas por diversas agências 

receptivas. Os principais pontos de partida dessas embarcações são os píers, 

localizados na Figueira no bairro São Francisco, em São Sebastião e em Ilhabela 

está localizado na Vila. Os roteiros são planejados por horário de permanência e 
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distância desejada pelos turistas dentro das permissões da legislação. Geralmente, 

os barcos homologados junto à Marinha possuem capacidade para 10 pessoas. 

Desse modo, o custo total de uma pescaria, que pode variar entre 600 e três mil 

reais, é dividido pelo número de ocupantes do barco.  É possível também contratar 

esses serviços junto aos pescadores da região. Segundo relato dos Presidentes 

das Colônias de Pesca, é comum entre os pescadores, a ideia de abandonar a 

atividade da pesca e dedicar-se à oferta de serviços de apoio ao pescador amador.  

Em São Sebastião existem 14 marinas e em Ilhabela são nove marinas (as que 

estão na Área de Estudo serão identificadas no uso e ocupação do solo). Essas 

marinas oferecem, desde abrigo (estacionamento) de equipamentos, oficinas de 

conserto e píers de acesso. Funcionam como equipamentos complementares às 

necessidades dos frequentadores da região do Litoral Norte. Pois, os usuários não 

se restringem aos proprietários e frequentadores residentes fixos ou temporários de 

São Sebastião de Ilhabela. 

 

5.4.4. Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

5.4.4.1. Objetivos do Diagnóstico 

Este diagnóstico teve como objetivo realizar o Diagnóstico Não Interventivo do 

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural na Área de Estudo do 

empreendimento.  

A região do Litoral Norte Paulista, já reconhecida pelo seu potencial arqueológico. 

Este região tem sido objeto de estudos sistemáticos de arqueologia desde a 

década de 1990, onde foi registrado um diversificado povoamento desde o período 

pré-colonial, ocupado primeiramente por grupos caçadores-coletores e mais tarde 

por grupos ceramistas. 

Assim, tendo em vista que já foram registrados sítios arqueológicos na região, 

procuramos 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. Isto 
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possibilita uma melhor compreensão da paisagem cultural e dos processos de 

inter-relacionamento Homem/Meio Ambiente nesta parte do território nacional. 

No caso dos estudos arqueológicos, procuramos desenvolver nesta etapa dos 

trabalhos, uma estratégia de pesquisa que contemplasse, principalmente, 

levantamentos de campo, consultas a órgãos públicos e análises bibliográficas 

sobre a ocorrência de vestígios e/ou sítios arqueológicos, na área do 

empreendimento, cujos dados iremos expor adiante. 

Além disso, em atendimento a Portaria 230/IPHAN, os trabalhos também tiveram 

como objetivo, considerando a evolução histórica de São Sebastião, realizar o pré-

inventário do patrimônio edificado (por amostragem) existente no âmbito do 

município e a identificação de alguns exemplares do patrimônio imaterial existente 

na área de abrangência do empreendimento. Neste caso, procurando dar ênfase 

às expressões do “saber fazer” local, considerando ainda o Decreto nº. 3551, de 

04.08.2000 (conforme a definição da UNESCO, o “patrimônio cultural e imaterial 

constitui o conjunto das manifestações culturais, tradicionais e populares, fruto da 

criação coletiva que emana de uma comunidade”). 

De maneira geral, os objetivos deste diagnóstico podem ser sintetizados em três 

itens: 

 Realizar o Levantamento Arqueológico e os estudos de Diagnóstico Histórico 

e Cultural da Área de Estudo; 

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

junto a este patrimônio; 

 Produzir conhecimento científico sobre a área, contribuindo para a ampliação 

do conhecimento da cultura nacional; 

 Apresentar a caracterização das comunidades tradicionais presentes na 

Área de Estudo do empreendimento, considerando o Decreto nº. 6.040, de 

07.02.07 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais. 

Igualmente, os trabalhos objetivaram contribuir com a difusão e conscientização 

sobre a importância do patrimônio cultural e fomentar o estabelecimento de 

políticas públicas no âmbito do município envolvido e outras esferas administrativas 
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da região, além de contribuir para um melhor entendimento sobre a ocupação 

desta parte do Estado de São Paulo. 

 

5.4.4.2. Conceituação Teórica Metodológica 

Considerando a natureza dos trabalhos propostos neste diagnóstico, ou seja, a 

realização do Diagnóstico Não Interventivo em uma área que apresenta elevado 

potencial arqueológico, deliberamos pelo estabelecimento de uma metodologia que 

pudesse nos fornecer indicativos seguros sobre os padrões de assentamentos 

humanos ocorridos na região e sobre os processos de uso e transformação da 

paisagem. 

Sinopticamente, a pesquisa arqueológica foi centrada em quatro fontes de 

informação: as fontes documentais (bibliográficas, cartográficas e iconográficas), os 

vestígios materiais remanescentes (cultura material), a forma como eles estão 

dispostos no espaço (padrões de distribuição) e as relações do sítio com o meio 

natural e cultural (inserção na paisagem). 

Outrossim, 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. 

Assim, 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 de 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 – 

territorialidade, organização e interação social, cultural e econômica (BAHN E 

RENFREW; 1993). 
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Entretanto, no conjunto das relações que permearam as interações do homem com 

o meio ambiente, configura-se como de vital importância compreender a inserção 

de sítios 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 diagnóstico 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.  

Da mesma forma, é importante ressaltar que a paisagem dever ser entendida como 

um conjunto de elementos articulados em determinada porção do espaço, 

constituindo um fenômeno em constante processo de transformação, seja por 

fatores naturais ou culturais. A constante inter-relação estabelecida entre os 

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

denominamos de paisagem cultural, contendo diversas características tanto físicas 

como ideológicas “(...) y ciertos elementos que han modificado el entorno por médio 

de los cuales um determinado grupo genera 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. 

“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” (MENEZES, 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 
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Arqueologia da Paisagem, de certa forma voltada para a análise dos processos e 

formas de culturalização do espaço ao longo do tempo. 

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. 

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. 

Diante disso, sob a ótica da Arqueologia da Paisagem foram considerados 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, objetivaram 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 Diagnóstico Arqueológico em 

pauta, tendo como base o conceito de Arqueologia da Paisagem preconizado por 

Criado (1999), segundo o qual 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.  

Além disso, em associação a tais procedimentos e contando com a aplicação das 

propostas e pressupostos descritos, “la reconstrucción de los procesos de 

formalización de los elementos del registro arqueológico y el análisis de sus 
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condiciones de visibilidad, pueden servir como recursos metodológicos para 

describir e interpretar esos elementos, así como su sentido espacial” (CRIADO, 

1999). 

Nesse sentido, considerando os elementos geoindicadores, além do 

reconhecimento e análise dos elementos constituintes da paisagem (naturais e 

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

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

significativos na área de estudo. 

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

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

global dos resultados alcançados. Isso permitiu um melhor entendimento sobre o 

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

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

empreendimento. 

 

5.4.4.3.  As Atividades Realizadas 

Tendo em vista as características do empreendimento e os aspectos físicos e 

ambientais da área, objetivamos em um primeiro momento promover um 

levantamento sistemático de superfície e o estudo exaustivo dos dados 

secundários, procurando melhor compreender o contexto arqueológico e etno-

histórico das áreas afetadas. 

De maneira geral, procuramos seguir as orientações preconizadas pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no que se refere à realização de 

Diagnóstico Arqueológico, cujo Termo de Referência recomenda: 

 O levantamento criterioso de todas as fontes secundárias, incluindo arquivos 

e bancos de dados do IPHAN, universidades regionais, centros de memória 

locais, museus regionais, fundações ambientais, fundações culturais, dentre 

outras; 

 O levantamento criterioso e exaustivo dos dados secundários, com o objetivo 

de elaborar uma contextualização arqueológica e etno-histórica da região. 
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Deverá ser providenciado nesta fase um levantamento de campo, pelo 

menos em sua Área de Estudo. 

Assim, a primeira fase de trabalhos de campo teve como objetivo realizar um 

reconhecimento geral do terreno, abrangendo uma verificação de seus aspectos 

físico-ambientais, cujos trabalhos envolveram:  

 Checagem dos limites da área de investigação, com balizamento da 

topografia através da tomada de coordenadas com uso de GPS (Global 

Positioning System); 

 Análise dos aspectos ambientais da área, especialmente no que se refere às 

formas de uso e ocupação de solo (que trazem implicações diretas no 

estado de conservação de possíveis vestígios arqueológicos presentes); 

 Análise dos aspectos ambientais da área visando definir “zonas 

arqueológicas críticas”, ou seja, porções de terreno que apresentam maior 

potencial em reunir vestígios de ocupação humana. Este zoneamento se 

baseou tanto na observação das variáveis ambientais apresentadas pelo 

terreno (topografia, hidrologia, características de solo, ocorrência de fontes 

de matéria prima, entre outros), quanto nos padrões de ocupação da 

paisagem detectados através do Quadro Regional de Ocupações Humanas, 

apresentado nos itens anteriores. 

Particularmente em relação ao Patrimônio Arqueológico, com o objetivo de obter 

um conhecimento sobre a natureza e diversidade de possíveis vestígios 

arqueológicos que a área possa possuir, foram realizados trabalhos de campo na 

Área de Estudo do empreendimento.  

Neste caso, foram realizadas prospecções amostrais probabilísticas em 

compartimento topográficos potencialmente favoráveis a presença de 

sítios/vestígios arqueológicos, tais como fontes de água; fontes de matéria prima; 

terrenos em relevos mais suaves como encostas de morros, topos de vertentes e 

planícies de fundo de vale; praias fluviais e cascalheiras, entre outros, buscando 

cobrir a variedade de situações paisagísticas presentes. Para cada sítio 

arqueológico existente, foram feitos trabalhos de identificação e caracterização, de 

forma a obter dados precisos sobre sua natureza, morfologia e estado de 
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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 (desenho de planta e croquis). Por fim, de 

forma preliminar, foi feita uma avaliação do potencial científico que os sítios 

apresentam, o que constitui informação essencial para a análise de impactos e 

proposição de medidas mitigadoras/compensatórias cabíveis. 

Da mesma forma, foi realizado ainda um levantamento de fontes documentais para 

elaboração de Quadro Arqueológico de ocupação da área, como fonte de 

referência e contextualização para os possíveis sítios identificados através dos 

levantamentos futuros.  

Por outro lado, para os estudos de Patrimônio Histórico e Cultural foram realizadas 

as seguintes macro-atividades: 

 Levantamento de fontes documentais para elaboração de Quadro Histórico 

de ocupação da área, considerando os diferentes cenários de formação e 

desenvolvimento da sociedade nacional, incluindo o contexto etno-histórico;  

 Levantamento de bens tombados em âmbito federal, estadual ou municipal; 

 Identificação e caracterização de sítios arqueológicos históricos presentes na 

área do empreendimento, integrado à metodologia e procedimentos 

definidos para o patrimônio arqueológico; 

 Inventário amostral das referências culturais das comunidades, dos bens 

imóveis urbanos e rurais, públicos e privados de relevância histórica ou 

cultural; 

 Diagnóstico do Patrimônio Imaterial, em respeito ao Decreto nº 3551, de 

04.08.2000.  

 

5.4.4.4.  Caracterização da área de estudo 

A região é também conhecida como a microrregião de Caraguatatuba, pertencente 

à mesorregião Vale do Paraíba Paulista e a região Administrativa de São José dos 

Campos. Está localizada na porção mais ao norte do litoral paulista, fazendo 

fronteira com o estado do Rio de Janeiro. Sua população foi estimada pelo IBGE, 
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em 2006, em 281.532 habitantes e está dividida em quatro municípios: Ubatuba, 

Caragutatuba, São Sebastião e Ilhabela. Possui uma área total de 1.947,702 km², 

com elevado potencial turístico, sobretudo em função de cerca das 160 praias ali 

existentes. 

 

 

Fonte: São Paulo, 2007 

Figura 5.4.4-1. Região Administrativa de São José dos Campos. 

 

Toda região é delimitada pela Serra do Mar e o Oceano Atlântico. A urbanização se 

deu nas pequenas áreas planas entre as montanhas e o mar. O ponto mais alto é o 

Pico de São Sebastião, em Ilhabela, com 1.378 m acima do nível do mar. O clima 

oceânico deixa as temperaturas amenas durante o ano todo, mais precisamente 

entre 20°C - 30°C. Chove moderadamente, porém a cidade de Ubatuba registra um 

índice pluviométrico muito maior que suas vizinhas. 

A única estrada que corta toda a micro-região (exceto Ilhabela) é a BR-101, que 

corre junto ao mar e serve como a principal e virtualmente única conexão entre as 

cidades. São Sebastião é a única cidade continental que não tem ligação com o 
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interior. Caraguatatuba é ligada à São José dos Campos pela Rodovia dos 

Tamoios; de Ubatuba é possível chegar a Taubaté pela Rodovia Oswaldo Cruz. 

Ilhabela só é acessível por meio de balsas controladas pela Dersa. 

Historicamente a primeira cidade a ser fundada foi São Sebastião, em 1636, 

seguido por Ubatuba em 1637, Ilhabela em 1805, e por fim Caraguatatuba, em 

1857. Embora a fundação das cidades tenha se dado apenas a partir do século 

XVII, o canal entre São Sebastião e Ilhabela já havia sido navegado pelos 

portugueses em 1502. 

As quatro cidades tinham a agricultura e a pesca como suas principais atividades 

econômicas na maior parte dos séculos XVII, XVIII e XIX, sendo que São 

Sebastião servia como um pólo de produção de cana-de-açúcar, café e tabaco. Na 

segunda metade do século XX, após a construção de uma rodovia, as cidades 

passaram a receber muitos turistas compostos em sua maioria de paulistanos e 

habitantes de outras cidades próximas, contribuindo com o crescimento econômico 

da região. 

 

5.4.4.5. O Patrimônio Histórico e Cultural 

O diagnóstico de patrimônio histórico e cultural da Área de Estudo compreendeu a 

realização de trabalhos de campo junto às comunidades do município de São 

Sebastião. Os trabalhos buscaram 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, buscou-se observar criticamente a relação estabelecida entre os 

diversos atores dessas comunidades no que diz respeito ao tratamento e a 

manutenção do patrimônio cultural, ou seja, a ação do poder público, da sociedade 
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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.). 

Os trabalhos de campo envolveram a realização de entrevistas junto à 

comunidade. Por outro lado, foram percorridos extensivamente os espaços urbanos 

e rurais dos municípios 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 registrou-se elementos de patrimônio material 

e imaterial (intangível), conforme passamos a descrever: 

 

O Patrimônio Edificado 

Em relação ao patrimônio histórico edificado, um dos principais objetivos foi 

promover o levantamento documental e arquitetônico dos exemplares construtivos 

na área de abrangência do empreendimento, neste caso, representada pelo 

município de São Sebastião, Estado de São Paulo. 

