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Este trabalho objetivou a elaboração de uma proposta para o diagnóstico de

recursos arqueológicos das Reservas Naturais Serra do Itaqui e Cachoeira (litoral 

norte paranaense), sob o enfoque da inserção do Patrimônio Histórico-Arqueológico 

no planejamento ambiental de Unidades de Conservação (UCs) no Brasil. São 

apontadas perspectivas metodológicas para a planificação, levantamento e 

avaliação arqueológica regional, tendo por base o uso de métodos oportunísticos e 

critérios explícitos de visibilidade e acessibilidade dos recursos. Tencionou-se com 

isso, discutir formas mais apropriadas para o diagnóstico das potencialidades e 

fragilidades existentes, com vistas a apontar diretrizes prioritárias para o manejo e 

gestão de bens arqueológicos nas áreas de proteção integral ou de uso 

regulamentado, seja sob domínio público ou privado. As principais avaliações 

realizadas a partir dos 66 sítios arqueológicos identificados, compreenderam: a 

análise comparativa dos fatores de degradação; o prognóstico de áreas e atividades 

críticas; a definição de critérios de significância e prioridade e; a identificação das 

potencialidades de uso e preservação dos bens culturais. Por sua vez, a utilização 

de parâmetros associados ao uso e ocupação do solo (remanescente, atual e 

futuro), bem como o exame das características ambientais das áreas, permitiu 

caracterizar normas para um zoneamento arqueológico mais adaptado às demandas 

do ordenamento territorial nas UCs. Finalmente, foram apontados subsídios e 

recomendações gerais para a gestão e manejo de recursos arqueológicos, 

considerando ainda, as diferenças de avaliação em cada reserva.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

“O permanente parece estar sempre fitando o transitório com certa 

superioridade que paira entre zombaria e tolerância, e assim eu, velho 

homem, me sinto analisado e observado por essa vastidão [...], tolerado 

com u m pouquinho de ironia, sem me sentir humilhado.” 

Hermann Hesse

O estudo em questão compreende a expectativa do aperfeiçoamento de abordagens  

voltadas ao diagnóstico arqueológico para f ins de plano de manejo em áreas naturais  

protegidas ou de uso regulamentado. Tal proposição surgiu em um contexto atual de 

demandas específ icas no Brasil, cujo enfoque almeja a inserção dos recursos arqueológicos 

na práxis do planejamento e gestão ambiental em Unidades de Conservação (UCs), estando 

portanto, associada principalmente à arqueologia denominada conservacionista

(conservancy archaeology).

Foi a partir da relativa experiência do autor em levantamentos e avaliações  

arqueológicas para Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMAs diversos), ou ainda, em 

algumas proposições de zoneamento arqueológico de áreas urbanas (CHMYZ; BROCHIER, 

1999)1 ou sítios específ icos (CHMYZ; CHMYZ J.; BROCHIER, 1999), que permitiu o 

vislumbre das problemáticas existentes para o diagnóstico e manejo de bens patrimoniais  

em amplos espaços territoriais, com grande diversidade ambiental e de ocupação humana. 

Ainda, considerando o escopo deste trabalho, revelaram-se importantes dois estudos mais  

recentes realizados em áreas naturais e antropizadas no litoral paranaense, cujos propósitos  

interpunham questões de compatibilização entre as necessidades sócio-econômicas e 

desenvolvimentistas dessas áreas, com as exigências legais da conservação ambiental e 

patrimonial.
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Um primeiro momento de “introspecção metodológica” foi realizado durante a 

execução do diagnóstico para o EIA Rima das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs)   

nos municípios litorâneos de Matinhos e Pontal do Paraná (primeiro semestre de 2002). 

Nessa ocasião, com o intuito de avaliar o potencial arqueológico em uma ampla faixa da 

planície costeira, foram abordados terrenos com grandes diferenças no contexto natural e 

de uso antrópico recente (ambientes de matas de restinga, mangues, zonas urbanas, 

balneários e áreas turísticas, uma área insular, etc). Tais condições implicavam na adoção 

de diferentes técnicas prospectivas, tanto sistemáticas quanto oportunísticas, de modo a 

avaliar as “reais” possibilidades de impacto ou r isco ao patrimônio arqueológico. No entanto, 

foram verif icadas situações de inviabilidade de observação superficial (ou mesmo sub-

superficial) em ambientes como os de brejos intercordões, cobertos com mata fechada e 

solos encharcados. Em contraste, os setores com solos expostos, como nas laterais da 

“Rodovia das Praias” (recém abertas e limpas) ou nos barrancos erosivos situados no 

contato com águas marinhas, permitiram a detecção rápida de ocorrências, inclusive 

aquelas situadas a uma certa profundidade.

Naquele contexto, as características do uso do solo e cobertura f lorística alterara m

sensivelmente as condições de visibilidade e acessibilidade do registro arqueológico, o que 

em muitos casos favorecia a detecção de sítios, porém comprometiam a qualidade da 

amostragem dos recursos nos diferentes setores prospectados. Assim, a necessidade de 

compatibilizar o crescimento e o saneamento das áreas urbanas com preservação de 

recursos culturais, muitos dos quais ainda desconhecidos, implicava na capacidade do 

diagnóstico arqueológico em não apenas apontar sítios, mas avaliar o potencial preditivo 

para sua ocorrência nas diversas áreas impactadas pelo empreendimento.

Adotou-se então uma perspectiva de incorporação dos principais fatores 

tendenciantes (no caso, aspectos de visibilidade e acessibilidade) como unidades de 

amostragem arqueológica, o que permitiu reduzir os seus efeitos danosos no

1 Não publicado.
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desenvolvimento das prospecções e nos resultados do levantamento. Como exemplo, foram

utilizadas as próprias feições atuais de exposição de solos existentes nas áreas de estudo

(barrancos, trilhas, estradas, valas de drenagem, etc), como verdadeiras trincheiras ou 

transects de observação superficial e subsuperficial controlada. 

Desta forma, optou-se pela descrição e mensuração, por fotos aéreas recentes e 

dados de campo, das feições de exposição de solos (extensão e profundidade), objetivando

utilizá-las como elementos explícitos de avaliação arqueológica “amostral”. Assim foi 

possível controlar algumas atividades prospectivas, direcionando-as somente para algumas  

feições distribuídas eqüidistantemente pela área.

Em um segundo momento, proporcionado pelos estudos de consultoria para o Plano 

de Manejo e Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Área de Proteção Ambiental 

(APA) de Guaratuba (segundo semestre de 2002), as problemáticas para o diagnóstico 

arqueológico se intensif icaram. Os quase 200.000 ha da APA, que abrangiam desde a 

ambientes estuarinos da baia de Guaratuba até parcelas amplas da Serra do Mar, também 

apresentavam intensa ocupação humana em alguns locais (considerando que as APAs 

podem admitir o uso direto do solo e a presença de propriedades particulares). Em virtude 

da grande extensão das áreas a serem cobertas e dos objetivos do levantamento (gestão e 

manejo dos recursos arqueológicos), foram selecionadas zonas “amostrais” consideradas 

mais frágeis do ponto de vista arqueológico-ambiental e que pudessem fornecer os 

elementos necessários para uma avaliação das problemáticas e potencialidades existentes. 

Como no estudo anterior, as particularidades de uso e ocupação do solo, que 

propiciavam as diferenças mais sensíveis em termos de visibilidade e acessibilidade das  

áreas, também nortearam explicitamente as atividades de campo. Porém desta vez, os 

elementos tendenciantes na amostragem (ex. barrancos de estradas, valas de drenagem, 

zonas aradas, ravinamentos erosivos, trilhas, atracadouros, cercas, etc) foram considerados  

como fatores positivos, pois destacavam e sobrelevavam os registros arqueológicos com 

maior fragilidade (perturbados por processos erosivos, revolvimentos de solo, construção de 
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estradas e infra-estruturas rurais, etc.) ou aqueles mais aptos a um futuro uso e manejo

(situados em locais mais acessíveis à visitação, por exemplo). Assim, tais fatores 

proporcionaram uma caracterização rápida e objetiva de áreas arqueológicas, registradas a 

partir de uma abordagem essencialmente oportunística e enfocada na preeminência das

ações a serem implementadas na área. 

Por sua vez, o enfoque sobre o uso e ocupação do solo, em contraponto aos  

aspectos naturais e de biodiversidade da área de estudo (ecossistemas florísticos e 

faunísticos, clima, compartimentos geomorlógicos, geologia e solos, etc), também se 

mostrou como fator imprescindível na definição do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)

da APA de Guaratuba, revelando-se um componente de reflexão comum entre as  

abordagens ambientais e arqueológicas.

A partir desses estudos, quatro questões surgiram como necessidades para futuros 

levantamentos em Unidades de Conservação (UCs): 1) Haveria formas de aprimorar os  

levantamentos por métodos oportunísticos de maneira a promover diagnósticos  

arqueológicos direcionados às especif icidades e objetivos das UCs no Brasil? 2) Como 

avaliar as fragilidades e potencialidades dos recursos arqueológicos, considerando a 

utilização de critérios como signif icância arqueológica, dinâmica de fatores naturais e uso do 

solo (remanescente, atual e futuro)? 3) Considerando o elevado potencial predit ivo de 

determinadas áreas e o expressivo número de ocorrências arqueológicas identif icadas em 

trabalhos de campo (73 sítios na APA de Guaratuba), como seria possível estabelecer  

critérios para priorizar as ações preservacionistas ou de manejo nos variados tipos de sít ios, 

ou nas diferentes zonas potenciais? 4) Quais as análises mais apropriadas para a 

espacialização das problemáticas e potencialidades associadas aos recursos arqueológicos, 

de forma a promover um zoneamento mais adequado às realidades e propósitos das UCs?.

No presente estudo, realizado junto ao Plano de Manejo da Reservas Naturais Serra 

do Itaqui e Cachoeira, no litoral norte do Paraná, estas e outras questões foram testadas 

permitindo a apresentação de uma proposta de diagnóstico arqueológico para Unidades de 
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Conservação no Brasil.  Entretanto, considerando a ampla diversidade das categorias de 

manejo existentes, seja nas UCs de Proteção Integral (Estações Ecológicas, Parques, etc) 

ou nas de Uso Regulamentado (APAs, Reservas Extrativistas, etc), a pesquisa irá se deter 

sobre aspectos próprios da região costeira do Estado do Paraná, onde as características 

antrópicas, ambientais e de evolução f isiográfica, permitem um enfoque de delimitação 

regional.

Embora a condição atual das áreas estudadas corresponda a simples reservas  

particulares, existe a proposição futura do seu enquadramento como UCs, ou seja, como 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs, ver item 1.3). Entretanto, tais  

Reservas encontram-se inseridas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, 

constituindo porções signif icativas desta UC no Litoral Norte Paranaense. Assim, os estudos  

apresentados já consideram tais áreas como UCs, embora ainda não estejam sob as  

normas regimentais determinadas pelo poder público para RPPNs . 

1.1 Justificativas, Hipótese e Objetivos

Dois motivos gerais justif icam a pesquisa: um de natureza teórica que compreende a 

necessidade da estruturação e explicitação de critérios para o levantamento, avaliação e

manejo dos recursos culturais em áreas naturais protegidas, o que permitirá definir técnicas 

e métodos voltados especif icamente à inserção dos bens histórico-arqueológicos no 

planejamento ambiental de Unidades de Conservação no Brasil. 

O segundo motivo, de natureza prática ou empír ica, está relacionado à própria 

carência de levantamentos mais detalhados sobre os sítios arqueológicos na região 

litorânea do Estado do Paraná, mas principalmente, à demanda existente nas áreas de 

estudo (Reservas Naturais Serra do Itaqui e Cachoeira), que compreende a necessidade de
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avaliações arqueológicas para f ins de Zoneamento Ambiental e Plano de Manejo nessas 

áreas.

Com base nas justif icativas acima e nas problemáticas gerais apresentadas no texto 

introdutório, surgiram perguntas relacionadas a questões mais específ icas que nortearam a 

realização do presente estudo:

Considerando as diferenças de objetivos entre a arqueologia praticada nas 

Avaliações de Impacto Ambiental (AIA), nas pesquisas de caráter interpretativo (incluindo 

aquelas associadas a resgates arqueológicos) e nos estudos para Zoneamento Ambiental, 

como esses distintos enfoques poderão refletir propostas metodológicas de levantamento 

regional em UCs?

Considerando as características de proteção e uso restritivo das UCs, bem 

como suas especificidades temporais e espaciais de implementação e regularização, quais 

os fatores mais relevantes a serem apontados em um diagnóstico arqueológico preliminar 

dessas áreas ? 

Como poderiam ser distribuídas as unidades de análise para o levantamento 

arqueológico, adotando-se fatores como visibilidade e acessibilidade diferencial. De que 

forma a escolha dessas unidades afetará os resultados do diagnóstico arqueológico e as 

proposições daí resultantes?

Considerando as abordagens não sistemáticas como favoráveis a 

identificação e avaliação de fragilidades e potencialidades em UCs, como seria possível 

obter uma amostra representativa destes aspectos nas áreas? Haveria maneiras de 

comparar UCs pelos mesmos critérios metodológicos?

Que critérios seriam mais aceitáveis para a avaliação do estado de 

conservação atual dos recursos, bem como, a identificação e prognóstico de riscos no 

interior das reservas? Apenas com base nos levantamentos pontuais de campo, seria 
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possível identificar elementos eficazes para uma quantização e hierarquização das 

atividades e áreas mais críticas?

Quais os mecanismos que poderiam ser utilizados para qualificar e quantificar 

as problemáticas e potencialidades arqueológicas, de modo a estabelecer critérios para a 

tomada de decisões prioritárias de manejo e gestão?