No que se refere ao patrimônio edificado foram registrados itens de diferentes 

naturezas como estruturas relacionadas aos núcleos urbanos, capelas, edifícios 

públicos e particulares, fazendas antigas, entre outros elementos que em geral 

remetem aos contextos históricos regionais dos séculos XVIII, XIX e XX. 

De maneira geral, os trabalhos buscaram identificar in loco, por amostragem, o 

perfil dos itens do patrimônio cultural 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, 
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embora sejam relevantes às comunidades e componham seus universos de 

referências históricas e culturais, não sejam ainda reconhecidos ou referenciados.  

Em suma, as pesquisas tiveram por objetivo apresentar sumariamente uma 

amostragem do Patrimônio Histórico/Cultural, diagnosticado por intermédio dos 

levantamentos realizados no contexto de ocorrência do empreendimento. 

Outrossim, tais trabalhos constituíram um pré inventário, baseado em 

levantamentos junto aos órgãos públicos, comunidade, referências documentais e 

trabalhos de campo, com visita técnica aos locais apontados e/ou identificados 

como áreas de potencial direta ou indiretamente afetados na área de abrangência 

do projeto. 

Todavia, a área estudada, quer por seus remanescentes culturais e naturais, 

caracteriza-se por uma região com elevado potencial quando se pretende abordar 

as esferas do patrimônio ali existente. Porém, dada a natureza dos trabalhos 

desenvolvidos nesta etapa de campo, as pesquisas tiveram por objetivo realizar um 

diagnóstico amostral de alguns elementos do patrimônio cultural e imaterial 

presente na área em questão, privilegiando, sobretudo, testemunhos do “saber 

fazer” regional e que de certa forma, pudessem refletir o cotidiano sócio cultural 

das comunidades locais. 

Além disso, apesar das intensas transformações decorrentes dos avanços da 

“modernidade” na Área de Estudo do empreendimento, existem ainda inúmeros 

remanescentes construtivos e arquitetônicos testemunhando as várias formas de 

uso e ocupação do solo, que além de incorporarem distintas linhas arquitetônicas e 

técnicas construtivas, incorporam também os valores e o “saber fazer” local, razão 

pela qual se configuram como elementos do patrimônio cultural desta parte do 

estado de São Paulo. 

Diante disso, é que se tornou fundamental realizar a documentação histórica do 

local, consequentemente obtendo subsídios para uma maior compreensão dos 

processos de transformação ocorridos no espaço ao longo do tempo. Sendo assim, 

alguns imóveis foram objeto de pré-inventário, tendo por base o registro fotográfico 

e a contextualização histórica, arquitetônica e construtiva, de forma a obter dados 

aptos a fornecer um panorama sobre o quadro de ocupação ocorrido na região. 
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É importante ressaltar que mesmo sendo uma amostragem do Patrimônio Cultural, 

é possível, a partir desta amostragem, inferir sobre os processos de evolução 

urbana, tendo como foco de observação as variáveis dos partidos arquitetônicos 

existentes e as técnicas construtivas empregadas nos imóveis estudados. 

Isto posto, mais uma vez ressaltamos que no limiar dos trabalhos desenvolvidos, 

existem inúmeros remanescentes arquitetônicos que denotam importância pelo 

contexto histórico, construtivo, arquitetônico, urbanístico, paisagístico e cultural e 

constituem indicadores dos vários processos de transformação ocorridos na região, 

sobretudo a partir do inicio do século XIX, com a introdução de novos materiais e 

novas técnicas construtivas, presenciando assim uma modernização dos espaços 

urbanos e das propriedades agrícolas e consequentemente impulsionando uma 

intensa transformação na Paisagem Cultural. 

A estratégia adotada para identificar os edifícios de interesse arquitetônico e/ou 

histórico na área de abrangência do projeto levou em consideração as 

características arquitetônicas, construtivas, históricas, as referências urbanísticas e 

paisagísticas e o fato de constituírem indicadores dos processos econômicos e da 

evolução e transformação do espaço, onde capelas, singelas casas de colonos, 

fazendas, residências rurais, etc. adquirem valor principalmente porque 

testemunham e refletem os saberes locais. Em suma, os trabalhos procuraram 

considerar ainda as orientações obtidas a partir da realização do Congresso de 

Amsterdã, em 1975, representando os fundamentos para todas as intervenções 

urbanísticas, onde: 

“(...) a preservação do patrimônio cultural é eminentemente assunto a 

ser tratado no âmbito do planejamento urbano, constituindo-lhe matéria 

básica, única forma de assegurar soluções coerentes com a dimensão 

e amplitude do moderno conceito de bem cultural, não mais exclusivo 

às grandes manifestações do espírito humano, mas também aplicado 

às expressões da vida cotidiana e do fazer da coletividade.” 

Sob este aspecto, mesmo que os imóveis apontados não estejam associados à 

ideia da “monumentalidade” que, por longo tempo, inspirou os antigos conceitos de 

Patrimônio Cultural, eles testemunham os vários momentos de transformação e 

ocupação ocorridos na região, fazendo parte de uma paisagem que atesta 
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determinado cenário econômico e cultural, justificando, portanto, sua análise e 

valorização enquanto elemento diagnóstico de um determinado período histórico. 

No caso de São Sebastião, o município apresenta um significativo rol de 

exemplares construtivos e arquitetônicos, apresentando inclusive boa parte de seu 

centro histórico “tombado” pelo Condephaat como patrimônio cultural do Estado de 

São Paulo. 

 

Núcleo Urbano de São Sebastião 

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

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

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

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

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

 

 

Fonte: Sociedade de Geografia de Lisboa - Cartas Corographicas e Hidrographicas de toda a Costa e Portos 
da Capitania de São Paulo. 

Figura 5.4.4-2. Vila de São Sebastião (1815) - autoria de João da Costa Ferreira. 

 

Ao contrário dos núcleos mais antigos, implantados por medida de segurança em 

morros ou pontos elevados, o traçado do núcleo urbano de São Sebastião vai ser 
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constituído a partir do estabelecimento de linhas regulares.  Caracterizado por um 

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

tendo as quadras afuniladas nas extremidades em função dos limites impostos 

pelos cursos d‟água. 

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

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

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

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

deságua o córrego do Ipiranga.  

O chamado “Centro Histórico” de São Sebastião configura-se como testemunho da 

forma de construir e se apropriar do território, pois revela as condicionantes 

geográficas (porto natural, terras planas e água potável), o traçado e a relação do 

casario com as praças religiosas e civil. Reflete também as fases econômicas da 

região, com a exploração extrativista, a produção canavieira, o comércio portuário e 

a atividade cafeeira nos oitocentos. 

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

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

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

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

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

adquirem caráter dominante, sendo adotados como símbolos de modernidade e 

prosperidade econômica. 

Essa técnica construtiva predominou nas residências mais antigas da vila, situadas 

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

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

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

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

A utilização deste novo material permitiu a adoção de novas linhas construtivas, em 

geral ornadas por diversas modenaturas. Os telhados passam a ser escondidos por 

platibandas, as envasaduras recebem ornatos mais trabalhados com pequenos 

frontões triangulares, as fachadas revestem-se de frisos e cimalhas com maior 
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intensidade, pinhas, pináculos e conchóides, agora facilitados pela alvenaria de 

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

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

continua a ser utilizado até a década de 1930 nas divisórias internas de casas 

remediadas e nas construções da população mais simples. 

 

 

Figura 5.4.4-3 Casa caiçara típica do Litoral Norte, década de 
20 (Fonte: Arquivo Histórico de São Sebastião). 

 

Na década de 1960, alguns componentes recebem proteção legal, através de 

tombamento estadual pelo Condephaat: sete quadras, Igreja Matriz, Sobrado Praia 

Hotel, Casa das Janelas e Capela de São Gonçalo, e o patrimônio nacional 

Sobrado Casa Esperança, sob tombamento federal efetuado pelo IPHAN. 

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

compreensão prejudicada pelas muitas transformações vividas pelo município, 

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

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

ocupação completamente distinto daquele que configurou a implantação do núcleo 

urbano original.  Atualmente, nas cicatrizes de um intenso processo de exploração 

do solo, representadas pelos morros desnudos, outro cenário se configura, agora 

caracterizado por um desordenado processo de urbanização que avança pelas 
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encostas e imprime suas marcas na paisagem.  O quadro abaixo indica os imóveis 

preservados, em nível, municipal, estadual e federal: 

Quadro 5.4.4-1 - Imóveis preservados em nível municipal, estadual e federal. 

Descrição Endereço Nível 

Capela do Cemitério Municipal Centro Municipal 

Capela de Toque Toque Grande Toque Toque Grande Municipal 

Capela de Toque Toque Pequeno Toque Toque Pequeno Municipal 

Capela de Paúba Paúba Municipal 

Capela de Maresias Maresias Municipal 

Capela do Cemitério de Maresias Maresias Municipal 

Capela da Imaculada Conceição Boiçucanga Municipal 

Capela do Sagrado Boiçucanga Municipal 

Capela de São Roque Camburi Municipal 

Capela de Barra do Sahy Barra do Sahy Municipal 

Capela do Cemitério de Juquehy Juquehy Municipal 

Capela da Enseada  Municipal 

Igreja Matriz Pça Major João Fernandes, s/nº Estadual 

Capela de São Gonçalo R. Sebastião S. Neves, s/nº Estadual 

Casa vizinha a Capela S. Gonçalo R. Sebastião S. Neves, 78 Estadual 

Casa Júlio Meira R. Sebastião S. Neves, 68 Estadual 

Antiga Casa de Câmara e Cadeia Pça Brig. Rafael T. de Aguiar, s/nº Estadual 

Praia Hotel Av. Dr. Altino Arantes, 84 Estadual 

Casa das Janelas/Antiga Coletoria Rua Antônio Cândido, 113, 109 Estadual 

Fazenda Santana Av. Manoel Hipólito do Rego, 1579 Estadual 

Conv. Franciscano N.S. do Amparo Bairro de São Francisco Estadual 

Sobrado à Praça do Coreto Praça Major João Fernandes, 248 Estadual 

Imóvel urbano Pça Major João Fernandes, 218 Estadual 

Imóvel urbano R.Três Bandeirantes, 72,78 Estadual 

Casa Benjamim Orselli Pça Major João Fernandes, 288 Estadual 

Fachada Pça Major João Fernandes, 120 Estadual 

Face de Quadra R. Almirante Nogueira, 82,88,96,110 Estadual 

Casa Dona Filhinha R. Cândido Mota, 77 Estadual 

Casa Euclides Matos Pça Prof. Antônio Argino, 126 Estadual 

Residência do séc. XVIII Pça Prof. Antônio Argino, 102, 314 Estadual 

Câmara Municipal Pça Prof. Antônio Argino, 84 Estadual 

Residência do séc. XVIII R. Cândido Mota, 74,72,66 Estadual 
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Casa com cimalha "boca de telha" 

R. Expedicionários Brasileiros, 256, 

260 

Estadual 

Imóvel urbano R. Antônio Cândido, 207 Estadual 

Imóvel urbano R. Antônio Cândido, 229,233,237 Estadual 

Imóvel urbano 

R. Expedicionários Brasileiros, 166, 

180 

Estadual 

Fachada de tijolos R. Expedicionários Brasileiros, 176 Estadual 

Casa Rita Orselli Av. Dr. Altino Arantes, 242 Estadual 

Antigo Cinema Av. Dr. Altino Arantes, 212, 220 Estadual 

Imóvel urbano R. Três Bandeirantes, 15 Estadual 

Antigo Grupo Escolar Henrique 

Botelho Av. Dr. Altino Arantes, 174 

Estadual 

Residência do séc. XIX R. Expedicionários Brasileiros, 219 Estadual 

Residência R. Expedicionários Brasileiros, 239 Estadual 

Residência do séc. XIX R. Expedicionários Brasileiros, 249 Estadual 

Casa Esperança Av. Dr. Altino Arantes, 144,154 

Estadual e 

Federal 

Casa do séc. XIX R. Três Bandeirantes, 116,120 Estadual 

Casa de Pau-a-Pique R.Três Bandeirantes, 106 Estadual 

Casa Iracema Braga R. General Ozório, 85 Estadual 

Fachada R.Três Bandeirantes, 125 Estadual 

Casa R.Três Bandeirantes, 133 Estadual 

Sobradinho R. Vitorino G. Santos,4,8,12,16 Estadual 

Centro Pastoral Bom Pastor R. São Gonçalo, 97 Estadual 

Residência R. São Gonçalo, 101 Estadual 

Fachada do Século XVIII R. São Gonçalo, s/nº Estadual 

Farmácia Neves R. São Gonçalo, 119 Estadual 

Casa Dória R. Antônio Cândido, 214 Estadual 

Chalet Emygdio Orselli R. Capitão Luiz Soares, 386 Estadual 

 

No conjunto dos bens tombados no município de São Sebastião, para fins de 

amostragem, descrevemos alguns dos exemplares: 

 

Igreja São Sebastião (Matriz) 

Localização: Praça Major João Fernandes, 22 – Centro  
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Situada no centro do núcleo urbano de São Sebastião, a fachada da Matriz se volta 

para o mar, entre as construções do séc. XVIII, mantendo o adro ladeado por 

palmeiras imperiais. A lateral e os fundos foram extremamente prejudicados por 

construções posteriores. A Igreja é ladeada por duas praças de árvores copadas 

compondo um conjunto agradável. Construção de pedra e cal, a Matriz apresenta 

hoje aspecto decorrente de reforma no século XIX. Em sua forma original, sem 

torre, pode-se dizer que fachada e planta-baixa possuem inspiração e gosto 

jesuíticos: de preferência composições renascentistas, moderadas e regulares, 

imbuídas do espírito severo da Contra-Reforma, pois o Barroco ainda estava em 

seu início.  O aspecto atual da Igreja provém das obras concluídas em 1819. A 

fachada é composta por frontão triangular, com volutas e óculo, três janelas de 

coro, uma porta principal em arco pleno e torre lateral. Internamente é dividido em 

nave e capela-mor (partes principais) e construções posteriores: capela lateral, 

salão paroquial e ginásio. A nave possui colunas e esteios eqüidistantes de 

sustentação do telhado e é separada da capela-mor por arco-cruzeiro. Os vãos 

foram descaracterizados pela substituição das esquadrias de madeira por vitrais. 

Não mais existem retábulos de madeira originais, os da nave foram retirados em 

1992, os da capela-mor e lateral do arco-cruzeiro foram substituídos por alvenaria 

na década de 40.  O frontão reto, triangular, com volutas é o modelo mais comum 

no Brasil colonial. A nave única com esteios eqüidistantes de sustentação da 

cobertura, caracteriza Igrejas maiores, de três naves; solução rara no Brasil, mas 

bastante encontrada nas missões da Bacia do Prata. 

 

Casa Esperança  

Localização: Avenida Dr. Altino Arantes nº 32 – Centro  

A Casa Esperança é de meados do século XVIII e se constitui em rico exemplar da 

arquitetura urbana colonial. Construída em tijolo e pedra, assobradada, com 

telhado em quatro águas e um longo beiral arrematado por cimalha, destacam-se 

em seu interior os forros pintados e a decoração das três salas nobres do 

pavimento superior, além das portas ricamente trabalhadas em madeira e o gradil 

da escada. As pinturas, com temas da cidade do Rio de Janeiro no início do século 
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XIX, foram elaboradas durante a reforma de 1838, ocasião em que foram 

introduzidas  as portas balcão e o gradil de ferro da sacada.  

 

Convento Franciscano de Nossa Senhora do Amparo  

Localização: Praça Lourenço Lovisi - Bairro de São Francisco  

O Convento de Nossa Senhora do Amparo, construído originalmente em 1637, era 

ponto de parada dos jesuítas em suas viagens pelo litoral. Em 1934, por ter sido 

abandonado durante 60 anos, foi reconstruído por encontrar-se em péssimo estado 

de conservação. Do convento fazem parte igreja, sacristia e claustro. As paredes 

medem 1 m de espessura, os batentes são de pedra e a torre possui cobertura 

abobadada. O interior está bastante descaracterizado, principalmente com a 

substituição dos altares primitivos por outros de talha, em estilo neoclássico, 

envernizados. Em 1976, uma reforma descaracterizou ainda mais a igreja, com a 

introdução de lajotas do tipo colonial no piso e azulejos nas paredes. 

 

Fazenda Santana 

Localização: Av. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 1579 – Pontal da Cruz  

A produção agrícola de São Sebastião era muito variada. Durante o século XVIII 

incrementou a sua economia com o fabrico do açúcar e cachaça. A Fazenda 

Santana, deste período, constitui-se em importante exemplar de engenho de 

açúcar. A primeira ala da sede foi construída em 1743, em pedra no térreo e em 

pau-a-pique na parte superior, contemporânea ao engenho e aqueduto. Destes 

dois últimos ainda restam vestígios. No século XIX, com o advento do café, a sede 

foi acrescida de um corpo lateral ao lado do qual se encontra um alpendre 

remanescente da primeira construção. O tombamento incluiu, além do sobrado, 

construções remanescentes do engenho e senzala, alfaias, sete imagens e 

mobiliário antigo. 

 

Capela de São Gonçalo  

Localização: Rua Sebastião Silvestre Neves, s/n – Centro  
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Situada na esquina das ruas Sebastião Silvestre Neves, que liga a Prefeitura ao 

Largo da Igreja Matriz, a Capela de São Gonçalo ocupa os limites do lote 

separando-o da rua. Foi muito prejudicada pela construção de sobrado na esquina 

oposta, ferindo também o conjunto de casas térreas do entorno. Nos fundos teve a 

visibilidade prejudicada, porém algumas construções vizinhas mantêm o aspecto 

original. Os lampiões chumbados na fachada ferem o conjunto e a pintura está em 

desacordo com a restauração de 1979/80.  A construção de pedra assentada sobre 

o barro, embora de pequenas dimensões, é importante exemplar da arquitetura 

religiosa da época colonial. A construção em pedra é comum na região. A divisão 

interna, nave separada de capela-mor por arco-cruzeiro é o tipo mais difundido 

desde a colônia. Alguns elementos podem ter sido introduzidos posteriormente à 

construção do edifício, como a cimalha trabalhada. As telhas do frontão dispostas 

em “beira e bica” foram muito comuns para esse tipo de conformação. Entre os 

coruchéis do campário encontramos o tradicional acabamento em forma de lis, 

colocados na época em que os carmelitas administravam a capela.  A sua fachada 

é composta por frontão clássico triangular, determinado pelas duas águas do 

telhado e terminação do beiral formada por cimalha de estuque, uma porta de 

entrada para nave em arco abatido com elementos decorativos em alto relevo e 

janela de coro sobre a porta.  

 

Casa de Câmara e Cadeia 

Localização: Praça Brig. Rafael Tobias de Aguiar, s/n - Centro  

Símbolo da autoridade instituída, a construção de pedra e cal acompanha as 

características da arquitetura civil do séc. XVIII, como a fachada simétrica. Guarda 

ainda aspectos comuns a esse tipo de prédio público na época, como a escadaria 

externa e telhados de quatro águas. A Casa de Câmara e Cadeia de Mariana 

(Minas Gerais), por exemplo, possui as mesmas características da de São 

Sebastião, uma comparação mostra a simplicidade plástica da última, com cunhais, 

cornija em argamassa e quase nenhuma ornamentação.  Sobrado de pedra e cal, 

de corpo retangular e cobertura de quatro caídas, com cimalha tipo beiras e veira. 

Possui fachada simétrica. No sobrado possui uma porta flanqueada por dois tramos 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 135 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             135 de 194 

de três janelas. Estas são de arco abatido e caixilhos em vidro de guilhotina sobre 

os panos de madeira. O acesso ao andar superior é feito por escada externa de 

dois lances que convergem par um patamar central. Abaixo da escada está a 

entrada da cadeia, um vão em arco de cantaria. Os vãos do térreo são em verga 

reta com gradil de ferro. A fachada é composta, ainda, por cunhais de estuque. 

Internamente sofreu várias alterações. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-4. Patrimônio edificado de São Sebastião. A: Igreja Matriz; B: Capela de São Gonçalo; 
C: Aspectos do Centro Histórico; D: Convento de São Francisco; E: Casa 
Esperança; F: Casa de Câmara e Cadeia; G: Prédio do Antigo Fórum. 

A B C 

D E 

F G 
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Ainda em relação ao Patrimônio Edificado de São Sebastião, inserem-se as 

tradicionais capelas caiçaras, na grande maioria construídas em meados do século 

XX. Além do Santo Padroeiro da cidade, cada bairro passa a ter o seu próprio 

santo e festas populares dedicadas a ele, inclusive constituindo uma forma de 

integração social entre os membros de uma ou várias comunidades.  Tais capelas 

são protegidas pela Lei Municipal nº 943, de 28 de fevereiro de 1994.   Em seguida 

são descritas algumas das capelas preservadas no município de São Sebastião: 

 

Capela da Enseada 

Localização: Rodovia SP55 Rio-Santos – Bairro da Enseada  

Templo dedicado a Bom Jesus, que possuía tradicional festa no bairro de São 

Francisco, transferida para a enseada no começo do século XX.  Localizada entre a 

praia e a estrada, na Costa Norte do Município, sendo uma das capelas “de bairro”. 

Apesar dos anexos e reformas pode-se reconhecer nesta capela o modelo utilizado 

nas demais construções religiosas da região do século XX, caracterizada por uma 

fachada tipo frontão triangular que acompanha as duas águas do telhado, 

pináculos no fechamento deste frontão e sineiro central.   A fachada principal é 

composta por frontão em pequenas volutas, que acompanham as duas águas do 

telhado ladeado por pináculos e torre lateral, provavelmente construída 

posteriormente. Acima da porta se encontra o vão de sineiro inutilizado e a lateral 

da torre guarda marcas do cunhal e pináculos idênticos aos da lateral oposta. A 

torre possui cobertura triangular revestida de lajotas.  

 

Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição 

Localização: Toque Toque Grande 

A capela se encontra isolada de outras construções, não possuindo anexos. 

Voltada para o mar, possui espaço frontal que dá para uma praça. No aspecto 

geral a ambiência a valoriza. Em grande parte mantém o aspecto original sendo 

uma das capelas conservadas da Costa Sul. 
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Marco da ocupação caiçara do bairro, possui aspecto semelhante às demais 

capelas da Costa Sul construídas entre 1920 e 1960. 

Construção de pequenas dimensões com fachada composta por frontão triangular, 

com degraus acompanhando as duas águas do telhado. Possui os dois pináculos 

comuns à outras capelas, porém um é mais alto que o outro contendo o sino e se 

fazendo de sineiro lateral. É um só corpo de construção sem anexos, que foram 

construídos separadamente, no limite do terreno. Interiormente o salão retangular 

possui altar de alvenaria na parede dos fundos e dos pequenos nichos laterais. A 

estrutura do telhado foi trocada, mas se mantém aparente, a forração acompanha 

os caibros, o piso foi revestido com lajotas. 

 

Capela Imaculada Conceição  

Localização: Toque Toque Pequeno – Costa Sul 

Construída entre 1920 e 1930, em pau-a-pique, por esforço da população. De 

linhas retas e simples, em 1932 sofreu reforma que alterou sua fachada; 

posteriormente foi reconstruída em moldes semelhantes.   Construção de tijolos 

tipo “baiano”, sua fachada e implantação representa a tradição das capelas de 

bairro, pode-se reconhecer nesta capela o modelo utilizado nas demais 

construções religiosas da Costa Sul de São Sebastião, caracterizadas pelas 

comunidades caiçaras, marcam o período do início do século, dominado pelo 

isolamento e economia de subsistência na região.  Fachada composta por frontão 

triangular acompanhando as duas águas do telhado e ladeado por pináculos. Não 

possui sineiro.  

 

Capela Imaculada Conceição  

Localização: Rua José Benedito Ribeiro de Almeida, antiga Rua Barbacena – 

Costa Sul  

Capela construída por volta dos anos 30/40 em devoção à N. Sra. Imaculada 

Conceição. A primeira parte foi construída por esforço da comunidade e do 

construtor Sebastião Izidoro, através das economias com a venda do peixe.  
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Fachada composta por frontão triangular, a empena é formada por degraus, 

ladeados pelos pináculos. Há uma simples ornamentação de desenhos 

geométricos na fachada (tipo bandeira do Brasil) e o sineiro, apesar de central, foi 

um pouco deslocado. As esquadrias de madeira foram trocadas por vitrôs de ferro. 

A construção é composta por dois corpos, o original e um anexo posterior, ambos 

com duas águas de cobertura. A área original é composta por nave e capela-mor 

separadas por arco. Possui forração de madeira recente acompanhando as caídas 

do telhado. Na área nova ficam as dependências de apoio. 

 

Capela São Benedito e Sant´Anna  

Localização: Avenida Francisco Loup – Praça Internacional do Surf – Costa Sul/ 

Maresias  

Não se sabe ao certo a data de construção. A torre possui inscrição em sua parte 

interna: “A doação de Agenor I Santos/ Pedro F. Moura/ Construtor – Gabriel P. 

Dias/26-10-56” A capela tem sua fachada no alinhamento da estrada BR-101 em 

frente à Praça de Maresias, interrompendo a relação da capela com a praia para 

onde ela se volta. Foram instalados dois lampiões tipo colonial na fachada 

prejudicando a escala e conjunto.  A fachada é formada por frontão triangular 

acompanhando a empena e ladeado por pináculos. O sineiro é lateral, formando 

pequena torre. O interior é composto por nave e capela mor separados por arco. 

Sofreu adição de anexos e troca de esquadrias originais por vitrôs de ferro tipo 

“capela”. 

 

Capela Sagrado Coração de Jesus  

Localização: Avenida Walkir Vergani – Boiçucanga - SP 

A capela encontra-se na beira da estrada BR-101, sem recuo lateral; possui um 

pequeno jardim frontal. Seu aspecto geral é prejudicado pela proximidade com a 

estrada. Não foi construída em área central da vila, lugar ocupado pela Capela da 

Conceição. 
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A fachada e a divisão interna entre nave e capela-mor, através de arco-cruzeiro, 

representam a tradição das capelas de bairro no Brasil, com resquícios de 

características coloniais. Pode-se reconhecer nesta capela o modelo utilizado nas 

demais construções religiosas da Costa Sul de São Sebastião, caracterizadas pela 

fachada com frontão triangular ladeado por pináculos ou coruchéis.  Construção de 

alvenaria de tijolos possui a fachada tradicional das capelas da região: frontão em 

forma triangular, com sineiro central, acompanhando as duas águas do telhado e 

ladeado por pináculos. A construção é composta por dois corpos: nave e capela-

mor, com sacristia de pé direito mais baixo separada por arco-cruzeiro. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 
Figura 5.4.4-5. Capelas no município de São Sebastião. A: Capela de Boiçucanga; B: Capela 

Imaculada Conceição; C: Capela de Maresias; D: Capela de Paúba; E: Capela de 
Toque-Toque Grande; F: Capela de Toque-Toque Pequeno. 
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O Patrimônio Tumular 

Além das construções anteriormente mencionadas, outros elementos que já se 

incorporaram a paisagem cultural também adquirem valor enquanto patrimônio 

cultural, pois estão diretamente relacionados a identidade das comunidades locais. 

Neste caso, além de elementos como residências rurais, capelas, bens móveis 

integrados, incluímos também os cemitérios que se encontram na área de estudo 

do empreendimento, ou seja, no município de São Sebastião. 

Isto posto, há de se considerar que os espaços funerários refletem o 

comportamento sócio cultural do mundo dos vivos, onde os cemitérios passam a 

ser entendidos como um espaço em que as representações simbólicas 

testemunham determinado universo social, constituindo uma importante fonte 

documental e um campo privilegiado para a análise dos valores culturais de 

determinada comunidade, da mesma forma que permitem melhor compreender os 

fenômenos da dinâmica cultural e mudança social. Por essa razão, ao lado de 

contextos domésticos e produtivos, urbanos e rurais, os espaços funerários podem 

também ser incorporados como objeto de investigação. 

Uma vez que, salvo em algumas ocasiões, as jazidas constituem artefatos datáveis 

com precisão, possibilitando informações precisas no contexto da temporalidade. 

Além disso, muitas vezes o traçado urbano e as tendências arquitetônicas de uma 

época e região se refletem no plano dos cemitérios e estruturas tumulares, 

constituindo praticamente uma “cidade fechada”, a cidade dos mortos refletindo a 

cidade dos vivos. Os objetos tumulares, tais como vasos, anjos, santos, etc, 

juntamente com a tipologia da construção tumular, representam simbolicamente a 

relação de aproximação entre vivos e mortos. 

Embora no Brasil a preservação e o estudo do universo funerário sejam ainda 

consideravelmente tímidos, os trabalhos realizados e/ou em andamento, atestam a 

crescente viabilidade das estruturas tumulares, como sendo capazes de somar 

novos conhecimentos aos já produzidos por outras fontes documentais (TOLEDO, 

1994:89). 
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Da mesma forma, as contradições políticas, os processos de mudança social, a 

reordenação econômica e ideológica, estão fortemente associadas às 

representações da morte. Obviamente, a valorização, preservação e estudo de tais 

estruturas não podem simplesmente ser justificados pelo fator afetividade ou 

personalista, mas sim, pela capacidade informativa de determinado segmento 

social. 

Nesse contexto, não devem ser alvo de análise e preservação somente as 

estruturas funerárias associadas às grandes personalidades, mas em um sentido 

pluralista e democrático, alguns exemplares de caráter popular que permitam 

documentar a maioria da população, são também dignos de valorização e 

manutenção do registro histórico, como é o caso de alguns túmulos existentes no 

cemitério aqui apontado. 