Como inserir as peculiaridades de proteção, conservação, pesquisa e uso dos 

recursos arqueológicos nas propostas de zoneamento e gestão da UCs? 

Em UCs com os mesmos propósitos e ambientes similares, tais como as 

Reservas Naturais Itaqui e Cachoeira, quais as diferenças mais significativas que poderiam 

ser captadas no diagnóstico arqueológico, de forma a promover um manejo adequado as 

peculiaridades de cada reserva ? De que maneira a comparação entre as reservas e outras 

UCs poderia ajudar na estruturação de metodologias mais apropriadas ao Zoneamento 

Ambiental dessas unidades? 

No decorrer das atividades de campo e gabinete, as problemáticas inicialmente 

visualizadas foram definidas com melhor propriedade, o que permitiu a enunciação de duas

hipóteses gerais, que serviram de guia para o desenvolvimento do trabalho. 

A principal hipótese da pesquisa tem caráter metodológico e considera as 

abordagens oportunísticas de levantamento regional como as mais apropriadas ao 

diagnóstico arqueológico preliminar requerido junto aos Planos de Manejo das Unidades de 

Conservação no Brasil. Esta assertiva é válida para os métodos e técnicas desenvolvidos a 

partir de critérios explícitos de avaliação arqueológica, onde os fatores de visibilidade e 

acessibilidade são utilizados para amostrar e delimitar as principais fragilidades e 

potencialidades dos recursos culturais regionais. Portanto, presume-se que para efeito da 

inserção de recursos arqueológicos nas primeiras etapas do planejamento ambiental, os  

elementos mais signif icativos para o zoneamento territorial e prerrogativas de gestão, serão 

dados pelas particularidades do uso do solo (remanescente, atual e futuro) e as  
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condicionantes ambientais de cada UC, e não pela necessidade de amostrar a totalidade de 

recursos arqueológicos existentes, por exemplo.

A segunda hipótese é complementar a primeira e estabelece a existência de uma 

relação de interdependência entre: (i) as condições ambientais e de uso (e ocupação) do 

solo de uma dada área; (ii) aspectos de visibilidade e acessibilidade e; (iii) as principais  

fragilidades e potencialidades dos registros arqueológicos nela inseridos. Assim, em um 

diagnóstico arqueológico que considere explicitamente esta relação, torna-se possível 

avaliar qualquer um dos itens, a partir dos outros. Esta relação é importante, pois se 

considera neste trabalho, que os elementos determinantes para o zoneamento territorial de 

uma UC (apontados no Plano de Manejo), serão dados sobremaneira pelas primeiras  

condicionantes (variáveis ambientais e uso do solo). Assim, através dessa expectativa de 

“interconexão” que será possível inserir de forma objetiva os recursos arqueológicos no 

processo de planejamento ambiental dessas unidades. 

Nesse contexto são considerados então, os seguintes objetivos gerais para o projeto 

e desenvolvimento da pesquisa:

Contribuir para a reflexão sobre os procedimentos mais adequados para o

diagnóstico arqueológico em UCs, balizados sob o enfoque da inserção dos recursos 

culturais nas estratégias de planejamento e manejo ambiental; 

Estabelecer parâmetros objetivos para o levantamento inicial de dados  

primários e secundários capazes de avaliar as fragilidades e potencialidades arqueológicas  

existentes nas UCs, permitindo proposições eficazes para o zoneamento e gestão dos  

recursos culturais e naturais;

Realizar levantamentos arqueológicos nas Reservas Naturais Serra do Itaqui 

e Cachoeira (litoral norte paranaense), que permitam análises comparativas entre as 

próprias Reservas e outras Unidades de Conservação no Brasil;
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Ampliar a produção de conhecimentos sobre o patrimônio arqueológico do 

litoral paranaense, com a identif icação de novos indícios culturais, posicionamento preciso 

das ocorrências, descrição das características dos vestígios, avaliações sobre o estado de 

conservação atual, entre outros, além de perspectivas mais objetivas quanto à proteção, 

conservação, pesquisa e uso público dos bens arqueológicos em áreas costeiras;

1.2 Apresentação das Áreas de Estudo

As Reservas Naturais Serra do Itaqui e Cachoeira estão situadas na porção norte do 

litoral do Estado do Paraná (Figura 1), compreendendo áreas laterais as baias de Antonina 

e Guaraqueçaba (Figura 2). O acesso principal se dá através da estrada PR 405 entre as  

localidades de Cacatu e Tagaçaba (Figura 3). Ambas as Reservas estão inseridas na Área 

de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, e embora representem unidades particulares

independentes, aproximam-se do enquadramento proposto para Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs).
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Figura 1: Disposição das Reservas no Estado do Paraná (fonte LABSIG/SPVS)

As áreas das reservas foram adquiridas e implementadas como unidades de 

conservação pela organização não governamental (ONG) denominada SPVS (Sociedade de 

Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental). Desde 1990 a SPVS tem concentrado 

suas ações na Área de Proteção A mbienta (APA) de Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná, 

que, junto com o litoral sul de São Paulo, compõe o maior remanescente contínuo de 

Floresta Atlântica do Brasil. 

Com o apoio da The Nature Conservancy (ONG amer icana fundada em 1951), a 

SPVS vem implementando o projeto denominado "Ação Contra o Aquecimento Global em 

Guaraqueçaba". Trata-se de um plano piloto para a captação de carbono da atmosfera (o 

primeiro realizado na Floresta Atlântica, e um dos 3 projetos deste t ipo em andamento no 

Brasil) por meio da conservação de f lorestas, enriquecimentos de f lorestas degradadas e 

restauração f lorestal em antigas pastagens de búfalos. 

Baseada em sua missão conservacionista e com apoio de parcerias de grandes 

empresas, a SPVS garantiu recursos que viabilizam projetos de 40 anos para criação de um 

sumidouro de carbono na região. As propostas de f ixação de carbono compreendem a 

manutenção dos fragmentos florestais preservados, atividades de restauração ambiental 

com espécies nativas, estudos para a conservação da biodiversidade e programas de

desenvolvimento sustentável.

Para esse propósito foram adquiridas três reservas, entre as quais a da Serra do 

Itaqui, no município de Guaraqueçaba, que apresenta uma área de aproximadamente 7 mil 

hectares, e a Reserva Natural Cachoeira, no munic ípio de Antonina, com cerca de 12 mil 

hectares. Em decorrência das atividades de proteção e f iscalização das áreas, plantio de 

mudas, instalação de infra-estruturas, etc, foram contratados 36 funcionários para atuarem 

nas reservas (17 em Itaqui e 19 em Cachoeira). Entretanto, para a efetiva implementação 

dos projetos preservacionistas e conservacionistas nas áreas, estão sendo promovidos  
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Planos de Manejo a partir de estudos interdisciplinares, de modo a garantir a manutenção 

dos recursos naturais e sócio-culturais existentes. 

Figura 2: Posicionamento das Reservas (elipses) junto a Área de Proteção de Guaraqueçaba 
(linha cinza), no contexto do Litoral  Paranaense e Planalto Curitibano (fonte LABSIG SPVS, 
adaptado)

A necessidade da implementação de levantamentos para a caracterização do 

patrimônio arqueológico nas reservas deu-se pelas próprias características geográficas 

dessas áreas, situadas na planície costeira paranaense, onde a paisagem é visivelmente 

marcada pela ocorrência de inúmeros registros culturais, como sambaquis e ruínas  

históricas. 
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Figura 3: Mapa dos acessos principais as Reserva s Naturais Serra do Itaqui e Cachoeira 
(fonte LABSIG SPVS, adaptado)

1.3 Unidades de Conservação: histórico, categorias de manejo e a inserção 

dos valores sócio-culturais

A concepção de áreas de proteção ambiental apresenta raízes em antigas práticas  

culturais e sociais ligadas à valorização de sít ios geográficos, relacionada a determinadas  

f lorestas ou animais “sagrados”, presença de água potável, caça ou fontes de matérias  

primas, existência de mitos ou eventos históricos, aspectos de contemplação, etc. Existem 

referências documentadas a essas práticas que antecedem a mais de 2.200 anos (MILLER, 

1997, p. 4). O acesso ou a utilização desses locais e seus recursos geralmente estavam 

vinculados a prescrições ou éditos reais (ex. Índia, Indonésia, Nepal), tabus e aspectos 



13

religiosos (ex. Japão, Bali, Gana, África do Sul), mecanismos sociais comunitários ou rígidos  

controles administrativos ao nível de aldeia (ex. Indonésia e Filipinas) 2. Exemplos mais  

recentes, mundiais e brasileiros (ex. ANDERSON; POSEY, 1985), também remetem a 

possibilidades de formas pretéritas de “manejo” de áreas onde seriam adotados sistemas de 

auto-regulação à exploração excessiva ou a manutenção e manipulação de determinados  

recursos f lorestais.

A partir da expansão européia apoiada sobre o colonialismo e o mercantilismo, 

começa um processo de exploração desenfreada dos recursos existentes, notadamente no 

hemisfério ocidental, África, Austrália e na região do Pacíf ico. Este impulsionou 

signif icativamente o desbravamento das f lorestas (como o caso do pau-brasil), a exploração 

mineral, o aproveitamento de plantas e animais selvagens, entre outros. 

Neste sentido a criação do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872 nos EUA, 

representou uma importante ruptura com os valores existentes, considerando que a sua 

extensa área (cerca de 813.000 ha) foi reivindicada em favor da totalidade do povo e das  

gerações futuras, e não a exploração ou propósitos de enriquecimento pessoal. Interessante 

notar que mesmo sob este enfoque preservacionista, a sua implantação expôs relações de 

interesse bastante conflituosas entre os colonizadores americanos e as populações  

amer índias ali existentes. Para os primeiros, os propósitos recaíram sobre a proteção do 

esplendor cênico, a não exploração e privatização de terras, ao potencial de lazer e 

relevância histórica, enquanto que para as comunidades indígenas, o Yellowstone foi e 

continua sendo considerado um lugar sagrado.

O Parque Nacional de Yellowstone inspirou no Brasil, as primeiras iniciativas para a 

criação de áreas protegidas no país. Em 1876, por sugestão do Engenheiro André 

Rebouças tencionou-se a criação de dois Parques Nacionais: um em Sete Quedas e outro 

na Ilha do Bananal. Entretanto, o primeiro parque com essas características, o Parque 

Nacional de Itatiaia, só tornou-se uma realidade à data de 1937.

2 Miller, op. cit. , p.3
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Assim, o conceito de áreas protegidas expande-se para o mundo alternando diversos 

interesses, usos e valores, inspiradas por noções ligadas e construídas dentro de uma 

estrutura e processo social de cada povo. (MENESES, 19963 apud OLIV EIRA, 2000, p.189).

Entretanto, as propostas de criação geralmente recaiam sobre alguns objetivos gerais: 

permitir a preservação de sítios de valor material, estético, espiritual e histórico; propiciar  

formas de manejo de recursos naturais renováveis e; prover a manutenção de paisagens  

consideradas valiosas. 

Tais proposições começam a mudar a partir do século XXI, onde outros enfoques (ou 

paradigmas) entram em cena: a manutenção de ecossistemas e da biodiversidade4 como 

objetivos primordiais de conservação, porém acompanhados em algumas áreas, por 

mecanismos de incorporação social denominados sob o rótulo do desenvolvimento 

sustentável. 

Uma definição global de áreas protegidas, proposta no IV Congresso Mundial de 

Parques Nacionais e Áreas de Proteção em 1994, preconiza a incorporação dos elementos  

culturais e naturais num quadro amplo de planejamento e gerenciamento:

“Uma área de terra ou mar especialmente dedicada à proteção e conservação da 

diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais a ela associados, e manejada por  

meios legais ou outros meios eficazes.” (IUCN/CNPPA, 19945 apud MILLER, 1997, p.7).

Seguindo as tendências mundiais, o Brasil institui bases legais 6 para a criação, 

categorização, implantação, consolidação e gestão das chamadas Unidades de 

Conservação (UCs) com base em objetivos preservacionistas, conservacionistas, 

educacionais, científ icos e públicos. As categorias mais utilizadas de UCs foram propostas  

pela edição de 1989 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que 

3 MENEZES, U. T.B.. Os “usos culturais” da Cultura: Contribuição para uma abordagem crítica das práticas e 
políticas culturais. In: YÁZIGI, I. (org) Turismo: Espaço, Paisagem e Cultura. São Paulo: Hucitec, p.88-99.
4 No Artigo 2, da Convenção de Di versidade Biológica - CDB, a biodi versidade, ou diversidade bi ológica, é defini da como: "a 
variabilidade de organismos  vivos de todas  as  origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecol ógicos de que fazem parte; compreendendo ai nda a di versidade dentro de 
espéci es, entre espécies e de ecossistemas. (Disponível em <http://www.mma.gov.br/>. Acesso em 12/11/2003).
5 IUCN/CNPPA. Guidelines for Protected Area Man agement Cat egories. Gl and, Suíça: UICN, 1994, p. 7.



15

reduziu os 16 tipos anteriormente definidos, para 9 categor ias (IBA MA/FUNATURA, 1989). 

Estas foram definidas muito mais pelos propósitos e objetivos de gestão, do que por sua 

denominação formal. 

A implementação do SNUC procurou uniformizar a base conceitual referente às 

áreas protegidas, especialmente no que concerne às categorias de UCs nas três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal), o que permitiu uma maior articulação do processo 

de gestão do patrimônio ambiental brasileiro (MMA, 2003).

Por sua vez, o SNUC prevê alguns mecanismos atuais de legit imação do processo 

de criação dessas unidades, apoiando-se na aproximação das comunidades locais e 

regionais como forma de melhorar o processo de gestão, bem como garantir a distribuição

dos benefícios diretos e indiretos decorrentes da implantação das UCs (MMA, op. cit.). 