Assim, tais sepultamentos embora não possuam muitas estruturas que se 

configuram como exemplares de arquitetura tumular ou outros elementos artísticos, 

tais como esculturas em mármore ou pedra, se configuram como exemplares da 

cultura local, principalmente no que diz respeito a compartimentação dos espaços 

funerários, distribuição dos sepultamentos, tipologia dos túmulos e elementos de 

devoção religiosa da comunidade local. 

Dessa forma, diferente de municípios que vivenciaram grandes fases econômicas, 

como é o caso das localidades relacionadas à atividade cafeeira no limiar do século 

XIX, principalmente no Vale do Paraíba, os cemitérios de ambos os municípios 

possuem em sua grande maioria túmulos edificados a partir da primeira metade do 

século XX, em geral de uma mesma tipologia sem muito requinte ou beleza plástica 

ressaltada por grandes obras arquitetônicas ou esculturas. À exceção do Cemitério 

Central de São Sebastião, as demais localidades pesquisadas (Maresias, 

Boiçucanga e Bairro de São Francisco) não possuem quarteirões bem definidos, 

sendo caracterizados geralmente por um pórtico principal e uma pequena alameda 

central logo seccionada por túmulos mais recentes.  

Praticamente em todos os cemitérios visitados, a maior parte dos túmulos é 

construída em alvenaria de tijolos, formando quadriláteros, com cruzes na parte 

mais elevada e, em geral, são pintados predominantemente na tonalidade branca a 
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base da cal. Os túmulos mais recentes, geralmente são revestidos de azulejos em 

tons pastéis, mas ainda apresentam a mesma tipologia construtiva dos túmulos 

mais antigos. Em vários casos, constata-se a presença de pequenos vasos com 

flores plásticas indicando preocupação com a ornamentação das sepulturas. 

Em São Sebastião, até mesmo pelas características geográficas do município, 

representado por uma extensa faixa com cerca de 100 km de extensão, as 

comunidades mais distanciadas do centro urbano constituíram o seu próprio 

espaço para sepultamentos, justificando assim, a presença dos cemitérios de 

Maresias, Boiçucanga, Centro e Bairro de São Francisco. No conjunto, apenas o 

cemitério do centro apresenta raros túmulos com arquitetura funerária, em geral 

anjos esculpidos em mármore “coroando” estruturas tumulares com maior apuro 

plástico e estético. 

Com o crescimento populacional e a consequente necessidade de novas áreas 

para a expansão urbana, os espaços destinados aos sepultamentos vão 

diminuindo e assim, a partir dos anos 60, torna-se relativamente comum a 

transferência dos restos ósseos para as conhecidas “gavetas” que gradativamente 

passam a ocupar boa parte dos cemitérios públicos e particulares. Da mesma 

forma que os túmulos tradicionais, estes “nichos verticais” configuram-se como 

locais sagrados onde também são depositadas oferendas e lembranças dos entes 

queridos. 

Por fim, cabe ressaltar que procuramos aqui romper com a prática de se considerar 

os bens patrimoniais como monumentos, conformando uma visão elitista, de que 

somente são dignos de serem preservadas e estudadas as grandes obras 

associadas à história das elites, as quais por vezes acabam ficando ilhadas no 

interior de determinado contexto cultural.  

Assim, estes exemplares de espaços sepulcrais juntamente com os demais 

elementos do patrimônio cultural já apontados devem ser considerados de forma 

integrada, pois além de formarem a alma da cidade, sua identidade, testemunham 

as diversas formas e os distintos processos de uso e ocupação do solo ocorridos 

nesta parte do Estado de São Paulo, da mesma forma que fazem parte de 

Paisagens Culturais em constante processo de transformação. 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 143 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             143 de 194 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 
Figura 5.4.4-6. Patrimônio tumular de São Sebastião. A-C: exemplares de túmulos do Cemitério 

Central de São Sebastião; D: aspectos gerais do Cemitério de Boiçucanga; E: 
aspectos gerais do Cemitério do Bairro São Francisco (Autor: Bourscheid, 2010). 

 

O Patrimônio Imaterial 

No contexto do patrimônio cultural imaterial, alguns exemplares, mesmo sendo 

desconhecidos ou não reconhecidos pela população, foram identificados e 

adequadamente registrados como áreas de representatividade no âmbito dos 

modernos conceitos de Patrimônio Histórico Cultural. 

Todavia, a área estudada, por seus remanescentes culturais e naturais, 

caracteriza-se por uma região com significativo potencial quando se pretende 

abordar as esferas do patrimônio ali existente. Porém, dada a natureza dos 

trabalhos desenvolvidos nesta etapa de campo, as pesquisas tiveram por objetivo 

E D 

C B A 
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realizar um diagnóstico amostral de alguns elementos do patrimônio cultural e 

imaterial presente na área em questão, privilegiando, sobretudo, testemunhos do 

“saber fazer” regional e que de certa forma pudessem refletir o cotidiano 

sociocultural das comunidades locais. 

Cabe aqui ressaltar que em geral estudos voltados para a identificação do 

patrimônio imaterial têm privilegiado festejos populares, produção artesanal, formas 

de habitar e construir, e outras expressões do cotidiano de determinada 

comunidade. Todavia, além destes elementos, procuramos também considerar 

neste trabalho outros elementos diretamente associados ao que se convencionou 

denominar de “saber fazer”, como é o caso da fabricação de canoas de culinária 

típica, que efetivamente expressam um conhecimento, em geral, transmitido de 

geração em geração atestando inclusive vínculos entre os diversos membros de 

uma comunidade, conforme descrevemos a seguir: 

 

Festa de Santana 

Localização: Fazenda Santana - Avenida Manoel Hipólito do Rego, 1579  

As comemorações em “louvor a Santana”, padroeira das professoras e da Fazenda 

de mesmo nome, têm início com a novena, no dia 18 de julho e término dia 26, com 

celebração da missa.  

Após as rezas noturnas oferecidas à Santa, os convidados são recepcionados com 

a tradicional consertada para então seguirem para a Festa, que conta com uma 

grande fogueira para a iluminação do terreiro. Tomada por barracas e convidados, 

a festa é agitada por pessoas que cantam, conversam e dançam ao som das 

manifestações culturais da região, como a Congada, a Folia de Reis, o Caiapó e os 

contos engraçados, narrados por Dona Neide Palumbo.  

O momento mais esperado acontece. Repentinamente, o Boi- Investe sai de trás 

dos arcos, investe para cima das pessoas e depois de cumprida sua missão, 

desaparece na escuridão, deixando boas gargalhadas as pessoas que lhe serviram 

de alvo. 
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Figura 5.4.4-7. Fazenda Santana (Fonte: Arquivo 
Histórico PMSS). 

 

Figura 5.4.4-8. Festa de Santana (Fonte: 
Arquivo Histórico PMSS). 

 

Boi-Investe 

Todo ano, junto aos preparativos da Festa de Santana, o boi começa a ser 

enfeitado. Como adaptação regional do Bumba-meu-boi, o Boi-Investe é 

confeccionado pelas mãos do Sr. Antônio, que há muitos anos assumiu esta tarefa. 

Com a ajuda de alguns amigos, o Sr. Antônio, residente na Fazenda, monta a 

estrutura que possui tamanho real de um bovino; em seguida é revestida de tecido, 

e colorido pelas mãos de seus criadores. Possui também chifres de verdade e rabo 

com bastante movimento, para atiçar a garotada.   No decorrer da Festa, o Boi-

Investe surge repentinamente dos arcos do aqueduto investe para cima das 

pessoas que fogem alvoroçadas. Quando menos se espera ele some, retornando 

ao lugar de onde surgiu.  Ninguém sabe informar o período de surgimento da 

manifestação. Contam os mais antigos que o Boi-Investe está presente na Festa de 

Santana desde o tempo dos escravos, perpetuando o culto e danças de influência 

negra.  

 

Figura 5.4.4-9. Boi-Investe (Fonte: Arquivo Histórico 
PMSS). 
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Consertada 

Um dos principais atrativos da Festa de Santana é a consertada, bebida quente e 

confortante oferecida para amenizar o friozinho do mês de julho. Não se sabe ao 

certo a origem da tradição, mas é bem provável que tenha aparecido nos tempos 

em que a Fazenda se dedicava a produção de aguardente, principal componente 

da bebida. Sabe-se que os alambiques da Fazenda permaneceram cheios até 

1965, quando ainda vivia Januário Hipólito do Rego (3/11/1895 – 1965), o último a 

fabricar a pinga da Fazenda. Posteriormente, a aguardente utilizada na fabricação 

da consertada passou a vir de Ilhabela e Salesópolis. 

Um ano antes da novena de Santana, a aguardente é comprada e acondicionada. 

Em seguida, as especiarias cravo, canela, noz-moscada e erva-doce são 

maceradas em um pilão e imersas na pinga. O pote é lacrado posto para 

descansar por um ano, sendo agitado de tempos em tempos. Perto da novena, o 

licor é coado em panos de algodão, até que esteja fino e límpido. Atualmente, a 

fabricação da bebida se configura como ritual familiar, envolvendo em seu feitio 

homens, mulheres e demais agregados que passam noites a temperar a 

consertada. A degustação final fica por conta dos mais antigos, que sabem com 

precisão o ponto certo de servir.   

 

Culinária Típica 

As receitas da família Rego foram transmitidas oralmente de geração para geração 

e algumas alterações no modo de fazer foram incorporadas às receitas, devido as 

facilidades que muitos utensílios domésticos modernos vieram oferecer. 

O feitio de doces caseiros era especialidade dos habitantes da Fazenda Santana. 

Devido à abundância de frutas encontradas nos pomares da propriedade, os doces 

eram confeccionados em grande quantidade, tais como o doce de goiaba, caju, 

banana, mamão, fruta-pão e laranja da terra. Inicialmente, eram adoçados com o 

melado de cana ou rapadura produzido no Engenho da própria Fazenda.  

Dentre as receitas mais tradicionais, o doce de goiabada assume posição de 

destaque. Segundo Tia Didi, uma das representantes mais idosas da família, o 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 147 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             147 de 194 

doce é um tipo de compota, obtida depois de um longo processo. As frutas são 

colhidas, bem lavadas, peneiradas para a seleção das sementes, e levadas ao 

tacho de cobre para ser mexida ao fogo. Depois de obter-se a geléia, a fruta é 

apurada com cravo e rapadura. De forma similar era feito o doce de laranja e o de 

mamão, porém, estas frutas tinham que ficar de molho em água aproximadamente 

uns cinco dias, trocando sempre a água e provando para ver se já tinham tirado o 

amargo. 

O pão de fruta-pão é outra especialidade da Família Rego. Depois de cozida, a 

fruta é espremida no espremedor de batatas, recebe manteiga, gemas de ovos, 

trigo e fermento para pão; a massa é esticada e em seguida enrolada, tipo 

rocambole, para então receber pinceladas de gemas e levada ao forno. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 
Figura 5.4.4-10. Tacho de cobre utilizado no feitio da goiabada. 

 

Procissão de Santa Cruz 

A procissão de Santa Cruz ocorrida todo mês de maio, esteve por longos anos 

ligados às manifestações da Fazenda Santana. Segundo a Família Rego, a 

procissão teve início nos tempos do Padre Manuel Jorge, em meados do século 

XVIII. Até poucos anos atrás existia uma Cruz desmontável utilizada na cerimônia; 

era guardada em uma caixa junto aos dizeres que informavam a data da festa e 

sua simbologia. 

Era da Fazenda Santana que saía a procissão, seguindo em direção a Pedra da 

Cruz, onde era realizada a missa. Após o culto, os devotos retornavam a Fazenda 

para prestigiar a tão esperada Festa de Santa Cruz. Dona Helena Cunha Rego, 
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também integrante da Família, era a responsável por angariar fundos para a 

organização da Festa, solicitando doações aos políticos e comerciantes da região. 

A festa contava com muitos atrativos, como o bingo, comes e bebes e os tão 

conhecidos pés-de-moleque.  

Atualmente, Santa Cruz ganhou capela própria e a procissão, que antes se iniciava 

na Fazenda Santana, agora tem como ponto de partida a pedra do Pontal da Cruz. 

Crianças vestidas de anjos, banda municipal e pessoas carregando suas cruzes de 

madeira seguem rumo a Capela, onde é realizada a Festa para angariar fundos 

para a igreja.  

 

Autor: Bourscheid, 2010 
Figura 5.4.4-11. Procissão de Santa Cruz . 

 

Medicina Tradicional 

Os atuais residentes da Fazenda Santana afirmam que para todo mal existe uma 

cura. Herdadas dos antigos, as receitas medicinais compõe o quadro imaterial da 

Fazenda Santana. 

Na Fazenda, o cultivo de frutíferas sempre deu espaço as ervas medicinais, que 

eram transformadas em chá para curar resfriados, vermes, cólicas, infecções e etc. 

As folhas ainda secas também garantiram lugar no ritual; eram aplicadas sobre o 

corpo do molesto durante as rezas proferidas pelo benzedeiro, que tinha em seus 

conhecimentos a função de curar e tirar o mau olhado.  

Atualmente muitas ervas continuam sendo plantadas para a cura de males. Como 

calmante usa-se a melissa, alfavaca-cravo e a erva-cidrão; para tirar vermes de 
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crianças, a hortelã; para curar resfriados, usa-se a casca da laranja queimada com 

açúcar e a leite. O diabetes pode ser sanado com o uso constante de pata-de-vaca. 

Se a intenção é baixar a pressão ou o colesterol, recomenda-se sete sangrias. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-12. Melissa. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-13. Alfavaca-cravo. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-14. Erva-cidrão. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-15. Hortelã . 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-16. Casca de laranja. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-17. Pata-de-vaca. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-18. Sete Sangrias. 

 

Lendas 

As lendas de São Sebastião constituem riquíssimo valor no quadro do Patrimônio 

Imaterial do Município. Caiçaras antigos contam que desde a infância são 

acostumados a sentar a beira de fogueiras para ali ouvirem estórias de 

assombrações contadas por seus avós. Assombrações, bruxas e sereias fazem 

parte das narrativas dessas pessoas; curioso notar que os fatos ocorridos nessas 

fantásticas histórias se confundem muitas vezes com a história dos lugares, como 

seguem:  

 

A Lenda do Tesouro do Padre 

O primeiro proprietário da Fazenda Santana foi o Padre Manuel Jorge. Dono de 

muita riqueza, ele erigiu em sua Fazenda uma pequena capela dedicada a 

Santana, a quem dedicaria seus cultos. 

Sem ter onde guardar o tesouro por ele acumulado, Padre Manuel resolveu 

escondê-lo atrás do retábulo de madeira, no altar-mor da capela. Encucados com a 
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tal história, os moradores da Fazenda Santana aproveitaram a reforma da capela, 

ocorrida no início do século XX para averiguar a existência do tal tesouro. 