As Unidades de Conservação no Brasil são consideradas um tipo especial de área 

protegida, compreendendo espaços geográficos delimitados, legalmente instituídos e 

protegidos por ato do Poder Público, sob regime especial de administração, estando 

enquadradas nas diferentes categorias de manejo existentes no País. As categorias de 

manejo definem os objetivos das UC´s e a formas de uso permitidas em cada área.

As UC´s podem ser dividas em categorias de manejo destinadas à preservação e a 

conservação (MOTA, 1997). Nas áreas de preservação, entendidas como Unidades de 

Proteção Integral (Quadro 1), não é permitido o aproveitamento direto dos recursos 

naturais, ou seja, comportam apenas o uso indireto através de atividades educacionais, 

científ icas e recreativas7. Em geral, a sua implantação exige-se dominialidade pública, como 

no caso das Estações Ecológicas, Reservas Biológicas e Parques Nacionais. No entanto, 

nesta classe ainda estão incluídas as RPPNs  (Reservas Particulares do Patrimônio Natural), 

de domínio essencialmente particular.

6 Como o C ódigo Florestal de 1965 e a Lei de Proteção à Fauna, de 1967 e o Pl ano do Sistema de Unidades de Conser vação 
no Br asil, de 1979.
7 Algumas dessas áreas  também são passíveis de visitação turístic a, porém de forma mais control ada, e conforme as diretrizes  
estabelecidas pelo Plano de Manej o.
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Estação 

Ecológica

Tem como objetivo a preser vação da natureza e a realização de pesquisas ci entíficas. É de posse e 

domínio públicos. 

Reserva 

Biológica

Tem como objeti vo a proteção i ntegral da biota e demais tributos naturais existentes em seus

limites, sem interferênci a humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 

recuper ação de seus  ecossistemas alter ados  e as  ações de manejo necessárias  par a recuper ar e preservar o 

equilíbrio natural,  a diversidade biológica e os  proc essos ecológicos naturais. É de posse e domíni o públicos. 

Parque 

Nacional

Tem como objeti vo básico à preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica 
e beleza cênica, possi bilitando a realização de pesquisas  científicas  e o desenvolvi mento de ativi dades de 

educação e interpretação ambi ental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. È de 

posse e domíni o públicos . 

Monumento 

Natural 

Tem como objeti vo básico preser var sí tios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

Pode ser constituído por ár eas particular es. 

Refúgio de 

Vida Silvestre

Tem como obj eti vo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou 

reprodução de espécies  ou comunidades  da flora l ocal e da fauna resi dente ou migratória. 

Quadro 1 - Descrição das principais Unidades Conservação Brasileiras tidas como de Proteção 
Integral (retirado de MMA, 2003)8.

Por sua vez, as áreas de conservação ou Unidades de Uso Sustentável, são 

espaços sob dominialidade pública e/ou privada onde existe a possibilidade de uso direto 

dos recursos ambientais, procurando a compatibilização da conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (MMA, 2003).Enquadram-se nesta 

categoria as Reservas Extrativistas Florestais, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), as 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIEs), entre outras (Quadro 2).

Área de Proteção 

Ambiental (APA)

Área extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos , 
estéticos ou culturais especial mente importantes para a qualidade de vi da e o bem-estar das  

populações humanas, e tem como obj eti vos básicos pr oteger a di versidade biológica, disciplinar  o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos natur ais. É cons tituída por  

terras públicas ou privadas. 

Área de Relevante 

Interesse Ecológico 

(ARIE)

É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, 
com carac terísticas naturais extraor dinárias ou que abriga exempl ares raros da biota regional, e tem 

como obj eti vo manter os ecossistemas naturais de i mportânci a regional ou local e regular o uso 

admissível dessas  áreas, de modo a compati bilizá-lo com os obj eti vos de conservação da natureza. É 

constituída por terras públicas ou privadas .

Floresta N acional 

(FLONA)

É uma área com cobertura flores tal de espéci es predominantemente nati vas e tem como 
objeti vo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para expl oração sus tentável de florestas nati vas . É de posse e domínio públicos. 

8 Endereço eletrônico do Ministério do Mei o Ambi ente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sbf/dap/apbconc.html>. 
Acesso em: 20/12/2003
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Reserva Extrativista 

(RESEX)

É uma área utilizada por popul ações extrati vistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se 

no extrati vismo e, complementariamente, na agricultura de subsistênci a e na criação de ani mais de 

pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas  
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da uni dade. É de domíni o público 

com seu uso concedi do às populações extrati vistas  tradicionais. 

Reserva de Fauna

É uma área natural com populações ani mais de espécies nati vas, terrestres ou aquáticas , 

residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre manej o econômico 

sustentável de recursos  faunísticos. É de posse e domínio públicos . 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável

É uma ár ea natural que abriga populações tradicionais, cuj a existênci a baseia-se em 

sistemas sustentáveis de expl oração dos recursos naturais,  desenvol vidos  ao longo de gerações  e 

adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção 

da natureza e na manutenção da di versidade biol ógica. É de domínio público. 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

(RPPN)

É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objeti vo de conservar a di versidade 
biológica.

Quadro 2 - Descrição das principais Unidades Conservação Brasileiras tidas como de Uso 
Sustentável (retirado de MMA, 2003)9

A implantação de UCs torna-se, portanto, um dos principais mecanismos para a 

conservação e o manejo da biodiversidade no Brasil, país este detentor da maior  

diversidade biológica do planeta10. A definição desses espaços territoriais é incumbência do 

poder público, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 225, § 1°, Inciso III.  

Importante citar que em muitas situações pode haver sobreposição de UCs, sem implicar  

em conflitos legais, já que no geral, as unidades ou regras mais restritivas mantém sua 

autonomia e prioridade sobre as menos restritivas. Como exemplo, cita-se a APA de 

Guaratuba, no litoral sul do Paraná, apresentando em seu interior um Parque Nacional 

(Saint Hilaire-Lange) e um Parque Estadual (Boguaçu).

Considerando o amplo espectro das categorias de manejo das UCs no Brasil,  

percebe-se que muitos outros objetivos podem se igualar ou superar, em importância os  

aspectos estritamente bióticos. Entre eles, citam-se a proteção de bacias e fontes d´água, o 

9 Endereço eletrônico do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/sbf/dap/apbconc.html>. Acesso em: 20/12/2003 
10 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003), o Brasil conta com pelo menos 10 a 20% do número
total de espécies mundiais, distribuída em biomas como: a Amazônia, a Mata Atlântica, a Zona Costeira e Marinha 
(incluindo ecossistemas de mangues, restingas, praias , costões , recifes  de corais, entre outros), as Florestas de Araucárias e 
Campos Sulinos, a C aatinga, o Cerrado e o Pantanal.
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estímulo ao turismo e recreação, a conservação de sít ios históricos e culturais, a prevenção 

de desastres naturais, a educação ambiental, preservação de feições geomorfológicas 

únicas (BARBORAK, 1997, p. 42) ou ainda, a manutenção do modo de vida e subsistência 

das populações tradicionais, do incremento de economias locais sustentáveis e, da geração 

de perspectivas para o crescimento econômico regional 

O principal instrumento legalmente instituído que fornece as direções básicas para o 

planejamento das UCs refere-se ao Plano de Manejo, que deve abranger não apenas a área 

da unidade, mas também possíveis zonas de amortecimento e corredores ecológicos, 

prevendo-se portanto medidas para promover a integração da UC na vida econômica e 

social das comunidades vizinhas (SNUC, Art. 27, § 1º)

Segundo o SNUC (1988), o Plano de Manejo constituí um “documento técnico 

mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma UC, se estabelece o seu 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 

naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”. 

Assim, o Plano de Manejo surge como o pr incipal meio de promover o Zoneamento 

Ambiental ou Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) das UCs, pretendendo-se desta 

forma, conciliar as várias possibilidades de uso econômico com a proteção ambiental. O 

zoneamento constituiria, segundo Griff ith et al.11 (1989, apud LANGE JR., 1997:16) na

“divisão de uma área geográfica em setores onde, após devida deliberação, certas 

atividades de uso da terra são permitidas e outras não, de maneira que as necessidades de 

alterações físicas e biológicas dos recursos naturais se harmonizem com as de conservação 

do meio ambiente”. 

Conforme Caldarelli (1999, p. 348), o Decreto 99.540 de 21/09/1990 prescreve que o 

ZEE deverá obedecer a uma abordagem interdisciplinar, que considere  “a estrutura e a 

dinâmica ambiental e econômica, bem como os valores histórico-evolutivos do patrimônio 

11 GRIFFITH, J. J. Zoneamento: uma análise crítica. Ambiente, v.3, n.1, p. 20-25, 1989.
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biológico e cultural do País”, permitindo ainda o estabelecimento das relações de 

interdependência entre os subsistemas físico-biótico e sócio-econômico.

Para o caso de uma A PA, por exemplo, o Zoneamento A mbiental definido pelo Plano 

de Manejo abrangeria:

[...] etapas encadeadas, iniciando pelo levantamento e análise de dados dos 
meios físico, ambiental, socioeconômico, cultural, nos planos regional e 
local. São envolvidos os diversos ramos do conhecimento, buscando 
informações geomorfológicas, geológicas, mineralógicas, hidrológicas,  
pedológicas, de potencial e vocação de usos agrícolas, da cobertura 
vegetal, da fauna, aspectos climáticos, processos de ocupação, projeções 
populacionais e de pressão antrópica, áreas degradadas, dentre outras.  
Integrados e analisados os dados obtidos, é elaborado um plano de 
diretrizes, com mapeamento, propondo-se as diferentes zonas e 
formulando-se parâmetros gerais de uso dos recurso s naturais,  
parcelamento do solo, condições de ocupação e manejo de atividades, uso s 
permitidos e proibidos [...]. Não pode ser descurada a identificação dos 
atores sociais envolvidos, e sua participação no processo de elaboração e 
implementação do zoneamento [...], (bem como) de prever mecanismos de 
atualização, pois nem o ecossi stema nem as comunidades envolvidas são  
estáticos.(MOTTA, 1997, p. 33).
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CAPÍTULO 2 – PLANIFICAÇÃO REGIONAL: ENQUADRAMENTO,
DEFINIÇÃO DOS TERMOS E A OPÇÃO DO MÉTODO

“[...] uma disciplina científica (ou que pretende sê-lo) não deva ser 

caracterizada por objetos empíricos já constituídos, mas pelo contrário, pela 

constituição de objetos formais. Ou seja, a única coisa passível, a nosso 

ver, de definir uma disciplina (qualquer que seja), não é de forma alguma

um campo de investigação dado [...], muito menos uma área geográfica ou 

um período da história e sim, a especificidade da abordagem utilizada
que transforma esse campo, essa área, esse período em objeto científico.”

Laplantine (1991:96)

A estruturação de uma proposta metodológica associada aos objetivos deste estudo 

compreende primeiramente uma aproximação com algumas das tendências da pesquisa 

arqueológica no quadro global. Não se trata de uma incorporação acritica de modelos de 

levantamentos arqueológicos, mas de uma avaliação das contribuições existentes, 

adaptando-as ao desenvolvimento de um “desenho” mais adequado às realidades  

brasileiras. Desta forma, e necessariamente, serão pontuados também alguns estudos

realizados no Brasil que apresentem subsídios à planif icação de estratégias para o 

diagnóstico e manejo arqueológico em UC’s. 

Convém então caracterizar as principais opções de abordagens arqueológicas, cujos  

propósitos permeiam ou vão de encontro à expectativa deste trabalho. Dessa análise 

resultará a descrição dos princípios gerais do método, estabelecendo parâmetros e técnicas, 

que posteriormente serão aplicados dentro do contexto de levantamento e avaliação de 

recursos arqueológicos nas áreas de estudo. 

O primeiro enquadramento proposto refere-se à caracterização de alguns  

“subcampos” gerais da disciplina arqueológica, cujos direcionamentos de pesquisa 

apresentam problemáticas próprias, refletidas no desenvolvimento de enfoques teórico-

metodológicos constituintes. As principais linhas de atuação estão relacionadas às 
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chamadas Arqueologia Conservacionista (ou Preventiva), a Arqueologia Pública, a 

Geoarqueologia e a Arqueologia da Paisagem.

Por Arqueologia Conservacionista (Conservancy Archaeology) entende-se aquela 

voltada essencialmente à preservação e conservação dos recursos arqueológicos. Uma das  

particularidades mais explícitas dessa abordagem está ligada a Gestão de Recursos 

Culturais ou GRC (SANTOS, M. dos, 2001), que neste trabalho apresenta correspondência 

ao enfoque denominado Cultural Resource Management (CRM), na literatura anglo-

amer icana.

Convém neste momento caracterizar a expressão “recursos culturais” ou “recursos 

arqueológicos”, termos que serão bastante utilizados no decorrer da dissertação. A definição 

usual apresentada por Fow ler (1982) para “cultural resource” aproxima-a dos aspectos 

estritamente ligados à cultura mater ial (e, portanto aos próprios recursos arqueológicos), ou 

seja, aos “aspectos físicos, naturais e artif iciais, associados às atividades humanas, 

incluindo sít ios, estruturas e objetos possuindo signif icância, individualmente ou em grupo, 

em história, arquitetura, arqueologia ou desenvolvimento (cultural) humano.” (conforme 

CALDA RELLI, 1999, p. 347). Embora compreenda-se que os recursos culturais enceram 

uma totalidade bem mais abrangente, o que incluiria os seus aspectos não materiais, a 

demarcação de Fow ler será preterida neste trabalho, de forma a igualar ambos os termos

(recursos arqueológicos e culturais) em uma mesma definição. 