Quando o retábulo foi removido os curiosos da família correram em direção a 

capela para sanar sua imensurável dúvida. No fim das contas, acabaram por 

encontrar uma pequena caixa de madeira, velha e empoeirada. Para sua 

decepção, a caixinha só continha moedas antigas e sem valor, o que talvez no 

passado distante possa realmente ter sido um tesouro. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-19. Capela de Santana. 

 

A Lenda do Amor 

A Lenda do Amor se refere a um romance entre uma bela moça da Praia do Pontal 

da Cruz e um rapaz de Ilhabela. Todas as tardes o rapaz pegava a sua canoa e 

atravessava o canal para se encontrar com a bela moça em um rochedo que ainda 

existe na praia. Um belo dia, um rapaz da corte veio para São Sebastião e se 

apaixonou pela moça, que ficou dividida diante das promessas de casamento, 

amor e felicidade feitas pelo rapaz, e adoeceu.  

O rapaz da ilha ficou desesperado vendo sua amada definhar e em um dia de 

muita ventania, ele pegou sua canoa, se dirigiu até o meio do Canal de São 
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Sebastião e se deixou a deriva. Após dois dias o encontram morto nos rochedos. 

Sua amada não aguentou a notícia e também veio a falecer após dois dias. 

Nos rochedos foi colocada uma cruz e no seu entorno nasceram duas árvores de 

abricó entrelaçadas, simbolizando o amor do casal. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-20. Pedra da Cruz. 

 

Lenda do Diabinho na Garrafa 

A lenda contada por um caçador da região sobre Joaquim Pedro que teria sido 

ocupante do Sítio Arqueológico São Francisco: 

“Joaquim Pedro, antigo senhor de engenho e cruel dono de escravos resolveu se 

beneficiar do pacto que teve com o demo. O diabinho prometera-lhe vida longa e 

prosperidade enquanto fosse mantido preso numa garrafa. Desavisadamente, ao 

bisbilhotar os pertences do marido, sua esposa abre a garrafa deixando o pequeno 

vermelhinho escapulir. Neste momento, Joaquim Pedro que negociava seus 

produtos no canal, vem a óbito. Seu corpo é carregado por escravos rumo à sede 

da Fazenda, onde teria seu corpo velado. Durante o ritual fúnebre vem soar aos 

ouvidos dos ali presentes um imenso estrondo, as luzes se apagam. Depois de 

reascender seus lampiões, viram que o corpo havia sumido. Ouve-se fortes 

gargalhadas que ressoam do telhado, o que faz com que os presentes corram para 

fora da casa de morada. E ali fora se deparam com o diabo carregando o corpo de 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 155 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             155 de 194 

Joaquim Pedro nos braços. Todos fogem apavorados e abandonam o lugar para 

sempre”.  

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-21. Entrevista com Sr. Orlando Barsotti. 

 

Pesca artesanal 

A cultura caiçara tem como pilar a pesca artesanal por ser algo produzido pelas 

próprias mãos do caipira do litoral. Praticada desde os primórdios, a pesca 

artesanal nesse pedaço de litoral manteve viva as técnicas tradicionais, não 

somente por apresentar artefatos de grande poder simbólico para a história, mas 

por estar totalmente relacionada ao tipo de relação que o caiçara construiu com 

seu meio geográfico.  

 

Fonte: Arquivo Histórico PMSS  

Figura 5.4.4-22. Puxada de rede. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-23. Sr. Pedro costurando rede. 
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Feitio de canoa 

Herdada da cultura indígena e essencial para o desenvolvimento da atividade 

pesqueira, a canoa se tornou o melhor empreendimento do homem do mar. 

Importante instrumento de pesca e transporte de mercadorias, a canoa de um pau 

só, como é conhecida pelos antigos pescadores, é confeccionada em madeira de 

Guapuruvu, espécie nativa da região que garante ao produto maior leveza e 

resistência ao tempo. A árvore é retirada da mata, engenhosamente esculpida com 

auxílio de enxós, plainas e lixas.  Depois de pronta, recebe várias camadas de tinta 

para garantir sua durabilidade.  O dono da nova canoa trata logo de lhe dar um 

nome, se refere quase sempre a afetividade familiar.  

 

 

Fonte: Arquivo Histórico PMSS  

Figura 5.4.4-24. Canoa sendo esculpida. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-25. Acabamento dos bancos da canoa. 
 

 

Pesca de arrasto 

No final do século XX, a pesca de arrasto passou a ser incorporada por boa parte 

da comunidade pesqueira. Com a apropriação deste saber, muitas pessoas 

trocaram suas antigas canoas por grandes barcos movidos a motor, que ao 

arrastarem suas enormes redes pegam todas as variedades de frutos do mar. Ao 

contrário da  pesca artesanal, atividade tipicamente regional, a pesca de arrasto é 

um exemplo de cultura migrante, oriunda do estado de Santa Catarina e muitos 
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destes barcos se encontram atualmente ancorados no Bairro de São Francisco da 

Praia.  

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-26. Pesca de arrasto no Bairro de São 
Francisco. 

 

Artesanato em taboa 

Os trançados, muito comuns no Litoral Norte de São Paulo, também fazem parte 

da cultura tradicional da região. São cestos, balaios, tapetes, descansos de panela 

e as famosas esteiras de taboa, planta nativa encontrada em área de várzea. Sua 

coleta é feita na lua minguante, para que não “dê bicho” e tenha grande 

durabilidade. Têm de ser seca ao sol durante alguns dias e depois é trançada 

manualmente pelas habilidosas artesãs do bairro da Enseada e Costa Sul do 

município, regiões ainda privilegiadas com áreas alagadiças. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-27. Dona Jomilde trançando taboa. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-28. Produtos finais. 
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Cerâmica 

A produção ceramista no município de São Sebastião remonta ao período colonial. 

O barro recurso abundante e facilmente encontrado nos arredores do núcleo 

urbano até meados do século XX, servia de matéria prima na confecção de panelas 

que eram produzidas em sua maioria por mulheres; suas formas apresentam forte 

semelhança com a cerâmica indígena, posteriormente aperfeiçoada pelas mãos 

européias e africanas. Portanto, a produção paneleira atual constitui uma das 

expressões mais simbólicas presentes no município, por envolver saberes 

seculares e manifestar a identidade caiçara. 

 

Fonte: Edivaldo Nascimento  

Figura 5.4.4-29. Dona Adélia Barsotti. 

 
Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-30. Produtos da Cooperartes 
(Autor: Bourscheid, 2010). 

 

Congada 

Dentre os festejos populares mais expressivos da cidade de São Sebastião, 

podemos citar a Congada do Bairro de São Francisco. Responsável por colorir o 

imaginário popular do município, a Congada tem caráter religioso representado 

pela luta entre cristãos e mouros. Suas embaixadas são acompanhadas por 

instrumentos de origem africana, como a marimba, dificilmente encontrada nos 

festejos brasileiros. Por onde passa a Congada de São Benedito ganha a atenção 

e a curiosidade dos observadores, que tentam entender o seu real significado.  
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Fonte: O Folclore no Litoral Norte Paulista - 
Rossini T. de Lima, 1959 

Figura 5.4.4-31. Sr. Bigode, Congada de 
1959. 

 

Fonte: Congada de São Benedito do Bairro de São 
Francisco  

Figura 5.4.4-32. Congada atual no Revelando São 
Paulo. 

 

Folia de Reis 

As Folias de Reis de São Sebastião denotam o espírito religioso do povo 

sebastianense. No mês de dezembro as casas da redondeza são repentinamente 

visitadas por um grupo de violeiros, cantores, palhaços que dedicam seus esforços 

ao culto dos Santos Reis. Saúdam a família, curvam-se diante do altar e arrecadam 

prendas para organizar a tão esperada festa. Dia 6 de janeiro oferecem farta 

quantidade de comida e dançam ao som do forró até o dia clarear. As folias do 

Município de São Sebastião são adaptações regionais das culturas de São José do 

Barreiro. 

 

Fonte: Arquivo Histórico PMSS  

Figura 5.4.4-33. Folia de Reis do bairro Pontal da 
Cruz. 
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Festa de São Pedro Pescador 

A festa dedicada a São Pedro Pescador é realizada desde meados do século XX 

em diversos bairros da cidade. O bairro de São Francisco, por constituir núcleo 

pesqueiro incorpora a tradição na forma de uma procissão marítima, onde os 

barcos são enfeitados com bandeirinhas e flores. O Padroeiro dos pescadores 

segue na frente, conduzindo os fiéis sobre andor bastante ornamentado.  

 

Fonte: Arquivo Histórico PMSS 

Figura 5.4.4-34. Procissão marítima de São Pedro 
Pescador. 

Culinária regional 

O peixe, aliado aos produtos provenientes de pequenas roças como o feijão, a 

mandioca, o milho, o arroz e as bananas, deram origem a culinária tipicamente 

regional, atualmente presente nas mesas dos remanescentes caiçaras. O peixe 

seco com batata doce, o pirão de peixe e o azul- marinho são alguns dos 

exemplares mais procurados pelos que apreciam a culinária tipicamente caiçara.  

 

Fonte: www.novomilenio.inf.br  

Figura 5.4.4-35. Azul-marinho, culinária típica caiçara. 
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Festa do Padroeiro São Sebastião 

No dia 20 de janeiro de 1502, conforme calendário cristão, era dia de São 

Sebastião como fora batizado o povoado. A festa do Padroeiro é realizada todo 

mês de janeiro; os fiéis decoram o andor com palmas vermelhas para receber o 

santo que é ornamentado com faixa e resplendor. A procissão percorre o centro 

histórico atraindo dezenas de devotos. E o festejo conta ainda com barracas, 

bingos, prendas e muitos shows. 

 

Fonte: Arquivo Histórico PMSS  

Figura 5.4.4-36. Procissão do Padroeiro São Sebastião. 

 

Artesanato em caxeta  

O artesanato em caxeta é derivado da manufatura de utensílios funcionais como 

gamelas e travessas. A madeira é clara e mole, oriunda de áreas como mangues e 

áreas baixias de restinga. Atualmente essa atividade migrou para fabricação de 

artefatos decorativos como pássaros, canoas, colheres e misturadores, tendo como 

característica principal a policromia. 

 

Fonte: Arquivo Histórico PMSS  

Figura 5.4.4-37. Barquinhos em caxeta. 

 

 

Fonte: Arquivo Histórico PMSS  

Figura 5.4.4-38. Misturadores de suco em 
caxeta. 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 162 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             162 de 194 

Artesanato indígena 

A aldeia Guarani localizada no bairro de Boracéia, costa sul do município de São 

Sebastião, mantém, além da produção de gêneros alimentícios, o artesanato 

tradicional indígena. As mulheres indígenas, experientes no trato com a palha e o 

bambu passam dias preparando o material a ser trançado, desde a coleta até o 

tingimento das penas, com pigmentação artificial. São cestos, peneiras, bolsas, 

chocalhos, arco e flecha, tudo muito bem acabado. Os produtos para a venda 

podem ser encontrados na beira da Rodovia SP-55, paralela a aldeia ou até 

mesmo em lojas e feiras da região. 

 

 

Fonte: www.saosebastiao.sp.gov.br 

Figura 5.4.4-39. Venda de artesanato indígena (). 

 

Carnaval  

O carnaval de São Sebastião constitui uma manifestação muito expressiva do povo 

sebastianense. Muitos dos bairros da cidade possuem suas escolas de samba, que 

desfilam a todo vapor na Rua da Praia. Os preparativos para esta grande festa 

começam em novembro e exigem muito tempo e esforço dos foliões. Além do 

carnaval de avenida que é muito prestigiado pelos turistas, existem também os 

divertidos bailes de carnaval e o tradicional carnaval do Coreto, ambiente mais 

familiar onde centenas de pessoas fantasiadas dançam ao som das boas e antigas 

marchinhas, brincam e soltam serpentinas até o amanhecer do dia. 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-40 Carnaval de rua e no coreto 
da cidade. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-41 Carnaval de rua e no coreto 
da cidade . 

 

 

Grilo Mar Estaleiro 

Localização: Rua Martins do Val – Bairro São Francisco – São Sebastião  

Coordenadas: 23k 0458108/ 7372609 

Mais conhecido como Estaleiro do Bairro São Francisco, “o Grilo Mar é fruto de 

muito trabalho”, diz o proprietário, o Sr. Amarildo Aniceto dos Santos, 47 anos. O 

nome “grilo” surgiu desde que tinha 16 anos, quando comprou seu primeiro barco, 

porém sua paixão por navegações vem de muito antes - “Aos 6 anos de idade já 

brincava com barquinhos e adorava”. 

Nascido e criado em São Sebastião, o Sr. Amarildo montou seu próprio negócio em 

1999 e atualmente dois funcionários o ajudam no estaleiro, juntamente com sua 

família. 

As embarcações na maioria das vezes são confeccionadas por encomendas. 

Segundo o artesão, muitos são resgatados do mar quando naufragam e depois de 

recuperados são colocados a venda. Há 11 anos um barco (+/- 14 m) modelo 

baleeira vem sendo construído com recurso próprio e diz não medir esforços para 

empregar os melhores materiais. O que deveria estar pronto entre 8 e 10 meses 

ainda deverá ter maiores cuidados para que no término possa ser utilizado com 

escolas para o turismo. No interior da embarcação, 28 camas estão sendo 

confeccionadas para maior conforto dos turistas.  
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-42. Sr. Amarildo Aniceto em seu 
estaleiro. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-43. Fabricação do casco de uma 
embarcação. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-44. Barco modelo baleeira. 

 

Festa de Nossa Senhora de Santana  

Localização: Toque Toque Grande 

Realizada há mais de 50 anos, a Festa de Santana é comemorada durante a 

terceira e quarta semana de julho (sempre sextas a domingos). No primeiro dia, 

toda a comunidade local participa do levantamento do mastro e da celebração da 

missa. 

Na quarta semana é realizada a festa social, onde barracas são montadas com 

prendas doadas pela própria comunidade e bingos são realizados em benefício da 

Capela de Nossa Senhora Imaculada Conceição. 

No último dia das comemorações é realizada a missa às 11h, seguida da reza da 

ladainha em latim, feita pela moradora mais antiga do bairro, a Sra. Lídia de 64 

anos. Depois várias pessoas, inclusive de outros locais, acompanham a procissão 
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que encerra as festividades religiosas. À noite, a comunidade se despede com 

mais uma festa social. 

Ladainha rezada em latim, pela moradora mais antiga do local, a Sra. Lídia: 

“Kirie eleison Christe eleison Kirie eleison 

Todos: Christe audi nos  Christe exaudi nos Pater de Coelis Deus, 

miserere nobis. 

Todos: Fili redemptor mundi,  Deus miserere nobis Spiritus Sancte Deus, miserere 

nobis 

Todos: Sancta trinitas, unus  Deus, miserere nobis Sancta Maria, ora pronobis 

Sancta Dei Genitrix Sancta Virgo virginum Todos: Manter Christe 

Mater divinae graticae Mater purissima Mater castissima 

Todos: Mater inviolata Mater intemerata Mater amabilis 

Mater admirabilis Todos: Mater boni conselii Mater Criatoris 

Mater Salvatoris Virgo prudentíssima Todos: Virgo veneranda 

Virgo praedicanda Virgo potens Virgo Clemens 

Todos: Virgo Fidelis Speculum justitiae Sedes sapientiae 

Causa nostrae laetitiae Todos:Vas espirituale Vas honorabile 

Vas insegni devotionis Rosa mística Todos: Turris Davidica 

Turris ebúrnea Dornus aurea Foederis arca 

Todos: Januca coeli Stella matutina Salus infirmorum 

Refugium peccatorum Todos: Consolatrix afflictorum Auxilium Christianorum 

Regina angelorum Regina patriarcarum Todos: Regina prophetarum 

Regina apostolorum Regina Martirum Regina confessorum 

Todos: Regina Virginum Regina sacntorum amnium Sine labe originali concepta 

Sacratissimi rosarii Todos: Regina pacis Anus Dei, qui tollis peccata 

mundi 

Parce nobis Domine Todos: Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi 

Exaudi nos, Domine 

Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi 

Miserere nobis.”  

 

Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição  

Localização: Toque Toque Grande 

A Festa da padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceição é realizada no dia 08 

de Dezembro e ao contrário da Festa de Santana, a celebração é mais simples, diz 
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a Sra. Maria do Carmo. No dia da Santa é celebrada uma missa e em seguida uma 

procissão, que percorre até a praça local;  somente pessoas da comunidade 

participam. 

 

Festa Imaculada Conceição  

Localização: Rua José Benedito Ribeiro de Almeida - Paúba  

Festa realizada em comemoração a Imaculada Conceição, padroeira do bairro de 

Paúba. O grande festejo é realizado há anos pela comunidade, onde é celebrada 

missa e procissão. Barracas são montadas na rua em frente à Capela e dentro do 

coreto acontece o forró, onde todos se divertem até altas horas, diz o Sr. Almir, 

morador local há 38 anos. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-45. Capela Imaculada Conceição. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-46. Sr. Almir, morador 
local. 

 

Festa de São Benedito 

Localização: Av. Francisco Loup – Praça Internacional do Surf – Maresias  

As vésperas de completar 100 anos (Novembro), a Capela São Benedito e 

Sant´Anna é palco para uma das festas mais esperadas pela comunidade de 

Maresias. Comemorada dia 05 de Outubro, o festejo de São Sebastião reúne 
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pessoas de várias localidades onde é celebrada missa, procissão e barracas são 

montadas com prendas doadas pela própria comunidade, tudo em prol da Capela. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-47. Capela São Benedito e Sant´Anna. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-48. São Benedito. 

 

Festa de Sant´Anna  

Localização: Av. Francisco Loup – Praça Internacional do Surf – Maresias  

Comemorada dia 26 de Julho, Sant´Anna há anos é homenageada com uma 

novena. Segundo a Sra. Miriam e Sra. Adriana (voluntárias na limpeza da Capela), 

a festa é simples, porém toda a comunidade participa. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.4.4-49. Sra. Mirim e Sra. 
Adriana. 
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As Fortificações 

Ainda como exemplares do Patrimônio Cultural, merecem destaque remanescentes 

do sistema de fortificações do Canal de São Sebastião, igualmente protegidos pela 

Lei Municipal 1.452, de 6 de dezembro de 2000, que “dispõe sobre a preservação 

das ruínas, sítios arqueológicos, baterias de canhões, locais de interesse 

histórico‐cultural”, mencionando explicitamente:  

“Artigo 1º ‐ Além de outros locais que devem ser assim considerados de 

importância histórico‐cultural, compreendendo as seguintes fortificações, baterias 

de canhões, com a finalidade de proteger e preservar essas ruínas e sítios 

arqueológicos contra a descaracterização, aplicando‐se, porém, no que for 

pertinente, nos outros bens históricos:  

A – Forte Araçá: localizado na área verde do morro do Araçá, no loteamento Jardim 

do Forte, compreendendo área total de 7.400 m²;  

B – Forte da Vila: bateria de canhões localizada na praça em frente ao obelisco, na 

avenida Altino Arantes, centro da cidade, compreendendo área total de 600 m²;  

C – Forte Santa Cruz: localizado na área verde, no pontal da Cruz, divisa com a 

praia Deserta, no loteamento Jardim do Pontal, compreendendo área total de 2.000 

m².”  

No início do século XIX, notícias de ataques piratas em Salvador, Rio de Janeiro, 

Santos e Paranaguá alarmavam ainda mais a região em estudo. Até então, a 

defesa da costa esteve sob os cuidados dos próprios moradores. Em 1819, 

finalmente, o estado português decide investir na segurança do Litoral Norte, com o 

envio de um engenheiro fluminense para a construção de fortificações, além de 

armamentos e munições.  

Em São Sebastião foram construídos quartel e casa de pólvora para abrigar os 

soldados do destacamento e para manter a seco e bem guardadas as munições e 

armas. As peças antigas foram reformadas com madeiras apropriadas. De Ubatuba 

ao sul de Ilhabela um sistema de defesa foi instalado. No Canal de São Sebastião, 

as unidades atuavam de forma integrada pelo fogo cruzado, isto é, quando uma 

nau inimiga adentrasse o canal, canhões dos dois lados atiravam ao mesmo tempo 

para que um deles atingisse o navio. Assim, temos as seguintes relações: 
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 Forte Sepetuba – Ponta das Canas 

 Forte Pontal da Cruz – Forte Rabo Azedo 

 Forte da Vila de São Sebastião – Forte da Vila Bela 

 Forte do Araça – Forte da Feiticeira 

Pela costa, as milícias deveriam estar bem equipadas. Maximiliano Augusto 

Penedo, em 23 de julho de 1819, relata que passou “em revista às suas 

companhias de milícias as quais estão em bem mau estado, e os obriguei a fazer 

seus fardamentos”. Diante de qualquer ameaça, todo o contingente de homens 

válidos deveria estar a postos prontamente, avisados por tiro de canhão. Para isto, 

Antonio José da Costa, Capitão-Mor de Ubatuba, em junho de 1819, determinou 

que “os residentes de dentro de légoa e meia, vizinhos a esta vila, ou os que 

pudessem ouvir hu tiro de peça, e dentro em duas horas acudicem a mesma vila”. 

Como exemplo da atuação destas fortificações, descrevemos relato sobre a 

Batalha de Sarandy: 

 

A Batalha da Sarandy 

No início do século XIX, Brasil e Argentina mediam forças pela supremacia na 

Bacia do Rio da Prata. A instabilidade política culminou na Guerra Cisplatina. Nesta 

ocasião, o Litoral Norte participou combatendo embarcações corsárias argentinas. 

Em 18 de novembro de 1826, alguns destes navios adentraram o Canal de São 

Sebastião. Sob o comando do Almirante Brown e capitaneados pela escuna 

Sarandy, vinham de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e traziam o bergantim (veleiro de 

carga) brasileiro “Defensor Perpétuo”, apreendido no conflito. Houve combate com 

a guarnição do Forte do Rabo Azedo, sediada em Ilhabela, que conseguiu repelir a 

ameaça inimiga e recuperar a embarcação brasileira. 
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Fonte: Arquivo Histórico de São Sebastião 

 Figura 5.4.4-50. Forte do Centro, início do séc. XX. 

 

 

Fonte: Fundação Mar - FUNDAMAR  

Figura 5.4.4-51. Planta esquemática do Forte do Rabo Azedo, séc. 
XIX. 
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O Patrimônio Subaquático (Os Naufrágios) 

Vários foram os naufrágios ocorridos nesta parte do Litoral Norte do Estado de São 

Paulo. Referências bibliográficas registram a ocorrência de naufrágios na costa de 

São Sebastião e Ilhabela desde o século XVIII. Muitos destes naufrágios são 

conhecidos pela população local e acabaram fazendo parte do imaginário popular, 

sendo associados à identidade cultural da comunidade caiçara, como segue: 

O Príncipe de Astúrias 

A Europa vivia anos turbulentos no início do século XX. A Primeira Grande Guerra 

imprimiu no velho continente destruição e desordem. O desemprego entre os mais 

pobres e o medo entre os mais abastados foram fatores que motivaram milhares de 

cidadãos a imigrarem para países mais tranqüilos e com melhores oportunidades 

de vida. A América do Sul, destino livre da guerra, com forte agricultura e 

industrialização incipiente que demandavam mão-de-obra, surgia como destino 

preferencial.  Neste cenário, as companhias de navegação eram os vetores deste 

fenômeno, e as rotas para a América eram as mais lucrativas, pois levavam 

imigrantes e bens industrializados e traziam de volta produtos agrícolas, 

principalmente o café.  A empresa espanhola Pinillos, Yzquierdo & Co. investiu 

neste filão. Instalou a primeira linha regular América do Sul - Europa. Para alcançar 

seu objetivo, aumentou sua frota com dois dos mais modernos navios da época, o 

Infanta Isabel e o Príncipe de Astúrias.  

 

Fonte: Acervo Jeannis Michail Platon  

Figura 5.4.4-52. Príncipe das Astúrias, inicio do séc. XX. 
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Lançado ao mar apenas dezesseis dias após o desastre do Titanic e, portanto, 

ainda sob o impacto e a comoção daquela terrível tragédia, Astúrias representava o 

que de melhor a engenharia naval poderia produzir.  Naquele dia o navio fazia sua 

sexta viagem à América do Sul e tinha como destino Buenos Aires. Transportava, 

dentre uma extensa lista de carga, 40 milhões de libras esterlinas em ouro 

destinadas a pagar alimentos e suprimentos fornecidos pela Argentina durante a 

Primeira Grande Guerra.  

Levava ainda a bordo 11 toneladas de ouro, que serviriam como lastro monetário 

para abertura de um novo banco. Porém, o que havia de mais valioso, 

culturalmente, eram as nove estátuas em bronze. O conjunto era destinado a 

compor e finalizar o monumento De Los Espanholes, uma homenagem que a 

colônia espanhola na Argentina prestava ao centenário da independência platina.  

O luxuoso transatlântico podia transportar até 1890 passageiros, dos quais 150 na 

primeira classe, 120 na segunda, mais 120 na segunda econômica e 1500 em 

alojamentos para imigrantes. Naquela madrugada, sob o comando experiente do 

ainda jovem Capitão Lotina, o navio navegava pelas águas de Ilhabela. Não fazia o 

caminho usual, ao largo das ilhas, mas passava perigosamente próximo à costeira, 

entre a Ilha da Vitória e a Ilha de Búzios. A escuridão reinava. Diante da 

pouquíssima visibilidade, Lotina ordenara apito de sereia, destinado a alertar 

possíveis embarcações e evitar qualquer colisão.  

Nada mais podia ser feito. Um grande estrondo se ouviu. O Príncipe de Astúrias 

chocou-se com a única laje submersa da região, o que provocou um rasgo de 44 

metros no casco. Vários estalos precederam duas grandes explosões, decorrentes 

do contato da água fria com as caldeiras. Neste momento, centenas de imigrantes 

e viajantes, em suas camas, pereceram. Muitos dos que conseguiram chegar ao 

convés ainda com vida perderam suas vidas ao serem jogados contra as pedras, 

pelas terríveis ondas. Tudo isto aconteceu em apenas cinco minutos. Os pedidos 

de socorro não puderam ser transmitidos, em razão da rapidez do naufrágio, o mar 

não lhes deu tempo. 

Pela manhã, poucas horas depois do desastre, o Vega, um navio francês que 

passava nas proximidades da tragédia, avistou sobre águas vários destroços. Seu 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 173 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             173 de 194 

capitão ordenou a redução da marcha, quando percebeu a presença de dois 

sobreviventes no mar. Iniciava-se assim o resgate de 143 sobreviventes que 

ficaram à deriva e pelas costeiras. Curiosamente, este salvamento só foi possível 

graças ao mesmo fenômeno magnético, que alterou a rota do navio francês e fez 

com que ele se aproximasse do naufrágio. Outro navio, o Patrício de Satrustegui, 

encontrou, dias depois, vários corpos, recolhendo-os. 

Milagrosamente, muitos sobreviventes puderam ser amparados pelos caiçaras, 

dias depois, encontrados perambulando pelas matas. A dimensão do ocorrido 

motivou diversas ações de solidariedade e amparo em Santos, São Paulo e 

Buenos Aires. Por várias semanas, corpos se amontoavam pelas praias do Litoral 

Norte. Na costeira da região do desastre, centenas de corpos foram recolhidos e 

sepultados em cemitério improvisado, na Praia da Serraria. O cenário de destruição 

impressionava até os mais experientes. O que aumenta a dimensão e a tragédia 

deste desastre é o fato de que os 1500 imigrantes que viajavam no Astúrias não 

tinham registro, pois apenas os viajantes das classes mais sofisticadas tinham seus 

nomes cadastrados. Centenas de vítimas nunca foram identificadas. 

Crest 

Em sua última viagem, em 1882, este vapor inglês partiu de Santos com destino a 

Nova York, carregado de café. O mau tempo o fez bater nas pedras, nas 

proximidades do lugar chamado Borrifos. Ainda podemos ver, a 7 metros de 

profundidade, sua âncora e parte de sua caldeira. 

Dart 

A produção cafeeira paulista estava a todo vapor. O ouro verde demandava cada 

vez mais um número maior de navios para escoar o produto para a Europa e 

América do Norte. Em 1884, o Dart, cargueiro misto com apenas dois anos de uso, 

aportou em Santos. Em seu retorno, com destino aos Estados Unidos, chocou-se 

contra a Laje da Sapata, próximo a Alcatrazes. Avariado, tentou entrar no Canal de 

São Sebastião, mas o temporal o fez chocar-se com a Ponta da Sepituba. Apenas 

seu oficial William pereceu. A quantidade de peças de jantar inglesas em seus 

destroços o fez ser chamado pelos caiçaras de navios das louças. 
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Hathor 

Este navio, de fabricação inglesa, partiu de Antuérpia, Bélgica, com destino a 

Santos. No dia 24 de março de 1909, zarpou do porto santista para o retorno. 

Escureceu. A cerração forte chegou com a noite, trazendo o perigo que o fez 

encalhar na Ponta da Sepituba. Assim permaneceu por várias semanas, preso às 

pedras. Após muitas tentativas de resgate, sem êxito, foi declarado perdido e o mar 

se encarregou de desmantelá-lo. 