A opção pelo reconhecimento do patrimônio arqueológico com “recurso” traz 

conseqüências não apenas pela “aproximação” com os recursos naturais da Nação criando,

segundo Caldarelli12 , “uma linguagem comum entre os arqueólogos e os demais  

especialistas da área ambiental”, mas principalmente, pelo reconhecimento de um valor  

econômico associado ao seu valor cultural, o que permitir ia a possibilidade da incorporação 

ao sistema social circundante (SOSA, 1998).

12 Ibid. , p.347.
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Os aspectos práticos mais diretamente relacionados com a Arqueologia 

Conservacionista dizem respeito ao seu vínculo com abordagens de levantamento 

arqueológico regional (SCHIFFER et al., 1978), onde são privilegiados enfoques para 

obtenção de um máximo de informação com o mínimo custo e mínimo impacto sobre os 

recursos existentes (PLOG, F., 1978, p. 423). Outra característica relaciona-se com 

trabalhos arqueológicos voltados “à consultoria e implementação de polít icas públicas e com 

forte influência da legislação” (OLIV EIRA, 2000, p. 202).

Segundo Fred Plog, a Gestão de Recursos Culturais (GRC) compreende questões  

teóricas, legais e f iscais próprias, relacionadas a aspectos éticos com diretivas na 

preservação, muito embora esta diretriz represente um ideal muitas vezes inatingível 

(PLOG, F., 1978, p. 422). O autor acrescenta o signif icante papel dos arqueólogos ligados a 

GRC nos processos de planejamento da Nação (que foram e sempre serão processos 

políticos), exigindo não apenas compromissos preservacionistas, mas a necessária 

adequação com as metas de crescimento da sociedade. Esta relação permanece explicita 

na própria legislação que tem levado ao avanço da temática ambiental e arqueológica, sem 

implicar na supressão dos propósitos desenvolvimentistas e sócio-econômicos 13. Assim, a 

premissa recai sobre aspectos de conservação, manejo e gestão dos recursos culturais, 

cabendo ao arqueólogo na maioria das vezes, as “decisões sobre o que preservar, o que 

salvar e o que sacrificar” (CALDARELLI; SA NTOS, M. dos, 1999-2000, p. 59).

Explicitamente ligada aos preceitos da New  Archaeology (PLOG F., 1978) esta forma 

de abordagem, segundo Araújo, teve em seu início, um papel preponderante na adoção e 

implantação de amplos programas de levantamento arqueológico com amostragem 

probabilística, considerando que a “necessidade de se trabalhar em áreas enormes com 

restrições de tempo, dinheiro e pessoal fez com que a amostragem se transformasse na 

única alternativa viável” (ARAÚJO, 2000, p. 100). Tal assertiva, no entanto, começaria a 

mudar a partir de artigos como os de Schiffer et al. (1978) que ressaltaram as problemáticas

13 ibid., p.423.
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envolvidas em algumas técnicas probabilísticas (vide adiante no mesmo capítulo) e a 

clarif icação da distinção existente entre a descoberta de materiais arqueológicos e a 

estimativa de parâmetros regionais, o que implicava em muitos casos, na 

complementaridade das abordagens probabilistas e não probabilistas.

Como já mencionado, as principais problemáticas envolvidas na GRC compreende m 

a dif iculdade para implantação de levantamentos detalhados e propostas de gestão em 

áreas de grande extensão, que em geral apresentam variadas condições de visibilidade e 

acessibilidade dos recursos. Mais recentemente, objetivando contornar tais obstáculos são 

utilizadas metodologias regionais de baixo custo com perspectivas avaliatórias alternativas, 

utilizando-se exaustivas informações secundárias etnográficas, históricas e ambientais, 

mapas e outras bases de dados espaciais, para inferir padrões antigos de uso da paisagem, 

onde o destaque recai principalmente sobre modelamentos preditivos como forma de 

antecipar a distribuição e t ipos de recursos patrimoniais em uma dada região (HAMILTON; 

LARCOMBE, 1994; KIPNIS, 1997; KASHIMOTO, 1997).

Outra dif iculdade em GRC está na definição das estratégias mais apropriadas de 

proteção e gestão, que passa pela necessidade da explicitação dos critérios utilizados para 

a tomada de decisões, seja nos estudos de impacto ambiental ou naqueles voltados a 

regulamentação de áreas protegidas. Segundo Oliveira, as estratégias de gestão do 

patrimônio arqueológico a partir de um fundamento preservacionista, geralmente admitem 

que o objeto de estudo seja abordado “a partir de uma perspectiva que considere a 

pesquisa, a proteção e o envolvimento comunitário, dentro de uma estrutura de 

planejamento baseada no zoneamento territorial”. (OLIV EIRA, 2000, p. 203, grifo nosso)

Neste sentido, Potter Jr. (199414 apud OLIV EIRA, op cit.), comenta que as  

abordagens usualmente utilizadas nos EUA apontam para a divisão territorial em Unidades  

de Gestão e Unidades de Estudo, onde a primeira corresponderia à estruturação de ações 

14 POTTER JR, P. B. Pos tprocessual Approaches  and Public Archaeolog y: Putting Critical Archaeology to Wor k for the Public. 
In: KERBER, J . E. (org.). Cultural Resource Management: Archaeological Research, Preservation Planning, and Public 
Education in the Northeastern United  States. New England;USA: Bergin & Gar vey, 1994. p. 65-85.
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preservacionistas sob o aspecto dos fatores e atividades degradantes e a segunda, utilizada 

na organização dos aspectos de compreensão sobre a ocupação histórica e arqueológica. 

As unidades de gestão arqueológica de Potter Jr., conforme o comentário de Oliveira (2000),

deveriam deixar de se preocupar “exclusivamente nas características físicas, biológicas e de 

divisão polít ica, e passem a basear-se nos padrões atuais e projetados da atividade de 

desenvolvimento e de uso do solo, vistos então como fatores culturais da própria tendência 

de ocupação territorial contemporânea, a partir de um enfoque naquilo que efetivamente 

pode ser gerenciado” (OLIVEIRA, op. cit., p. 203, grifo nosso).

Outra caracterização importante, praticamente derivada do primeiro subcampo 

abordado, refere-se ao termo Arqueologia de Contrato, bastante utilizado no Brasil e cujo 

enfoque geralmente está ligado à avaliação ambiental de projetos desenvolvimentistas, 

onde os trabalhos são realizados a partir de processos licitatórios e remuneração 

negociadas entre as partes (MEIGHAN, 198615 apud CALDA RELLI; SANTOS, M. dos, 1999-

2000, p. 53). Para Caldarelli16 a principal responsabilidade do arqueólogo de contrato seria o 

de ”elaborar pareceres para a tomada de decisão sobre o futuro dos recursos arqueológicos 

de sua área geográfica de trabalho” ou ainda “contribuir, no presente, para que a construção 

do futuro não se faça à custa do passado.”

Assim, a arqueologia de contrato também está ligada fundamentalmente à gestão de 

recursos culturais, sendo seu objetivo apontado como equivalente às proposições da 

Cultural Resource Management, ou seja, da Arqueologia Conservacionista dos paises 

anglo-americanos (ARAÚJO, 2001; SANTOS, M. dos, 2001; CALDARELLI; SANTOS, M. 

dos, 1999-2000, entre outros). Entretanto, deve-se considerar a existência de possíveis 

diferenças, relacionadas em uma primeira instância à própria defasagem em termos teóricos  

e metodológicos (KIPNIS, 1997), bem como a uma tímida atuação em outras “frentes” de 

linha conservacionista (como por exemplo, nas inúmeras Unidades de Conservação 

espalhadas pelo Brasil). Outras características distintivas remetem: aos v ínculos com os

15 Meighan, C.W. Archaeo logy for Money.  Calabasas, Califor nia: Wor mwood Press , 1986.
16 Ibid. , p.  54.
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aspectos próprios da legislação ambiental brasileira; a conotação ainda bastante intensa 

com estudos de Avaliações de Impactos Ambientais (A IA) e resgates arqueológicos; ou

ainda; o enfoque cada vez mais empresarial, o que pode afastá-las das abordagens

conservacionistas praticados por universidades públicas, por exemplo. No entanto, as  

principais problemáticas permanecem as mesmas, já que sua prática envolve questões 

conceituais e éticas importantes e que, freqüentemente, estão susceptíveis a polêmicas, tais  

como: o seu envolvimento com projetos desenvolvimentistas públicos e privados; os critérios 

para avaliações de signif icância dos recursos; a definição das medidas mitigadoras ou 

compensatórias nem sempre apropriadas; etc.

Outra abordagem ou subcampo alternativo ao conceito de Gestão de Recursos 

Culturais, segundo Potter Jr., compreenderia a Arqueologia Pública (Public Archaeology), 

que determinaria um maior envolvimento de arqueólogos (public archaeologist) na gerencia 

não apenas de recursos arqueológicos, mas de um conjunto de técnicas e diretrizes ligadas  

aos interesses da sociedade contemporânea em relação ao passado, considerando-se 

“w hat we manage is our contemporary society and its various interests, not cultural 

resouces” (POTTER Jr, 1994 apud OLIVEIRA, 2000, p.203)

A Arqueologia Pública, no dizer de Oliveira, J. (2002) deve ser compreendida como

uma Arqueologia aberta para o público e que aspira um engajamento social por parte dos  

arqueólogos, tendo em conta que sua atuação nunca será neutra, pois também “está 

inserido em um contexto econômico e polít ico-social que marca a vida em sociedade”  

(FUNA RI, 1988; TRIGGER, 1989, 199017 apud OLIV EIRA, J, op. cit.). Assim, esta

Arqueologia permitiria apontar questões que compreendem “as relações existentes entre 

arqueólogos e o público em geral, incluindo populações indígenas, bem como sua práxis 

educacional no ensino superior (notadamente no contexto das universidades públicas) e a 

questão da preservação de bens culturais”18. 

17 TRIGGER, B. G. A history of archeological thought. Cambridge : Cambridge U niversity Press, 1989.
TRIGGER, B. G. History and contemporar y American archeology: a critical analysis.  In LAMBERG-KARLOVSKY, C. C. 
Archeological thought in America. C ambridge: Cambridge U niversity Press, 1990. p.19- 34.
18OLIVEIRA, J ., op cit.
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Da mesma forma que não há pesquisa que esteja à parte dos interesses da 

sociedade, Funar i (1999-2000, p.82) ao citar vários autores, comenta a necessária

perspectiva humanista e pública da arqueologia, relevante nos aspectos multiculturais da 

coletividade, na atuação e no engajamento do arqueólogo com o povo e comunidades, 

considerando ainda “que não há trabalho arqueológico que não implique patrimônio e 

socialização do patrimônio e do conhecimento (Tamanini, 199819)”. Em linhas similares de 

concepção, Jorge E. de Oliveira, aponta possibilidades para a Arqueologia Pública no Brasil,

com a atuação do arqueólogo enquanto cientista e educador (BENDER; SMITH, 200020) 

onde “o processo de engajamento social presume a construção de uma cidadania popular, 

coletiva, que necessariamente passa por reflexões a serem realizadas, também, para além

das fronteiras da academia e em defesa de uma universidade pública, gratuita e socialmente 

referenciada”. (OLIV EIRA, J. 2002).

A implantação de uma concepção em arqueológica pública também enfrenta 

algumas dif iculdades práticas e resistências, relacionadas muitas vezes, segundo Funari, à 

própria relutância dos arqueólogos em considerar que a “patrimonialização dos objetos é 

parte integrante do ofício arqueológico”. Para o autor, um dos motivos estaria ligado a 

“noção estreita, defendida por alguns, de que ‘a Arqueologia não é o estudo de objetos, de 

coisas’ (Meneses, 1980, p. 6) 21 o que descaracteriza a inevitável ligação entre a arqueologia 

e a apropriação dos artefatos pela sociedade”. (FUNARI 1999-2000, p. 82)

Os dois subcampos seguintes (Geoarqueologia e Arqueologia da Paisagem) ,  

apresentam vínculos com enfoques ecológicos gerais, ligados à Arqueologia Contextual

(Contextual Archaeology) e a Arqueologia Ambiental (Environmental Archaeology). A

primeira pode ser caracterizada, segundo Waters (1992, p. 4), por uma abordagem

sistêmica na qual a recuperação de componentes contextuais do ecossistema humano 

(f lora, fauna, clima, paisagem e cultura humana) são usados na interpretação de aspectos 

19 Tamanini,  D. Museu, arqueologia e poder público: um olhar necessário. In: P.P.A. FUNARI (org.) Cultura Material e 
Arqueologia Histórica.  Campinas: IFCH-Unicamp, 1998. p.179-220.
20 BENDER, S. J. ;  SMITH, G. S. (Ed.).Teaching Archaeo logy in the Twent y-First C entury. Washi ngton, SAA, 2000. Citados 
por Oli veira J. , (2002).
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sobre estabilidade ou mudança cultural. Compreenderia, portanto, a investigação simultânea 

de dados geológicos, biológicos, climáticos e culturais. Igualmente, a Arqueologia Ambiental 

em sua definição mais ampla, também remete ao “study of man’s relations and interaction 

with the environment in the past through Archaeology and related disciplines”, ou ainda, “as 

a ‘bridge discipline’ betw een Archaeology and the Biological and Earth Sciences” (AEA, 

2003)

Por  sua vez, a utilização e adequação específ ica dos conhecimentos oriundos das  

chamadas “geociências” para o estudo e resolução das problemáticas arqueológicas  

(HASSAN, 1978, 1979; GLADFELTER, 1977, 1981) determinou o surgimento da 

Geoarqueologia como subdisciplina, resultando com isso, na formulação de uma base 

conceitual própria, de papel ativo nos processos de interpretação cultural (BUTZER, 1977, p. 