Velasquez 

Com apenas 30 meses de vida, este transatlântico inglês pereceu nas águas de 

Ilhabela. Transportando passageiros e carga de café, retornava de Santos a Nova 

York, com escala prevista no Rio de Janeiro. Ao passar por Ilhabela, seu 

comandante se perdeu. A rota usual deveria ser por mar aberto, mas entrou em 

rota de colisão com as pedras da Ponta da Sela, na parte sul, permanecendo 

encalhado. Felizmente não houve vítimas. Por sua localização, em área rasa e 

tranquila, tornou-se o naufrágio mais visitado da costa de Ilhabela, pois além do 

atrativo histórico, representado por seus destroços, oferece ótimas oportunidades 

de registrar a vida marinha, nos dias de água calma. 

 

 

Fonte: Acervo Jeannis Michail Platon  

Figura 5.4.4-53. Velásquez. 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 175 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             175 de 194 

Guarany 

Em decorrência da turbulência política gerada pela Primeira Grande Guerra, a 

Marinha do Brasil empreendeu, na costa de São Sebastião, várias ações de 

treinamento para guarnecer nosso litoral e preparar-se para eventuais conflitos. 

Assim, no Canal de São Sebastião, foi realizado um exercício com a participação 

do rebocador Guarany, em outubro de 1913. Na madrugada do dia 3, partiu em 

missão simulada, com 51 tripulantes quando, na Ponta de Pirabura, uma manobra 

errada do navio mercante Borborema provocou forte colisão com o rebocador, que 

vitimou 31 dos seus homens, dentre eles nove oficiais guardas-marinha e 22 

marinheiros.  

Therezina 

Este vapor brasileiro, de fabricação alemã, chamava-se Siegmund, antes de ser 

apreendido na Primeira Grande Guerra, e incorporado ao Lloyd Brasileiro. Em sua 

derradeira viagem, partiu do Rio de Janeiro com destino a Santos, em janeiro de 

1919, carregado de mantimentos. No dia 3 de fevereiro, em sua viagem de volta, 

com destino à França, encalhou no Borrifos. Devido às condições marítimas 

adversas, no dia seguinte já estava partido em dois, mas com sua tripulação sã e 

salva.  

 

Fonte: Acervo Jeannis Michail Platon. 

Figura 5.4.4-54. Therezina encalhado  

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 176 de 194 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Socioeconômico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico                                                                             176 de 194 

Aymoré 

Este velho cargueiro, fabricado em 1883, servia ao Lloyd Brasileiro. Retornava de 

Montevidéu. Após várias escalas, aportou em Santos em 22 de julho de 1920. No 

dia seguinte, zarpou com destino ao Rio de Janeiro. Nesta madrugada, encalhou 

na Ponta do Ribeirão, em Ilhabela. O socorro prontamente surgiu, com um 

rebocador e um contratorpedeiro. Contudo, todas as tentativas, nas semanas 

seguintes, foram em vão. O navio foi declarado perdido. Hoje, seus destroços, com 

engrenagens e parte do cavername, ainda podem ser visualizados com certa 

facilidade. Este naufrágio beneficiou os caiçaras, pois os porões estavam 

carregados de carne seca.  

Elihu Washburne 

Durante a Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos criaram uma classe de 

cargueiros que deveria estar apta a se defender de um eventual ataque. Chamados 

de Lyberty Ship, Navios da Liberdade, singravam os mares com mercadorias e 

armamentos necessários ao abastecimento dos países aliados e das suas linhas 

de batalha. Em julho de 1943, o Elihu estava em nossas águas carregado de café 

com destino à América do Norte. No entanto, o submarino alemão U-513 estava à 

espreita e, nas proximidades de Alcatrazes, torpedeou o cargueiro. Atualmente 

seus destroços jazem a 60 metros de profundidade. 

Campos (ex-Assunción) 

Construído em 1895, este paquete trazia imigrantes da Europa e retornava 

carregado de insumos, em especial café. Em 1914, a serviço da Alemanha, foi 

abordado pela marinha inglesa, no Rio Grande do Norte. Apesar de sua natureza 

civil, foi apresado sob acusação de colaborar com as forças de guerra germânicas. 

Desde então, foi incorporado ao Lloyd Brasileiro. Depois de 48 anos de idade, o 

navio encontrou seu fim na outra grande guerra. Em outubro de 1943, foi 

torpedeado pelo submarino alemão U-170. Avariado e novamente alvejado, 

naufragou ao sul de Alcatrazes. 
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Urucânia  

No Frade, a noite brava, carregada pela tempestade, reservava ao pescador Brás 

de Carvalho seu momento de herói. As duas da madrugada, ele acordou 

sobressaltado ao ouvir vozes que pediam socorro. Nas pedras, arrebatado pelas 

fortes ondas, um grande pesqueiro agonizava e, com ele, sua tripulação de vinte 

homens. Com a ajuda de uma corda com bóia, o pescador lançou-se ao mar, 

conseguindo resgatar todos os marinheiros, exceto um que morreu em terra, vítima 

de anzóis de seu próprio barco. Desta forma, este pesqueiro catarinense encontrou 

seu fim e, principalmente, um valioso caiçara. Sua bravura lhe rendeu uma 

condecoração da Marinha do Brasil e homenagem do então governador paulista, 

Carvalho Pinto. 

Concar 

Em 1959, um sorrateiro cargueiro espanhol passava pelas nossas águas. Rumava 

para Santos, carregado de contrabando. No Saco Grande, próximo a 

Pirassununga, no dia 29 de outubro, o desastrado comandante bateu o navio nas 

pedras, sob forte tempestade, o que impediu a viagem e seu resgate. Durante 22 

dias, todas as tentativas resultaram em seu abandono, fazendo a alegria dos 

caiçaras. Por meses, toda sua carga, composta de perfumes, molho de tomate 

(confundido com tinta de parede), máquinas de costura, dentre outras coisas, 

abasteceram as casas de Ilhabela e São Sebastião. Este naufrágio está bem vivo 

na memória dos caiçaras, sendo chamado de navio da fartura. Para se ter uma 

idéia, mais de quinze mil latas de Azeite Carbonnel foram aproveitadas. 

 

 

Fonte: Acervo Jeannis Michail Platon. 

Figura 5.4.4-55. Concar. 
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O Patrimônio Paisagístico 

O Litoral Norte apresenta condicionantes geográficos que lhe conferem beleza 

cênica excepcional e, ao mesmo tempo, contexto cultural formado por diversos 

nichos de cultura, acolhidos no traçado recortado de seus costões e enseadas e 

em ilhas distantes. A comunicação restrita de outrora e os meios de deslocamento 

quase que exclusivos pelo mar condicionaram a formação de comunidades 

vinculadas às praias: os limites naturais se tornavam os limites territoriais de cada 

povoado. 

Neste cenário, a paisagem torna-se de forma mais acentuada e nítida elemento da 

formação cultural: o mar e a mata são os lugares de labor. Os acidentes 

geográficos são a referência de localização e memória: a gruta, o pontal, as pedras 

sonantes, o morro, a cachoeira tornam-se suportes para as crenças, lembrança e 

identidade do indivíduo para com o lugar. 

Especificamente para este diagnóstico, elencaremos alguns patrimônios 

paisagísticos, com maior apropriação cultural, o que não esgotará o trabalho, mas 

sim ressaltará a necessidade de identificação e valorização de forma contínua e 

abrangente. 

Sobre o conceito de patrimônio paisagístico, componente do patrimônio cultural, 

definimos como “os acidentes da natureza com apropriação cultural (lugares de 

memória, ‟encantados„, atribuídos à lendas) ou que exerçam forte ação de topofilia: 

relação afetiva do habitante com o lugar em que vive ou com determinada 

paisagem” (BORNAL; GALDINO, 2008, p. 23). 

Bastos e Souza (2008, p. 48) definem os sítios de paisagens notáveis como os 

decorrentes das “realizações humanas e a ações da natureza”. Já Ribeiro (2007, 

p.105) elenca as seguintes especificidades do patrimônio paisagístico: 

 Locais de interesse arqueológico; 

 Patrimônio natural urbano; 

 Espaços naturais circundantes ou arredores de assentamentos urbanos; 

 Sítios de interesse histórico, social, literário, artístico, religioso, legendário 

ou afetivo (grifo nosso). 
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De modo sintético, descrevemos o patrimônio paisagístico cultural de São 

Sebastião, com consequente reflexo dos litorais paulista e fluminense, como o 

cenário formado pelos contrafortes da Serra do Mar, os ecossistemas que formam 

o Bioma da Mata Atlântica (jundu, mangue, restinga, mata de transição e floresta 

plena ombrófila de encosta), as praias, o mar e as ilhas.   Estes elementos 

moldaram a ocupação humana e formaram a paisagem urbana: os casarios 

coloniais dos centros administrativos de São Sebastião além do Bairro de São 

Francisco da Praia e as vilas caiçaras: o rancho a beira mar, as vilas recuadas, a 

capela alva e o sertão para lavoura e caça, terra adentro.  Pelo mar, apesar da 

simplicidade da canoa de um pau só de tecnologia indígena, longas viagens eram 

realizadas, movidas a braços e vela, até Santos e Paraty. Ia-se até Alcatrazes para 

pescar e, sob encomenda, coletar o guano, fezes de aves utilizadas como 

fertilizante. O litoral entrecortado oferece os sacos e abrigos, portos seguros contra 

o tempo ruim.   Assim, apresentamos, de forma amostral, os seguintes patrimônios 

paisagísticos presentes nas áreas do empreendimento.  

Canal de São Sebastião 

O Canal de São Sebastião se configura como um dos mais importantes 

condicionantes geográficos para o assentamento humano, em especial, o elemento 

europeu. Abrigado contra as agressões de maré pela Ilha de São Sebastião 

(município de Ilhabela), possui dragagem natural e oferece aportamento seguro e 

próximo aos núcleos urbanos de São Sebastião e Ilhabela. Referente às suas 

características culturais, acolheu as navegações incipientes, sendo citado e 

nomeado por Américo Vespúccio em 1502, em sua expedição cartográfica. Foi 

palco da atividade corsária e da única vez que o sistema de fortificação, implantado 

na década 1820, foi acionado, com a chamada Batalha da Sarandy. 

Já no final do século XIX e no decorrer dos novecentos, com a consolidação da 

ocupação caiçara, em épocas de estradas inexistentes ou precárias, balizava o 

tempo e a rotina, regrados pelas condições de maré e pelas escalas dos navios de 

cabotagem. No Canal de São Sebastião se negociava, viajava, se praticava a 

atividade pesqueira e se mantinha a relação visual e cultural entre as cidades 

irmãs, São Sebastião e Ilhabela. Na segunda metade do século XX advém o 
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veranismo. As praias entre os núcleos urbanos de São Francisco e Centro, em São 

Sebastião, se reservavam para o lazer dos caiçaras e visitantes.  

Gruta do Bicho 

Cavidade formada por agressão de maré, em borda terminal do contraforte que 

separa as praias de Barequeçaba e Guaecá. Abriga a Lenda da Gruta do Bicho e 

se apresenta como atrativo turístico e paisagístico. 

 

Forte do Pontal 

Sítio Arqueológico de natureza colonial, integrante do sistema de fortificação do 

Canal de São Sebastião, implantado na década de 1820. Cruzava fogo com o Forte 

da Villa, em Ilhabela, implantado em topo de encosta, no Bairro do Pontal da Cruz, 

possui ainda resquícios do piso em pedra e relação visual com o canal. Apresenta 

alto potencial turístico e educacional, pois sua relação visual com o Forte da Vila e 

com o Canal de São Sebastião não está obturada. 

 

 

Fonte: Bourscheid, 2011. 

Figura 5.4.4-56. Relação visual do Forte do Pontal da Cruz 
com a região central e Terminal Aquaviário 
de São Sebastião  
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Fonte: Bourscheid,2010. 

Figura 5.4.4-57. Relação visual do Forte Pontal da Cruz 
com o Canal de Sebastião e com o Forte 
da Villa em Ilhabela. 

Pontal da Cruz 

Patrimônio paisagístico, formado por acidente geográfico, cruz e abricoeiro, 

suportes para a Lenda do Amor e as festividades de Santa Cruz. Sob a ótica do 

impacto paisagístico, está em Área de Estudo do empreendimento. 

O patrimônio em questão é suporte de diversas manifestações culturais, como 

citado. Além disso, se configura como atrativo para simples contemplação, 

integrado com equipamento de lazer, o píer público. 

 

 

Fonte: Bourscheid, 2010. 

Figura 5.4.4-58. Pontal da Cruz. 
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Por fim, apesar de integrar o rol do patrimônio cultural de uma nação e assim, sob 

proteção legal e necessidade de apropriação, o patrimônio paisagístico, por possuir 

menor tangibilidade, carece de ações de valorização, através de ferramentas de 

identificação de apropriação social.  

 

5.4.4.6.  O Contexto Arqueológico Regional 

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

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

uma lacuna quando se procura melhor compreender os assentamentos ocorridos 

durante o período pré-colonial apresentando até o momento, poucos projetos de 

pesquisa arqueológica. 

Várias fontes documentais apontam que o Litoral Norte de São Paulo abrigou 

inúmeros assentamentos indígenas desde a pré-história até o período colonial, 

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

bibliográficas descreve que no momento da chegada do elemento colonizador, a 

região já era ocupada pelos Tupiniquins e Tupinambás que, segundo cronistas, 

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

Entretanto, existem informações de que as primeiras populações a ocuparem o 

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

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

apresentavam uma certa complexidade social e relativa permanência territorial.  

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

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

arqueológicos da mesma natureza também foram identificados e estudados no 

Litoral Norte do Estado, como é o caso dos sítios Tenório e Mar Virado, ambos no 

município de Ubatuba. No município de Ilhabela, foram cadastrados alguns sítios a 

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

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

recuperado um sepultamento associado a restos faunísticos e malacológicos. 
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Em São Sebastião, pesquisas recentes possibilitaram a identificação de um 

sambaqui (Sítio Jaraguá 1), no bairro da Enseada, onde em superfície foram 

observados vestígios líticos e faunísticos, indicando a presença de grupos 

pescadores-coletores pré-históricos no âmbito desse município. 

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

Montão de Trigo, foram identificados dois sítios arqueológicos associados também 

a grupos de pescadores e coletores e que estão sendo estudados como parte do 

doutorado da arqueóloga Paula Nishida Barbosa.  

Um recente trabalho sobre esses grupos refere-se à tese de doutorado da 

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

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

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

ótica da Arqueologia da Paisagem (AMENOMORI, 2005). 

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

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

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

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

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

Sul fluminense.  

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

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

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

aos mair franceses, que haviam chegado ao Rio de Janeiro, em 1555. Uma dessas 

lutas foi presenciada e, mais tarde, narrada por Hans Staden, designado pelo então 

governador-geral Tomé de Souza para combater os Tupinambás a partir da 

Fortaleza de Bertioga.  Em 1554, caiu prisioneiro dos Tupinambás e viveu com eles 

cerca de nove meses, o que contribuiu para que fizesse uma descrição detalhada 

sobre o cotidiano desses grupos, tendo inclusive relatado sua passagem pela Ilha 

de São Sebastião. 