126).

O desenvolvimento da abordagem geoarqueológica e as implicações das “ciências 

da terra” (earth sciences) em teoria e métodos arqueológicos também foram abordados por  

Araújo (1999) que propôs, a partir de modelos formulados por Clarke (1973) e Sullivan

(1978), uma divisão da estrutura teórica da Arqueologia em cinco conjuntos de corpos 

teóricos interconectados: Teoria Explanatória; Teoria Formativa; Teoria Formal ou

Sistemática; Teoria de Recuperação e Teoria Inferencial. Estes estariam ligados aos  

diversos níveis de informações do registro arqueológico e relacionados às sucessivas 

perdas e adições sofridas pelo mesmo. Na opinião do autor, a geoarqueologia nada mais é 

que uma “arqueologia bem feita e amadurecida do ponto de vista teórico e de métodos” já 

que estaria profundamente associada à Teoria Formativa, no que se refere aos processos 

de formação do registro arqueológico (site formation processes). Porém, também faria parte 

essencial da Teoria de Recuperação, “que abrange as relações entre o observado e o 

existente, permitindo que o arqueólogo tome decisões compatíveis com as questões a 

21 MENESES, U.T.B. O objeto material como documento. Texto datilografado, aula mi nistrada em curso sobre “Patrimônio 
Cultural: políticas  e perspecti vas”. São Paulo: Condephaat,  1980.
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serem respondidas, antes e durante a manipulação de vestígios” 22. Finalmente comporia 

parte da Teoria Inferencial, relacionada à junção de todos os corpos teóricos e aos 

processos envolvidos na síntese das diversas linhas de evidência, com o objetivo de 

produzir inferências sobre o registro arqueológico.

No caso da Arqueologia da Paisagem, esta é entendida como a união da Geografia 

com a Arqueologia (MORAIS, 1999), e apresenta muitos preceitos associados à arqueologia 

espacial da década de 1960 (FUNA RI, 1999-2000), porém com enfoque mais abrangente,

onde a paisagem (ou o espaço) também é visto e determinado (construído) socialmente.

Dos aspectos práticos dessa abordagem a serem referenciados citam-se aqueles baseados 

em levantamentos regionais com baix íssima intervenção nos sítios, o enfoque sobre o 

entorno ambiental tido também como ambiente-cultural, o uso de geotecnologias espaciais, 

a estreita ligação com aspectos patrimoniais, bem como aspectos de organização e 

gerenciamento de valores e heranças histórico arqueológicas.

2.1 Pressupostos para a planificação regional da pesquisa

Com base nos enquadramentos do item anterior, pretende-se incorporar alguns dos  

pressupostos e enfoques já explicitados, incluindo algumas propostas à elaboração de uma 

estratégia para “desenho” de pesquisa mais adaptada às características do presente estudo. 

O termo planificação regional será utilizado neste trabalho em correspondência próxima à 

expressão survey design, compreendendo a escolha, o planejamento e a estruturação das

técnicas e métodos que serão adotados no levantamento arqueológico e avaliação regional 

de áreas, norteados a partir de problemáticas e hipóteses próprias de cada pesquisa. O 

conjunto de processos e produtos, associados ou resultantes das abordagens de 

levantamento e avaliação de recursos arqueológicos será designado neste trabalho por 

diagnóstico arqueológico. Um dos objetivos da planif icação regional será, portanto, 

22 ARAÚJO, op cit,  p.  43.
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estabelecer os parâmetros e estratégias para o diagnóstico arqueológico, que neste caso, 

direciona-se a espaços protegidos ou regulamentados pelo poder público, ou seja, para 

Unidades de Conservação (UCs). Assim, a planif icação regional estabelecida para este 

trabalho, reflete o próprio método geral da pesquisa, compreendendo as seguintes  

premissas e direcionamentos principais:

(i) O levantamento arqueológico estará baseado no potencial informativo e logístico 

das técnicas ditas oportunísticas e deverá considerar explicitamente os fatores que afetam o 

registro arqueológico regional sob esse enfoque. Deve permitir a distinção clara entre 

descoberta de materiais culturais, estimativa de parâmetros regionais e abordagens de 

caráter interpretativo.

(ii) As estratégias adotadas deverão atender aos propósitos das UCs e suas   

especif icidades espaciais e temporais de implantação e operacionalização, associadas as 

etapas de diagnósticos temáticos, zoneamento ambiental e planos de gestão das UCs;

(iii) Estabelecimento de parâmetros para o registro arqueológico regional, incluindo

as estratégias técnicas e logísticas utilizadas na descoberta dos vestígios culturais e a

adoção de unidades de análise em multi-escalas, delineadas a partir de critérios específ icos 

enfocados no uso do solo e condicionantes ambientais das áreas em estudo;

(iv) A avaliação dos registros culturais compreenderá a análise de sua signif icância 

científ ica e patrimonial, bem como o detalhamento das principais fragilidades (atuais e 

prognosticadas) e potencialidades (preservacionistas, científ icas, educacionais e publicas) 

associadas às ocorrências e seu entorno;

(v) As propostas de manejo devem prever a expectativa de zoneamento territorial 

dinâmico e gestão participativa, adotando-se programas ou planos em multi-estágios  

sucessivos e progressivos, com diretrizes voltadas ao envolvimento comunitário como 

prática conservacionista.
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2.2 Técnicas probabilísticas versus técnicas oportunísticas: necessidade da 

explicitação

A primeira consideração ou premissa (i) apresentada no item anterior remete a 

discussão sobre as opções mais utilizadas no processo de escolha das técnicas de 

levantamentos arqueológico, que em geral, almejam amostragens representativas ou não 

tendenciosas de sítios de uma região (BINFORD, 1964; SCHIFFER et al., 1978). Este tipo 

de preocupação levou a arqueologia americana das décadas de 70 e 80, a uma produção 

signif icativa sobre questões de levantamento arqueológico, com enfoque central em 

procedimentos de amostragem probabilística. 

Essa expectativa torna-se evidente, por exemplo, na pesquisa de cunho 

interpretativo relacionada à identif icação de padrões na distribuição de s ítios (ou artefatos) 

na paisagem. Entretanto, é nos estudos voltados à avaliação de impactos aos bens 

arqueológicos (nos projetos que envolvem alterações no ambiente físico), onde a 

“capacidade de identif icar e amostrar todas as categorias de recursos arqueológicos de uma 

área determinada” é admitida como questão primordial na elaboração e desenvolvimento de 

levantamentos arqueológicos (CALDARELLI; SANTOS M. dos, 1999-2000, p. 59). Nestes

casos a f inalidade dos levantamentos estaria em delinear o universo de recursos sob risco 

de destruição, condicionando, a partir de então, todas a decisões de gestão subseqüentes  

(SANTOS, M. dos, 2001, p. 40).

Outras formas de obtenção de dados regionais referem-se aos levantamentos ditos  

oportunísticos, não probabilísticos ou assistemáticos, que embora utilizem técnicas  

consideradas “methodologically unlovely” (AIKENS, 197623 apud SCHIFFER et al., 1978, p. 

2) são atualmente amplamente empregadas e, em geral, desenvolvidas concomitantemente

com técnicas “não tendenciosas”. A justif icativa para seu uso dá-se em razão de: a) criticas 

a amostragem probabilística como única forma de obtenção de amostras confiáveis e 

representativas da realidade arqueológica investigada; b) relativa eficiência de métodos  
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assistemáticos na detecção de certos tipos de sítios, a baixo custo operacional, e 

principalmente; c) do reconhecimento das diferenças existentes entre a descoberta de 

mater iais arqueológicos e a estimativa de parâmetros regionais, expresso em artigos como o 

de Schiffer, Sullivan e Klinger (SCHIFFER et al., op. cit.). Estes autores apontaram também

para as dif iculdades de implantação de um levantamento probabilístico sob determinadas  

condições de campo e sua ineficácia em detectar ou estimar a população de vestígios  

altamente concentrados (adensados), escassos ou raros:

“Clearly, many research and management problems require discovery of rare and 

clustered elements and estimation of their abundance in the population, sometimes w ere 

f ield conditions are poor.” 24

Desta forma, sugere-se para alguns casos a complementaridade das técnicas  

probabilísticas e não probabilísticas. Esta perspectiva também é adotada pela maior  parte 

dos pesquisadores brasileiros associados à arqueologia de contrato (CALDARELLI; 

SANTOS M. dos, 1999-2000). Mesmo assim, a estratégia oportunística ainda não é vista 

com “bons olhos” pelos arqueólogos em razão do seu caráter essencialmente “intuit ivo, 

indutivo, não explícito e, portanto, pouco científ ico” (HOLE, 1980), sendo indicada apenas

como forma melhorar a resolução dos levantamentos sistemáticos. 

No Brasil, esta abordagem também continua profundamente associada àquela 

desenvolvida junto ao Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA, 

realizado entre 1965 e 1971, seguindo as orientações de EVANS; MEGGERS, 1965), que

preconizava o levantamento com base nos cursos d’água e informações orais. Muitas  

críticas foram feitas ao método dito “pronabiano”, que segundo Mello (1997, p.17) não seria

capaz de fornecer uma amostra confiável: “Por não ser probabilística, e produzir desvios, 

não produz estimativas válidas dos riscos de erro, tornando-se praticamente imposs ível 

replicar ou avaliar, qualitativa ou quantitativamente, esses trabalhos”. Para Alexander  

23 AIKEN S, C. M. Some archeological concerns  of the Bureau of Land Management in Oregon: observations and 
recommendations. Manuscript,  Department of Anthropolog y, Uni versity of Oregon, 1976.
24 Ibid. , p. 2
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(1983:17725 apud MELLO, op. cit.), tais levantamentos assistemáticos dependeriam ainda de 

três outros fatores:

1. a localização de materiais está enfocada pesadamente sobre a exposição do solo;

2. uso de estratégias de prospecção, geralmente baseadas no “conhecimento 

comum” ou experiência pessoal do pesquisador, destacando aqueles locais considerados 

mais propícios, e assim, produzindo seleção ou tratamento diferencial de áreas em vez de 

padrões culturais;

3. influência dos dados etnográficos e informações históricas na intensif icação dos 

levantamentos sobre as áreas ocupadas durante o período documentado;

Entretanto, tais assertivas parecem não atentar para o fato que também existe m 

grandes limitações e produção de desvios amostrais nos métodos ditos “mais científ icos” ou 

probabilísticos, e que raramente são explicitados no âmbito dos trabalhos. Um exemplo 

refere-se à influência dos fatores de visibilidade nos levantamentos sistemáticos amostrais  

ou mesmo nos chamados de “cobertura total”, que tenham por base a identif icação de

ocorrências arqueológicas superficiais. A implementação de transects ou caminhamentos  

orientados nem sempre diminui tais fatores, que em geral, não são considerados nas 

análises e interpretações finais. No caso de transects, por exemplo, sua or ientação se dá de 

forma a cobrir “estratos paisagísticos diferenciados” esperando que a variabilidade de 

ambientes percorridos se traduza em uma avaliação amostral da variabilidade dos sítios  

existentes. Entretanto, muitos parecem desconsiderar que estratos paisagísticos 

diferenciados podem apresentar condições de visibilidade diferenciada, o que irá traduzir-se 

em uma maior percepção de certas áreas em relação às outras. (ex. TERRENATO; 

AMMERMAN, 1996).

Ainda nesse aspecto, verif ica-se que muitos relatórios científ icos e diagnósticos  

arqueológicos que utilizam levantamentos probabilísticos amplos têm sido produzidos sem 

25 ALEXANDER, D. The li mitation of traditional sur veying techniques i n a forests  environment. Journal of Field Archaeology, 
n.10, p. 177-186.



33

qualquer menção aos possíveis efeitos dos fatores de visibilidade ou acessibilidade na 

descoberta e avaliação de s ítios. Assim, feições com áreas aradas, cortes de estradas, 

zonas erosivas, trilhas, etc. certamente estão presentes ou ausentes nas unidades  

amostrais (sejam aleatórias, sistemáticas ou estratif icadas), e podem produzir desvios nos  

resultados da pesquisa.

No caso do “inadequado” uso de estratégias de prospecção baseadas no 

“conhecimento comum”  ou experiência do pesquisador, estas atualmente apresentam 

grande correspondência com as abordagens preditivas relacionadas, por exemplo, a 

utilização de “variáveis ambientais de relevância arqueológica” (KASHIMOTO, 1997), 

consideradas mais aceitas. A diferença principal parece estar na explicitação dos critérios, 

permitindo a identif icação clara dos métodos e das suas conseqüências. 

Para Caldarelli e Monteiro dos Santos (1999-2000, p. 61) a explicitação de conceitos  

e parâmetros adquire signif icado determinante no momento de planejamento e elaboração 

do “desenho” de levantamento arqueológico, o que irá influenciar diretamente o resultado 

das pesquisas. Tais critérios, segundo as autoras, devem advir de decisões explícitas, que 

compreendem entre outros:

A definição de sitio arqueológico: que irá delimitar o que será ou não 

registrado;

Tipo de cobertura, determinando como e em que locais serão aplicados os 

procedimentos de levantamento;

Intensidade do levantamento (método prospectivo);

Grau de visibilidade, referente às condições de visualização de vestígios  

superficiais;

Acessibilidade, relacionada à facilidade ou não do acesso às áreas definidas 

para o levantamento.
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Finalmente cabe citar que os parâmetros adotados sejam por métodos  

oportunísticos, probabilísticos ou ambos, precisam ser considerados no âmbito dos  

problemas a serem resolvidos e, em conformidade com as particularidades da área de 

pesquisa. Estas últimas incluem: os propósitos de criação e delimitação (pesquisas 

tradicionais, avaliação ambiental de empreendimentos, regularização de Unidades de 

Conservação, etc); os conhecimentos pré-existentes sobre o contexto histórico, etnográfico 

e arqueológico e; as suas características ambientais e de uso do solo. 