“(...) quando estávamos ainda um dia de viagem distante da povoação 

que desejavam atacar, acamparam numa capoeira em frente duma ilha 
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que é chamada de São Sebastião pelos portugueses e de Maembipe 

pelos selvagens, (...) na viagem de retorno para a aldeia de Ubatuba, 

os índios desembarcaram os prisioneiros feitos por Tupinambás, na 

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

milhas de Bertioga (...)”(HANS STADEN, 1554). 

Em São Sebastião, foram identificados fragmentos de cerâmica de natureza 

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

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

caracterizando vestígios arqueológicos associados aos grupos portadores da 

cerâmica tupi-guarani. 

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

por estes grupos ceramistas, poucos foram os trabalhos arqueológicos 

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

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

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

ocupação e inseri-lo na tradição tupi-guarani. 

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

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

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

adotada pelos portugueses e é utilizada até hoje por algumas comunidades 

caiçaras, prática agrícola que influenciou de forma considerável na atual 

composição da Mata Atlântica. 

“Ao contrário do que prega a mentalidade rousseauniana do ‟bom 

selvagem„, hoje muito difundida, as populações indígenas não são 

dotadas do poder mágico de conviver com a floresta sem alterá-la. Em 

uma perspectiva histórica, é evidente que o legado ambiental que 

conhecemos resulta das relações entre as populações passadas e o 

meio em que habitavam” (OLIVEIRA et al., 1994: 46). 

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

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

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

tendo provocado alterações significativas no que consideramos hoje como 

“paisagem natural.” 
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À medida que forem realizadas novas pesquisas arqueológicas centradas num 

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

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

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

correlatos aos assentamentos humanos ocorridos no período pré-colonial.  

Por outro lado, a partir do século XVI com a chegada do elemento colonizador, 

ocorre uma intensa miscigenação populacional e, consequentemente, novas 

formas de uso e ocupação do solo, que pouco a pouco vão imprimindo suas 

marcas na paisagem. Em sua história, o município passa por várias fases de 

crescimento e decadência econômica.  

A partir da primeira metade do século XIX, São Sebastião vivencia uma fase de 

prosperidade, sobretudo devido às atividades agrícolas e ao papel desempenhado 

por seu porto como pólo exportador, principalmente das lavouras cafeeiras 

desenvolvidas no Vale do Paraíba. É, portanto, neste período que inúmeras 

fazendas são implantadas na região. Em fins do oitocentismo, com a decadência 

econômica, muitas propriedades foram abandonadas. Porém, apesar dos 

processos de transformação urbana, existem ainda no município vários sítios 

arqueológicos já cadastrados, sobre os quais realizamos uma descrição sumária. 

 

Sítio Jaraguá-01 

Caracteriza-se por um sítio do tipo sambaqui implantado em uma área plana, em 

meio à área urbana, com vestígios de material lítico depositados na superfície do 

terreno, com cobertura vegetal de gramíneas. 

Está localizado a cerca de 30 metros de um pequeno córrego, possuindo 

aproximadamente 30 metros de comprimento, 10 largura e 4 metros de altura a 

contar da base, sob as coordenadas 23k 455297 UTM 737650. 

 

Sítio Jaraguá-02 

Caracteriza-se por um sítio arqueológico unicomponencial, implantado a céu 

aberto, de natureza histórica, composto por alicerces de edificações feitas em 
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alvenaria de pedra e barro e bolsões de material antrópico, ocupando uma área 

aproximada de 500 m², correlatos a uma fazenda cafeeira do século XIX. Localiza-

se à Avenida Dario Leite Carrijo, 1551, Bairro do Jaraguá, sob as coordenadas 23 k 

455520, UTM 7376117. Está implantado em um sopé de colina suave a cerca de 

1.500 metros da Praia da Enseada e aproximadamente a 30 metros de altitude do 

nível do mar.  

 

Sítio Mesquita 

Corresponde à área da antiga Fazenda Mesquita, localizada na Praia das Cigarras, 

sob as coordenadas 23 k 458806 UTM 7375340. O sítio é composto por restos de 

alicerces em pedra e barro da antiga propriedade e pela presença de um bolsão 

antrópico (fragmentos de faiança, cerâmica, grés, vidro, etc) associado a meados 

do século XIX. Está implantado no topo de uma colina de pequena elevação, a 

cerca de 500 metros da praia e a aproximadamente 60 metros de altitude em 

relação ao nível do mar, possuindo uma ampla visão da Praia da Cigarras. 

Segundo fontes documentais, a Fazenda Mesquita foi uma das mais importantes 

da região. Sua construção remonta a meados do século XVIII, quando se dedicou a 

produção do açúcar; mais tarde, no início do século XIX, foi adaptada para o 

desenvolvimento da lavoura cafeeira, situação análoga às atividades econômicas 

desenvolvidas no Sítio Arqueológico São Francisco. 

Atualmente, existem no local algumas construções que foram posicionadas sobre 

boa parte dos restos construtivos outrora associados à Fazenda Mesquita, 

causando impactos ao contexto arqueológico local. 

 

Sítio Cigarras-01 

Sítio arqueológico de natureza histórica, implantado a céu aberto, composto por 

vestígios de muralhas em alvenaria de pedra. Localiza-se na Praia das Cigarras, 

sob as coordenadas 23 k 459390, UTM 7375345, em um topo aplainado de uma 

colina que faz frente para o Canal de São Sebastião e o município de Ilhabela. Os 

restos construtivos ali existentes correspondem a uma mureta em média com 1,50 
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m de altura e aproximadamente 30 metros de comprimento, posicionadas na 

parcela da colina que faz frente para o oceano e em sua lateral norte. 

Provavelmente está associado a uma pequena fortificação do século XIX, porém 

atualmente foi intensamente impactado devido à construção de uma moradia de 

veraneio no local. 

Instalações similares foram documentadas no município de São Sebastião, como é 

o caso do forte do Araçá, Sepituba e Pontal da Cruz, sendo que somente este 

último apresenta ainda algum vestígio arqueológico. 

 

Sítio Outeiro 

Refere-se a um sítio de natureza histórica composto por restos construtivos em 

pedra e barro de uma fazenda cafeeira do século XIX. Está localizado em área 

relativamente plana no sopé da Serra do Mar, sob as coordenadas 23 k 457570 

UTM 7367955, configurando-se como o sítio arqueológico mais próximo do centro 

urbano de São Sebastião. A vegetação no local é caracterizada por uma mata 

secundária em processo de recomposição, indicando que a área foi objeto de 

ações antrópicas no passado, provavelmente a plantação de café. 

Entre as décadas de 50 e 60 do século XX, técnicos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) realizaram um croqui da edificação principal 

dessa fazenda, a qual apresentava grande similaridade com a Casa de Morada do 

Sítio São Francisco, sendo construída em pedra e barro e paredes divisórias em 

pau-a-pique, com cobertura de telhas capa e canal. 

 

Sítio Morro do Abrigo-01 

Refere-se a um sítio de natureza histórica, implantado a céu aberto, de natureza 

unicomponencial, caracterizado pela presença de restos construtivos em pedra e 

barro (paredes e alicerces), ocupando uma área aproximada de 1.000 m². Está 

localizado em uma área relativamente plana, em meio a um bairro residencial, sob 

as coordenadas 23 k 457674 UTM 7372448, a cerca de 450 m da Praia de São 

Francisco e a 50 m de altitude em relação ao nível do mar. 
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Durante o ano de 2006, foi realizado nesse sítio um projeto de reconhecimento 

arqueológico com o objetivo de melhor delimitá-lo e verificar as áreas de 

concentração de vestígios arqueológicos depositados em profundidade. Nesse 

caso, foi constatada a existência de um pacote arqueológico com cerca de 30 cm 

de profundidade e aproximadamente 25 m², correspondendo a um “bolsão de 

cultura material”, onde os vestígios ali depositados (cerâmica, faiança, vidro e grés) 

estão relacionados à segunda metade do século XIX, apontando para uma 

ocupação posterior aos Sitio Arqueológico São Francisco. 

Até o ano de 2005, o Sítio Morro do Abrigo ocupava uma área de propriedade 

particular, porém recentemente a Prefeitura Municipal de São Sebastião 

desapropriou os terrenos para implantar naquele espaço um projeto urbanístico 

voltado para preservação e valorização do sítio arqueológico, integrando-o a um 

programa de educação patrimonial. 

 

Sítio Cebimar-01 

Refere-se a um sítio arqueológico de natureza histórica sobreposto a vestígios de 

ocupação pré-colonial, localizado nas dependências do Centro de Biologia Marinha 

(Cebimar – USP), a 100 metros na Praia do Cabelo Gordo e a 15 metros de 

altitude. Apresenta vestígios de edificação em alvenaria de pedra e barro (colunas 

e alicerces), bolsões de material histórico e pré-colonial, sob as coordenadas 23 k 

457010 UTM 7364834. Segundo informações orais, estaria associado a uma 

armação baleeira do século XIX, hipótese que deverá ser analisada futuramente 

mediante a realização de pesquisas arqueológicas. 

 

Sítio Toque Toque-01 

Constitui um sítio arqueológico de natureza histórica composto pelas ruínas 

(paredes, colunas, terraços, estrutura da roda d‟água, etc.) de uma fazenda 

construída em alvenaria de pedra e barro e bolsões de material antrópico 

(fragmentos de cerâmica, faiança, metal, vidro, etc.), compreendendo uma área 
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aproximada de 2.000 m². Está implantado em área plana, a cerca de 500 metros da 

praia, sob as coordenadas 23 k 449562 UTM 7364539. 

A vegetação local é caracterizada por mata secundária em fase de recuperação, o 

que indica que a área foi objeto de desmatamento no passado para a realização de 

atividades agrícolas. As características construtivas e arquitetônicas presentes no 

Sítio Toque Toque indicam um engenho açucareiro correlato a meados do século 

XIX. Merece destaque o estado de conservação desse sítio, que em algumas áreas 

apresenta estruturas construtivas ainda íntegras, como é o caso do vão da roda 

d‟água e de algumas paredes. 

 

 

 

Sítio Guaecá-01 

Sítio arqueológico de natureza histórica composto de ruínas de edificação 

construída em alvenaria de pedra e barro (colunas, alicerces, paredes e canaletas), 

ocupando uma área aproximada de 150 m², nas proximidades da Praia do Guaecá, 

no local conhecido como Costão do Navio, sob as coordenadas 23 k 451912 UTM 

7365529. 

Está implantado a cerca de 30 metros de altitude, em meia encosta de colina, às 

margens de um pequeno córrego, circundado por vegetação de Mata Atlântica em 

estágio de recuperação. As características do local sugerem tratar-se de um 

pequeno engenho de aguardente de fins do século XIX e início do século XX. 

Nas proximidades desse sítio, estava localizada a Fazenda Guaecá, propriedade 

açucareira com mais de 80 escravos. Foi implantada no século XVIII pelos padres 

Carmelitas, atingindo o apogeu econômico na primeira metade do século XIX. Em 

1864 é marcada por uma revolta de escravos, entrando em decadência no final do 

oitocentismo. Atualmente a área da fazenda tornou-se um condomínio fechado de 

alto padrão e a sede foi completamente descaracteriza por inúmeras reformas que 

lhe impuseram a fisionomia atual. 
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Sítio Fazenda Santana 

Atualmente foi cadastrada como sítio arqueológico da Paisagem Cultural 

constituindo um dos mais significativos remanescentes construtivos do período 

colonial existentes no município, tendo sido tombada pelo Condephaat como 

Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo. Caracteriza-se por uma fazenda 

canavieira, correlata a meados do século XVIII, construída em alvenaria de pedra e 

barro e com paredes divisórias em pau-a-pique.  

Encontra-se implantada sob as coordenadas 23K 4591659 UTM 7370521, em uma 

área plana, a aproximadamente 100 m da praia e inserida em um espaço já 

bastante urbanizado. Apesar de boa parte da área da fazenda ter sido loteada, 

possui ainda, em bom estado de conservação, as estruturas do aqueduto, poço de 

roda d‟água, casa grande e senzalas.  

É considerada pelo município área de interesse arqueológico, por seus bolsões de 

descarte de material, ruínas de antigos equipamentos e possibilidade de existência 

de vestígios de construções anexas e antigos acessos.  

 

Sítio São Francisco 

Além destes, merece destaque o Sítio Arqueológico São Francisco, um significativo 

complexo construtivo, implantado em meio ao Parque Estadual da Serra do Mar, 

compreendendo uma área aproximada de 1.000.000 m², sendo caracterizado pela 

presença de restos construtivos de uma unidade produtiva, a princípio dedicada à 

lavoura açucareira e mais tarde a atividade cafeeira. Além dos bolsões de cultura 

material, o sítio compreende colunas, paredes, tanques, aquedutos, pátios, 

barragem, caminhos, fontes de matéria prima, etc, relacionados a meados do 

século XIX. 

Atualmente o Sítio São Francisco está sendo analisado sob a ótica da arqueologia 

da paisagem e a partir de uma abordagem ecossistêmica, estabelecendo 

correlação entre os diversos componentes do meio natural, diretamente 

relacionados com os fatores de ordem cultural que impulsionaram a ocupação do 

espaço nesta parte do município de São Sebastião. As escavações realizadas no 

SF-01 permitiram recuperar uma expressiva quantidade de material arqueológico 
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representado por fragmentos de faiança, cerâmica, porcelana, vidro, grés, metal, 

restos alimentares, etc., com um elevado potencial informativo, capaz de refletir 

com fidelidade os hábitos e o comportamento social dos segmentos que ocuparam 

aquelas instalações no passado. Dentre os vestígios, destacam-se os fragmentos 

de cerâmica, apontado para uma produção regional desde o setecentismo, quando 

o Bairro de São Francisco se configurava como um dos mais importantes núcleos 

produtores de cerâmica utilitária do país. 

No quadro a seguir, apontamos boa parte dos sítios arqueológicos identificados no 

município de São Sebastião. 

 

Quadro 5.4.4-2. Sítios arqueológicos identificados nos municípios de São Sebastião 

Identificação Nome do Sítio Coordenadas UTM 23K 

1 Sítio Jaraguá-01 455297 737650 

2 Sítio Jaraguá-02 455520 7376117 

3 Sítio Mesquita 458806 7375340 

4 Sítio Cigarras-01 459390 7375345 

5 Sítio Outeiro 457570 7367955 

6 Sítio Morro do Abrigo-01 457674 7372448 

7 Sítio Cebimar-01 457010 7364834 

8 Sítio Toque Toque-01 449562 7364539 

9 Sítio Guaecá-01 451912 7365529 

10 Sítio Fazenda Santana 459165 7370521 

11 Sítio São Francisco 457837 7374144 

 

Certamente o município 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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