2.3 Especificidades espaciais e temporais das UCs e suas implicações 

metodológicas

Como preconiza a premissa (ii) da planif icação regional, faz-se necessário 

considerar as condicionantes próprias de implementação das UCs, nas propostas de 

levantamento e avaliação arqueológica dessas áreas. Para isso, convém apontar alguns  

contrastes existentes com os estudos arqueológicos associados à AIA, amplamente 

realizados no Brasil, e que também abordam aspectos de gestão dos recursos 

arqueológicos. Desta maneira, pretende-se demonstrar adicionalmente, que os métodos  

freqüentemente utilizados nos processos de licenciamento ambiental não são apropriados 

para o diagnóstico em UCs, justif icando a adoção de outra perspectiva metodológica.

1. Os objetivos gerais das UCs (associados as categorias de manejo) diferem 

signif icativamente daqueles propostos por projetos desenvolvimentistas que requerem 

estudos de AIA, já que sua base assenta-se sobre conceitos preservacionistas/

conservacionistas e não a aspectos estritamente sócio-econômicos. Esta evidente 

constatação remete a conseqüências nas perspectivas de diagnóstico e avaliação de riscos 

e, conseqüentemente, nas opções de levantamento arqueológico e diretrizes de gestão. Nos  

estudos de AIA, embora os recursos arqueológicos estejam ligados ao componente sócio-
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econômico (conforme CONAMA 001/86), os bens arqueológicos são avaliados 

essencialmente sob o ponto de vista físico, ou seja, pela capacidade do empreendimento 

em promover direta ou indiretamente alteração de solos e sedimentos que contenham ou 

possam conter materiais culturais. Neste caso, os riscos serão quase sempre elevados, 

bastando para isso que sejam constatados ou prognosticados bens culturais nas áreas de 

influência. Como conseqüência, existe a necessidade emergente de amostrar todas as 

categorias de recursos existentes. Para as UCs, entretanto, o diagnóstico arqueológico 

permite considerar não apenas as fragilidades físicas do registro, mas também sua 

aproximação com os valores sociais e ambientais, prevendo-se sua inserção nos propósitos  

conservacionistas e públicos de cada unidade. As perspectivas de perda eminente são 

menores embora exista o risco de destruição ou descaracterização por deficiências do 

processo de regularização, controle e gestão das unidades. Assim, os métodos de 

levantamento não precisam necessariamente avaliar a totalidade dos bens existentes

(embora isto possa refletir uma meta a ser alcançada), mas diagnosticar as principais  

fragilidades e potencialidades existentes, de forma a apontar diretrizes de gestão prioritárias, 

em concomitância com as demandas sócio-ambientais das UCs. Assim, as decisões “ sobre 

o que preservar, o que salvar e o que sacrificar” têm pouco sentido em áreas tecnicamente 

“protegidas”, sendo mais apropriado às decisões sobre como registrar e delimitar, como

preservar e conservar, como manejar e utilizar e, como gerir, controlar e monitorar.

2. Existem diferenças temporais nas etapas ligadas a ambas as abordagens. Na 

AIA as pesquisas acompanham o processo de licenciamento ambiental, o que implica na 

adoção de métodos distintos para a LP, LI, e LO (Licença Prévia, de Implantação e de 

Operação, respectivamente) Conforme as diretrizes da portaria IPHA N 230/2002, o 

diagnóstico arqueológico26 recairia sobre a fase de obtenção da LP (EIA/RIMA) e, 

conjuntamente com a avaliação de impactos, permitiria delinear as propostas de gestão

adequadas as fases subseqüentes. A atuação do arqueólogo limitar-se-ia, em geral, ao 
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período de licenciamento de cada empreendimento, sendo necessário adotar neste intervalo 

de tempo, todos procedimentos técnicos capazes de garantir a integridade ou o resgate de 

parcelas signif icativas dos bens ameaçados. Neste contexto, há poucas possibilidades de 

retorno as áreas trabalhadas (exceção para locais parcialmente preservados ou sob 

monitoramento), sendo difícil a aplicação de estudos em multi-estágios que preconizam a 

retroalimentação entre as informações geradas (ex. REDMA M, 1973). Por sua vez, na 

abordagem em UCs, o condicionamento dos trabalhos também segue fases de 

regularização que são limitadas temporalmente, sendo ainda agravado por restrições 

logísticas e f inanceiras de cada projeto. Porém, as perspectivas de estudo apresentam um 

escopo temporal bem mais amplo, considerando que o Plano de Manejo é um instrumento 

dinâmico de Zoneamento Ambiental, com atualização contínua durante toda a existência da 

UC (que pretende-se à perpetuidade). 

3. No diagnóstico arqueológico para EIA/RIMA o componente espacial está 

atrelado à determinação das áreas de influência do empreendimento, freqüentemente 

avaliadas ou prognosticadas sob critérios físicos de risco ou perspectivas de estudos 

mitigatórios/compensatórios. Cada área de conhecimento (meios físico, biótico, sócio-

econômico) delimita suas áreas de abrangência, em função das características de impacto 

do empreendimento, sendo que raramente ocorre sinergia entre os diagnósticos temáticos e 

suas recomendações. Sintomático neste aspecto é a relação dos estudos arqueológicos   

como os socioeconômicos (de mesmo meio temático), cujas áreas de influência 

apresentam-se completamente distintas. Para o caso das UCs, os limites espaciais compõe 

áreas demarcadas pelo poder público, mas que também podem abranger áreas de entorno 

ou “zonas de amortecimento”. Esses limites, por sua vez, serão zoneados em parcelas 

territoriais homólogas, apoiadas sobre estudos interdisciplinares, onde a perspectiva de 

sinergia é crucial para a definição das diretrizes de gestão ambiental, aplicável então, a 

todas as áreas temáticas. Neste caso, percebe-se também uma grande aproximação das  

26 Segundo a mesma Portaria, o diagnóstico arqueológico compreenderia  “a caracterização e avaliação da situação atual do 
patrimônio arqueol ógico da área de estudo”, por mei o do levantamento exausti vo de dados secundários e levantamento 
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características socioeconômicas (do interior ou entorno das UCs) com as questões 

patrimoniais, ou de uso público levantadas pela arqueologia.

2.4 Parâmetros para o registro arqueológico regional 

Conforme Dunnell and Dancey (1983, p. 272) o registro arqueológico regional pode 

ser definido “[…] as a more or less continuous distribution of artifacts over the land surface 

with highly variable density characteristics”. Para Schiffer (1987, p. 235) este conceito é útil 

desde que inclua os artefatos não visíveis superficialmente, ou seja, aqueles encobertos por  

sedimentos, água, vegetação, entre outros. Desta forma, processos ambientais associados 

principalmente às condicionantes climáticas e geológicas (que por sua vez controlam 

formações de relevo, padrões de erosão-sedimentação, associações f lorísticas e 

faunísticas, etc), também afetariam a formação e a distribuição atual do Registro 

Arqueológico Regional (RAR). Esse raciocínio é atualmente bastante aplicado em estudos  

geoarqueológicos interpretativos que enfocam as relações entre o observado e o existente 

no RAR, pois conforme argumentam Waters e Kuehn (1996, p. 484), “Povos decidem onde 

estabelecerão sítios, mas uma vez que abandonem um sítio, as condições geomórficas 

características da paisagem determinam o quanto ele será inicialmente preservado ou 

destruído”. 

Com relação à definição de estratégias de levantamento arqueológico, os processos 

naturais regionais segundo Schiffer (1987, p. 236), incidem especialmente sobre dois  

componentes associados à probabilidade de descoberta de artefatos ou s ítios: a visibilidade

e a acessibilidade. Conforme o autor, o primeiro componente refere-se “the extent to w hich 

an observer can detect the presence of archaeological materials at or below  a given place” e, 

o segundo, envolveria o “efort requierd to reach any particular place”. Assim, interpreta-se 

arqueológico de campo.
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que tais termos estariam ligados essencialmente à influência das condições ambientais na 

“observação” ou no acesso do “observador” ao registro arqueológico regional. 

Entretanto parecem existir na literatura especializada, diferentes discernimentos  

sobre o uso desses termos. Para o caso da visibilidade, por exemplo, muitos autores variam 

suas concepções entre considerá-la um atributo dos próprios s ítios ou mater iais  

arqueológicos27, como é o caso de grandes sambaquis, considerados de “alta visibilidade”, 

ou ainda, de atributos específ icos do ambiente (“a baixa visibilidade dos ambientes  

f lorestados”). Neste ultimo aspecto, pode-se compreendê-la como uma capacidade do meio

em expor vestígios culturais (ex. feições de exposição de solos, processos erosivos); ou 

então, como uma interferência do ambiente na possibilidade de observação (ex. cobertura 

vegetal, camadas sedimentares). Por f im, pode-se associá-la aos métodos e técnicas de 

prospecção, que em s íntese nada mais são que a escolha do t ipo de “observador” que 

queremos, ou ainda, qual o alcance de “observação” pretendido, condições essas que 

podem alterar a visibilidade de uma área ou registro.

Em muitas dessas opções, torna-se quase impossível separar na prática, os atributos  

de visibilidade daqueles associados à acessibilidade, considerando que este segundo 

componente também se associa às características ambientais, uso do solo e métodos  

prospectivos.

Considerando as diferentes percepções acima, mas principalmente, os objetivos e 

problemáticas deste trabalho, propõe-se uma definição ampla e totalizante dos termos  

visibilidade e acessibilidade, que englobaria várias opções de enfoques adotados em 

levantamentos arqueológicos. Assim, na seqüência da dissertação os dois termos estarão 

associados à influência das condições ambientais, aspectos antrópicos (uso do solo, 

presença de informantes, etc) ou atributos perceptivos no alcance ou na capacidade de 

observação do registro arqueológico regional (componente visibilidade) e, na mobilidade ou 

intercurso do observador a esse registro (componente acessibilidade).

27 Fator às vezes disti nguido sob o termo obtrusiveness ou “perceptibilidade”, segundo Santos, M. dos, 2001.
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Por sua vez, ambos os termos podem se inter-relacionar quando enfocados numa 

proposta metodológica que tenha por base a inclusão explicita desses componentes no 

levantamento arqueológico. Ou seja, que unir ia estratégias técnicas de visibilidade

(determinando o “alcance ou capacidade de observação”) e estratégias logísticas de 

acessibilidade (determinando as formas de “mobilidade ou intercurso do observador”).

Desta forma admite-se que a visibilidade e a acessibilidade são fatores 

interdependentes, que interagem freqüentemente entre o observador e o observado em um 

levantamento regional, notadamente quando se usam técnicas oportunísticas de detecção. 

A influência desses componentes pode ser negativa, quando não identif icada ou não 

explicitada no âmbito dos trabalhos, gerando conseqüentemente tendências no RA R. 

Entretanto também poderá ser positiva, desde que seja explicitamente incluída como 

elemento de análise prospectiva, gerando controle sobre esses fatores no RAR. Por  

exemplo, um sítio identif icado em um barranco de estrada remete a condições de acesso e 

observação apropriadas para um futuro uso educativo ou turístico. Por sua vez, o fato de 

estar visível e perturbado por um processo antrópico (a construção da estrada), determina 

condições de risco e medidas específ icas de gestão. Se o objetivo do levantamento é de 

levantar estes tipos de potencialidades e fragilidades, o melhor método deve basear-se na 

visibilidade e acessibilidade dos recursos.

Os dois componentes, quando utilizados sob esse enfoque, serão aqui 

caracterizados não como elementos tendenciantes, mas como controles oportunísticos de 

prospecção superficial. Este termo ressalta o caráter “não sistemático” do levantamento e 

avaliação arqueológica, considerando que em essência, são os fatores de visibilidade e a 

acessibilidade de uma área que condicionam o uso de qualquer levantamento dito 

oportunístico.

Finalmente, cabe apontar os elementos de cada componente, que poderão ser

incluídos neste trabalho:
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Elementos de visibilidade: incluiria a capacidade dos materiais e vestígios  

arqueológicos em serem percebidos (obtrusiveness), tanto por observadores treinados como 

por informantes orais e comunidades adjacentes aos s ítios arqueológicos, seja por atributos  

de cor, forma, tamanho, estrutura, etc, como também pelas características próprias de 

densidade e concentração dos vestígios. Também incluiria todos aspectos e feições da 

cobertura f lorística, processos/produtos erosivos e sedimentares, depósitos tecnogênicos28, 

re-ocupação da área, grau de exposição do solo, etc. capazes de influir na diminuição ou 

aumento da capacidade de detecção de bens arqueológicos.

Elementos de acessibilidade: compreenderia os aspectos ambientais, antrópicos e 

metodológicos capazes de facilitar ou dif icultar o acesso, mobilidade e intercurso aos bens 

arqueológicos de uma região. Em geral refere-se a fatores topográficos, de cobertura 

vegetal, trilhas e estradas, rios navegáveis e embarcadouros, impedimentos ou facilidades  

de acesso por parte de proprietários, presença ou ausência de informantes orais, etc. Mas  

também incluiria aspectos logísticos e metodológicos como formas de deslocamento (a pé, 

veículo, embarcação), tipos de cobertura e intensidade dos levantamentos.

2.5 Unidades de análise arqueológica: proposta para o parcelamento territorial 

em UCs

A definição de uma unidade mínima de estudo para aplicação em GRC, que 

comumente é denominada sít io arqueológico, constitui um tema sempre complexo se 

considerarmos as realidades do registro arqueológico, notadamente sob o enfoque regional 

(ARAÚJO, 2001). Dentro desta denominação (sít io) podemos classif icar desde ocorrências 

bem delimitadas, densas ou continuamente cobertas por vestígios culturais (como

28 Oliveira, A. (1994), designa os  depósitos tecnogênicos  como aqueles  resultantes da ati vidade humana, notadamente aos  
produtos das técnicas humanas atuais. Segundo o autor, este termo foi introduzido por Chemekov (Chemekov, Y.F. 1982. 
Technogenic deposits . In: INQUA CONGRESS, 11. Moscou, 1982. Abstracts. v.3, p.62) e por Ter-Stepanian, {Ter-stepanian, 
G. 1988 Beginning of the technogene. Bulletin of the internacional Association of Engineering Geology, v.38 p.133-142.
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sambaquis e ruínas históricas) até indícios isolados (como lascas ou artefatos), sendo que 

estes, no conjunto, ainda podem apresentar valor signif icativo em contextos arqueológicos

mais amplos. É preciso considerar ainda a existência de zonas potenciais ou locais de 

interesse arqueológico (PLOG; HILL, 197129 apud MORA IS, 1999), que podem ser

determinados a partir de fontes históricas e étnicas, modelagens preditivas, áreas dotadas  

de informações ambientais de relevância arqueológica (paleosolos, abrigos sob rocha,

fontes de matéria-prima, por exemplo), entre outros. Na mesma linha, pode-se admitir que 

mater iais culturais retrabalhados e redepositados também apresentariam interesse de 

registro e preservação. Assim, é importante lembrar que uma definição de s ítio, conforme 

Schiffer e Gumerman (1977:18430 apud SANTOS, M. dos, 2001), remete aos problemas  

específ icos associados à pesquisa, somados aos conhecimentos prévios sobre a ocupação 

humana e condições locais da área de estudo.

Segundo Araújo (2001, p. 89), a visão de sít io arqueológico como unidade mínima de

obtenção de dados, parece estar relacionada, entre outros, a noção frágil da relação direta 

entre sítio arqueológico e habitação. Tal concepção, apesar de presente nos métodos  

“menos subjetivos e mais rigorosos” apregoados pela “nova” arqueologia americana, ainda 

estaria profundamente ligada ao paradigma histórico-cultural, que estabelecia “que o registro 

arqueológico é algo que vem em pacotes denominados sítios”31.  Entretanto, para o caso da 

arqueologia conservacionista ou de contrato, a necessidade de registro e cadastramento 

dessas “unidades”, reforçava essa característica. Por sua vez, a concepção de cultura como 

sistema, também ditada pela New  Archaeology, traria a perspectiva do entendimento da

variabilidade espacial entre sítios, tendo como conseqüência a mudança de enfoque para a 

região32.

No presente trabalho, os processos tecnogênicos es tariam, portanto, associ ados às ações e às técnicas humanas capazes de 
provocar mudanças significativas na visibilidade e acessibilidade de recursos  arqueológicos.
29 PLOG, F.; HILL, J. N. Explai ning variability in the distribution of site.  In: The Destribution of Pre-historic Populati on 
Aggregates. Anthropological Reports,  n. 1, p. 7-36, 1971.
30 SCHIFFER, M. B.; GUMERMAN, G. J . Conservation Archaeology. New Yor k: Academic Press, 1977.
31 ARAÚJO, op.cit. , p. 100
32 ARAÚJO, op cit,  p.98
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A partir dos anos de 1970, muitos trabalhos começam a privilegiar a distribuição de 

artefatos sobre o terreno em vez da localização de sítios arqueológicos, considerando-se 

que muito do que ocorre entre tais “pacotes” comporia fonte signif icativa de informação. 

Segundo Araújo, no Novo Mundo este enfoque, denominado “nonsite sampling” ou siteless 

survey, negaria a própria utilidade do conceito de sít io, enquanto que no Velho Mundo uma 

abordagem similar, designada “off-site archaeology”, manteria esse conceito, procurando o 

entendimento da relação dos “sít ios” com os artefatos existentes no entorno ambiental33.

Deve-se considerar ainda, conforme Schiavetto (2003, p. 25) que a arqueologia, 

enquanto estudo do homem em sociedade, é realizada “por meio da análise de um conjunto 

de fatores que não se restringe à cultura material (artefatos), mas, sim inclui o estudo do 

contexto no qual a matéria é apropriada pelo homem.” Desta maneira, podemos acrescentar 

ao registro arqueológico regional os ecofatos e biofatos, que compõe a paisagem, fauna e 

f lora que acompanham a cultura material (FUNA RI, 1988). Cabe lembrar que algumas  

formas de manejo também podem constituir registro arqueológico, como por exemplo, a 

introdução de plantas exóticas em determinadas áreas. A identif icação de vestígios de 

interesse arqueológico e sua definição como “sít io” pode ser uma questão de especif icidade 

da técnica de detecção, como uso de análises químicas e bioquímicas de solo ou ainda, de

micro artefatos. 

A mudança da referência de estudo para a região condiz com as abordagens 

baseadas em modelos preditivos, bastante utilizados em GRC, onde a questão da unidade 

elementar de análise deixa de ser o s ítio e passa a ser uma parcela territorial (KIPNIS,1997, 

p. 36). Esta acepção é também amplamente adotada pela Arqueologia da Paisagem, 

considerando suas abordagens eminentemente geográficas. Entretanto, pode-se adotar um 

ponto de vista mais “geoarqueológico”, ampliando o enfoque para uma visão “temporo-

espacial”. Assim, além das parcelas territoriais, aqui entendidas como unidades ou sistemas  

fisiográficos, incluir-se-ia o seu equivalente estratigráfico, ou seja, as unidades ou sistemas  

33 ARAÚJO, op cit,  p.101
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deposicionais 34. Na realidade, muitas unidades espaciais com potencial arqueológico, 

também apresentam potencial informativo temporal, e a simples existência ou ausência

dessas unidades cronológicas, também constituem fonte de informação arqueológica.

Compreende-se que apesar das dif iculdades de se estabelecer concepções

abrangentes para o registro arqueológico regional, estas devam ser consideradas nos  

levantamentos em UCs, não eximindo porém, a necessidade da definição do termo s ítio 

arqueológico. A inserção dos recursos arqueológicos nos processos de planejamento 

ambiental em UCs, podem ser abordadas sob várias escalas, que podem envolver desde 

unidades mínimas, até amplas zonas ou áreas arqueológicas. No entanto, sob o aspecto 

legal da proteção e conservação “in situ”, é preciso considerar a necessidade de uma

precisa conceituação de sítio, pois esta envolve questões relacionadas “a delimitação da 

área de preservação da concreta área onde o direito de uso particular da terra é substituído 

pelo interesse público”. OLIV EIRA (2000, p.195).

Propõe-se então um conceito de sítio que possa abranger a ampla gama de opções  

citadas, mas que também atenda aos propósitos preservacionistas e conservacionistas das 

UCs. Portanto, os sítios arqueológicos serão entendidos e definidos neste trabalho como

unidades espaciais ou temporais do ambiente físico que contenham vestígios materiais ou 

quaisquer outras informações de relevante interesse arqueológico, apresentando relações 

contextuais passíveis de serem delimitadas, protegidas, estudadas e manejadas, em favor  

de interesses conservacionistas, científicos e patrimoniais.

A fim de atender as ocorrências discretas ou isoladas localizadas entre sítios  

arqueológicos nas UCs, serão utilizadas delimitações baseadas no conceito de zonas de 

entorno, permitindo a preservação ou o ordenamento de algumas parcelas territoriais 

consideradas de elevado potencial investigativo (denominadas de área cultural circundante). 

Outra caracterização refere-se ao uso de zonas potenciais de interesse arqueológico, 

34 Segundo GIANNINI (1993:13) os sistemas deposicionais constituiriam ”uma unidade estratigráfica física tridimensional  
geneticamente defi nida, consisti ndo de um conjunto contíguo de fáci es sedi mentar es relacionadas por processos”.(cita 
Galloway, 1979; Fisher & McGowen, 1967) 
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definidas por modelamentos predit ivos com base em variáveis ambientais e informações  

históricas e etnográficas, não sendo necessário neste caso a definição de limites rígidos. 

Finalmente, tais classif icações poderão ser enquadradas em um ordenamento 

territorial mais amplo e mais adequado ao Zoneamento Ambiental das UCs, englobando-as

em zonas denominadas Unidades de Conservação e Manejo “in situ”, Unidades de Gestão 

Arqueológica e Unidades de Conhecimento Arqueológico (adaptados dos termos indicados  

por POTTER JR.,199435 apud OLIV EIRA, 2000, p. 203). As primeiras englobariam os sítios  

cadastrados e as áreas culturais circundantes, passíveis de serem delimitadas, avaliadas

signif icativamente, protegidas ou manejadas. As segundas corresponderiam as diferentes 

zonas potenciais arqueológicas, associadas ou não a Unidades “in situ”, e passíveis de 

receberem diretrizes gerais e espec íf icas de gestão e controle. As últimas podem ser

definidas espacialmente a partir de um conjunto de ocorrências, sítios ou conhecimentos,

capazes de proporcionar uma compreensão contextual de aspectos sobre a ocupação pré-

histórica e histórica e sua relação como o meio ambiente. 

Conforme o conceito de s ítio adotado neste trabalho, é necessário o uso de 

avaliações de relevância na definição de uma unidade mínima de proteção e conservação. 

Para a aplicação de critérios de signif icância arqueológica, segundo Juliane (1997), deve-se

proceder à identif icação das diferentes categorias existêntes, e da formulação de um 

conjunto complexo de questões de pesquisa capazes de avaliar o valor dos bens 

arqueológicos. As categorias mais usadas são as seguintes:

Significância histórica – quando o recurso cultural pode fornecer informações sobre 

padrões culturais durante o per íodo histórico, ou estar associado a um evento ou aspecto 

particular e específ ico da história;

35 POTTER JR, P. B. Pos tprocessual Approaches  and Public Archaeolog y: Putting Critical Archaeology to Wor k for the Public.
In: KERBER, J . E. (org.). Cultural Resource Management: Archaeological Research, Preservation Planning, and Public 
Education in the Northeastern United  States. New England;USA: Bergin & Gar vey, 1994. p. 65-85.
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Significância científica – refere-se ao potencial de um recurso cultural, para o 

estabelecimento de fatos, inferências científ icas ou generalizações confiáveis sobre o 

passado;

Significância étnica – está relacionada ao valor religioso, mitológico, social, entre 

outros, de signif icativa importância para a história e integridade de minorias étnicas;

Significância pública – relaciona-se a possibilidade do uso dos recursos culturais 

para a educação, o turismo e a valoração desse patrimônio, refletindo a própria identidade 

multicultural e a afirmação dos valores da cidade e dos seus cidadãos.

Com a f inalidade de facilitar as análises objetivas dos recursos arqueológicos em 

UCs, as categorias de signif icância histórica, étnica e pública foram incorporadas neste 

trabalho, a uma única denominação chamada significância patrimonial.  Assim, para efeito 

de avaliação arqueológica deste estudo, serão adotadas as seguintes categorias e

definições:

Significância Científica: refere-se à capacidade de informação (potencial informativo)  

de um recurso cultural e seu entorno, para a proteção, pesquisa e aspectos de interpretação 

arqueológica, como a compreensão das relações entre comportamento humano, cultura 

mater ial e cognição, no estudo das culturas e seus ambientes pretéritos e, no avanço das  

ciências sociais e naturais, etc. Também está relacionada ao grau de preservação dos 

vestígios e estruturas arqueológicas;

Significância Patrimonial: corresponde ao potencial histórico, étnico e público 

dos recursos culturais, considerando sua capacidade de valorização e incorporação ao 

sistema social circundante, a promoção de identidades locais (laços de pertencimento) e 

apropriação consciente de bens patrimoniais, além de permitir  desenvolvimentos  

socioeconômicos sustentáveis.

Similarmente as relações estabelecidas para os componentes de visibilidade e 

acessibilidade, considera-se aqui uma proposição totalizante e interdependente dos termos  
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signif icância científ ica e patrimonial, de maneira que uma não poderá ser definida sem 

correspondência a outra (qualquer registro que apresente signif icância científ ica, também 

apresentará signif icância patrimonial e vice-versa). As diferenças nas avaliações das 

categorias compreenderão a análise de “pesos” em determinados atributos de significação. 

Neste trabalho, serão adotados 7 atributos de signif icação, a saber: diversidade 

intrínseca (variabilidade cultural em um sít io); diversidade regional (variabilidade cultural 

comparativa entre s ítios); quantidade e qualidade de mater iais; presença de estruturas 

arqueológicas, perceptibilidade do registro; localização e acesso e; entorno ambiental. 

Cada atributo receberá um peso para sua signif icância científ ica e outro para sua 

signif icância patrimonial (Quadro 3). Os pesos serão contados de 1 a 3, conforme a 

designação de baixa (1), média (2) ou alta (3) signif icância. Todos os valores serão 

somados para a definição de sua Significância Geral, que compreenderá sete classes de 

pontuação: Alta (de 38 a 42 pontos), Alta a Média (de 34 a 37 pontos), Média a Alta (de 30 a 

33 pontos), Média (de 26 a 29 pontos), Média a Baixa; (de 22 a 25 pontos), Baixa a Média 

(de 18 a 21 pontos), Baixa (de 14 a 17 pontos).

ATRIBUTOS SIGNIFICÂNCIA 
CIENTÍFICA 

SIGNIFICÂNCIA 
PATRIMONIAL

SIGNIFICÂNCIA 
GER AL

Diversidade 
intrinseca

De 1 a 3 De 1 a 3 De 2 a 6

Diversidade regional De 1 a 3 De 1 a 3 De 2 a 6
Quantidade e 
qualidade dos 

mater iais

De 1 a 3 De 1 a 3 De 2 a 6

Estruturas De 1 a 3 De 1 a 3 De 2 a 6
Perceptibilidade De 1 a 3 De 1 a 3 De 2 a 6
Localização e 

acesso
De 1 a 3 De 1 a 3 De 2 a 6

Entorno ambiental De 1 a 3 De 1 a 3 De 2 a 6
Total de  pontos De 7 a 21 De 7 a 21 De 14 a 42

Quadro 3 - Atributos de significação para a avaliação dos registros arqueológicos, com a indicação 
das possibilidades de soma de pontos que serão util izados na definição da Significância Geral.
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Um fator importante, não computado nas categorias de signif icância refere-se à 

avaliação do estado de conservação dos sítios arqueológicos, que será tratado à parte no 

capítulo 4 (item 4.2).

2.6 O desenvolvimento dos trabalhos de campo

A abordagem metodológica utilizada para o levantamento de campo constou 

basicamente da prospecção superficial assistemática de sítios por áreas ou setores 

“amostrais”. Estes foram delimitados pela visualização prévia das características de uso do 

solo (incluindo ocupação e acessos) componentes geológicos e geomorfológicos e aspectos 

da cobertura vegetal das áreas. Nesses setores foram estabelecidos os controles 

oportunísticos de prospecção, com base em feições mapeáveis ou “registráveis” de 

visibilidade e acessibilidade. Os controles foram utilizados tanto para a prospecção de 

vestígios como para análise das principais fragilidades e potencialidades verif icadas para 

cada sítio e seu entorno. 

Tal abordagem, como já mencionada em itens anteriores, foi utilizada como método 

de análise e avaliação geral, devido as seguintes características: 1) capacidade de 

identif icação rápida de recursos arqueológicos em amplas áreas, com baixo custo 

operacional; 2) possibilidade de redução dos desvios amostrais, através da definição prévia 

das áreas a serem prospectadas, estabelecendo contrastes entre diferentes estratos 

paisagísticos e variadas situações de uso do solo; 3) em geral, o método é guiado pelas  

características de exposição e uso do solo, visibilidade dos registros, acessibilidade, bem 

como pela presença de informantes locais, destacando e sobrelevando quantitativamente os  

sítios de maior fragilidade em termos conservacionistas (sítios em áreas erosivas, trilhas, 

infra-estruturas, etc.) ou aqueles de maior suscetibilidade ao uso (atividades de educação 

ambiental, ecoturismo, etc). 
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A metodologia de prospecção adotada presta-se, portanto, a enfoques direcionados 

ao manejo e a gestão do Patrimônio Arqueológico em Unidades de Conservação. 

Entretanto, este levantamento deve ser considerado como instrumento de análise prévia das  

áreas, não eximindo a necessidade de futuros estudos complementares (geralmente 

indicados pelo próprio Plano de Manejo).

A partir das considerações, hipóteses e objetivos apresentados no capítulo 

introdutório, procurou-se o teste de uma proposta metodológica em três níveis de avaliação:

1) Nível Diagnóstico: compreende os levantamentos de dados secundários e 

primários para a avaliação do potencial arqueológico da Reservas. Insere-se neste nível as 

atividades prospectivas, o geo-referenciamento de sít ios e feições de interesse, a 

caracterização cultural prévia, as avaliação ambientais de campo, etc;

2) Nível Analítico: refere-se às análises dos fatores de degradação e atributos de 

relevância dos sítios arqueológicos identif icados, avaliação das fragilidades e 

potencialidades, construção de tabelas de atributos e análises comparativas;

3) Nível Prognóstico: consiste na avaliação predit iva de áreas e atividades crít icas no 

interior das reservas, avaliações e análises de fatores de criticidade/prioridade para os  

diferentes recursos; previsão de zonas arqueológicas com base em atributos estáticos e 

dinâmicos, etc.

A etapa de campo constou da vistoria de áreas previamente selecionadas, utilizando-

se de vias f luviais (com influência das marés) e terrestres para os deslocamentos principais. 

Nos pontos mais favoráveis à identif icação de indícios culturais (áreas com feições erosivas, 

barrancos, solos expostos em pequenos portos junto ao mangue, elevações topográficas, 

etc) realizaram-se caminhamentos com visualização superficial do terreno. Em alguns casos 

foram feitas sondagens subsuperficiais (tradagens), ou revolvimentos de solo (shovel 

tensting), na tentativa de verif icação de vestígios arqueológicos encobertos pela vegetação 

ou camadas de solos/sedimentos. Também foram coletadas informações orais dos  



49

moradores (geralmente funcionários da reserva) sobre a presença de materiais culturais no 

interior ou nas proximidades das Reservas. 

O levantamento considerou ainda estudos de fotointerpretação e análise de cartas 

temáticas, indicando pontos com características ambientais de relevância arqueológica (foz 

de afluentes, diques marginais expressivos, terraços f luviais elevados, margens de lagoas, 

áreas com afloramentos rochosos, presença de colinas com topos aplainados, elevações 

topográficas em várzeas ou mangues, etc). 

Em todas as ocorrências foram tomadas medidas visando uma interferência mínima 

nos sítios e indícios. Não houve nenhuma forma de coleta, sendo que os mater iais  

localizados em sondagens ou aqueles utilizados para registro fotográfico, foram devolvidos a 

sua posição original. Além do registro foto-digital, foram feitas f ilmagens em VHS das  

principais áreas de ocorrência e seu contexto ambiental.

Apesar da identif icação de sítios arqueológicos ser um dos objetivos principais do 

levantamento, os trabalhos também estiveram direcionados para avaliações no entorno das 

ocorrências, procurando identif icar possíveis pressões, impactos, fragilidades e 

potencialidades do ponto de vista arqueológico.

Para a Reserva Itaqui, os principais locais visitados foram: a planície aluvial do médio 

e baixo rio do Poço, setores na ilha Caetés, à oeste da sede da SPVS, trilhas ao sul da 

reserva, imediações das áreas de planície de maré e terraços elevados junto aos rios 

Tagaçaba, Caite, Borrachudo, Tabaquara, Barreiro, do Santo, Caçada e margem norte do 

estuário do Itaqui. 

Para a Reserva Cachoeira, foram investigadas as planícies aluviais dos rios 

Cachoeira, Faisqueira, Cupiúva, Turvo, Mergulhão, Lagoa Vermelha, Esbarrela, Catumbi, 

Caraquara, Seco e afluentes. Também foram prospectadas áreas laterais a estrada Cacatu-

Lageado e algumas trilhas do setor norte e central da Reserva. Outros locais referem-se a 
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pontos nas imediações da Reserva, que pudessem indicar a presença de sítios no entorno, 

que também foram incluídos nas análises.

Os locais de ocorrência superficial de vestígios arqueológicos, ou os indícios  

identif icados por sondagens comprobatórias foram plotados em sistema de coordenadas  

UTM, através do uso de receptor GPS (Global Positioning System). Todas as áreas de 

ocorrências foram designadas pela sigla “IT” para a Reserva Itaqui e, “C” para a Reserva 

Cachoeira, sendo então numeradas por ordem de achado. Em seqüência adotou-se uma 

designação para cada ocorrência, utilizando-se geralmente nomes dos principais rios ou 

localidades nos arredores das ocorrências  (Ex. C39 / Porto Limoeiro 2). 
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CAPÍTULO 3 – ESTUDOS PRÉVIOS SOBRE O POTENCIAL 
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO REGIONAL E LOCAL

Conforme as proposições metodológicas e os níveis avaliatórios estabelecidos no 

capítulo anterior, os trabalhos para o diagnóstico arqueológico das Reservas do Itaqui e 

Cachoeira permearam a necessidade de conhecimentos prévios gerados a partir de bases 

primárias e secundárias. Os itens considerados importantes na avaliação preliminar das  

áreas foram os seguintes:

Características ambientais de relevância arqueológica: refere-se a eleição e a 

identif icação de variáveis ambientais consideradas favoráveis à ocupação e a subsistência 

humana no passado, tendo-se em conta o suporte físico e biótico das diferentes áreas 

estudadas. Compreende ainda, o estudo dos compartimentos paisagísticos e sua evolução 

geológica/geomorfológica, procurando-se identif icar aspectos gerais relacionados com a 

formação, preservação ou destruição de depósitos arqueológicos. Estas informações 

permitiram a aplicação de avaliações predit ivas com o objetivo de estimar o potencial 

arqueológico de setores não abordados no estudo de campo.

Uso e ocupação do solo: permite a identif icação dos setores ou unidades  

territoriais mais intensamente atingidas por atividades antrópicas recentes ou sub-recentes. 

Esta caracterização é relevante, pois qualquer atividade que implique na supressão da 

cobertura vegetal ou que afete integridade de solos, traz conseqüências danosas a 

possíveis registros arqueológicos existentes. Neste contexto situa-se a própria implantação 

das Reservas e as atividades técnicas utilizadas para a recuperação de áreas degradadas, 

locação de infra-estruturas, manejo de trilhas, entre outros usos.
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Contextualização etno-histórica: constitui o levantamento de informações 

históricas e de cunho etnográfico existentes na região das Reservas e entorno, com a 

f inalidade de avaliar o potencial de ocorrência de sít ios, associados a grupos ou populações  

relatadas historicamente. Em razão da signif icativa presença das cerâmicas “neobrasileiras” 

nos sítios arqueológicos detectados nas etapas de campo, bem como de amplas áreas com 

ruínas em alvenaria de pedra, os trabalhos de levantamento das documentações históricas 

foram concentrados na compreensão da dinâmica e interação das populações indígenas, 

negras, caboclas e ibéricas nesta porção do território paranaense, frente a ciclos  

econômicos como das minerações, escravagismo, agricultura, etc.

Contextualização arqueológica: consiste no levantamento secundário de 

dados arqueológicos relacionados ao litoral e Primeiro Planalto paranaense, tais como: 

histórico das pesquisas, registro de s ítios, sínteses regionais, características dos vestígios e 

estruturas, etc. apontando os locais de ocorrência já registrados e identif icando regiões e 

áreas arqueológicas de interesse. 

Considerando que os dois primeiros itens estão profundamente associados a 

abordagem de avaliação das áreas (discutidas no próximo capítulo), estando implícitos nos 

diversos atributos de análises, somente serão descritas aqui as informações obtidas sobre a 

contextualização etno-histórica e arqueológica das Reservas e seu entorno.

3.1 A Etno-História do Litoral Norte Paranaense

As primeiras informações seguras sobre a existência de ibéricos na costa 

paranaense refere-se às narrações de Hans Staden (1557)36. Em seus relatos descreve um 

acidente causado por uma tempestade que abateu o navio espanhol do qual era tripulante, 

obrigando-o a aportar no dia 18 de novembro de 1549 no litoral paranaense. Tratava-se da 
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ilha de Superagui, localizada a dezoito léguas da ilha de São Vicente e com latitude de 28 . 

O posicionamento foi esclarecido devido à presença de dois portugueses que estiveram a 

bordo do navio (logo após a visita de alguns índios em uma canoa), enviados do continente 

para verif icar se a embarcação recém ancorada era de origem francesa. Os portugueses 

disseram morar na ilha de São Vicente, vindos de lá em um pequeno navio, o qual 

procuraram esconder atrás de uma ilha, temendo serem vistos por franceses. Quanto aos  

índios que habitavam a região, disseram tratar-se dos Tupiniquins, os quais eram uma tribo 

amiga, e alertaram sobre a existência de selvagens Carijós para os lados da ilha de Santa 

Catarina, que f icava aproximadamente a trinta milhas ao sul (STADEN, 1995, p.29-31).

Tendo em conta o relato de Staden, Martins (1995, p. 244) supõe que:

[...] parte da costa norte de Paranaguá, em 1549, já era visitada por 
portugueses de São Vicente; que estes se entendiam muito bem com os 
índios locais, com os quais certamente traficavam escravos; que os nativos 
de Superagui eram Tupiniquins, residindo os Carijós mais ao sul; e que 
aquele porto não era estranho aos navios piratas franceses, visto assim o 
supor a gente do navio arribado, uma pequena embarcação de índios e 
portugueses que evitou encontrar-se com o navio de Staden.

No entanto ALBUQUERQUE (1978, p. 27) acrescenta que, de acordo co m 

historiadores, não se sabe ao certo quais foram os primeiros homens que empreenderam a 

ocupação das terras brasileiras recém descobertas. Supõe-se que em 16 de agosto de 1501 

uma armada tenha saído de Portugal sob o comando de André Gonçalves, com o objetivo 

de explorar as costas brasileiras. A mesma transportava degredados, que posteriormente 

(1531) foram encontrados por Martin Afonso de Souza, quando desembarcou em Cananéia. 

O autor argumenta que Gonçalo Coelho em 1503 veio ao Brasil em viagem de 

reconhecimento, denominada como a segunda expedição, e ainda, que em 1501-1503 

Cristóvão Jacques inspeciona a costa e demarca portos e baías com marcos de mármore 

que traziam as armas reais de Portugal, existindo um marco sobre a barra da Cananéia 

(ALBUQUERQUE, op. cit.).

36 Publicado na Alemanha em 1557, a primeira tradução no Brasil foi feita em 1892, na Revista do Ins tituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro por Alencar Ar aripe.
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Em 1504, Paulmier de Gonneville parte da normandia francesa acompanhado de 60 

homens rumo as índias. Ao longo da viagem, o mal do mar (escorbuto) aflige cerca de um 

terço da tripulação. Com a morte do piloto principal e com uma seqüência de tempestades a 

expedição perde sua rota original. No dia 5/1/1504 encontram uma grande terra onde 

permanecem até 3/7/1504 convivendo cordialmente com o povo que ali habitava. A  

descrição sobre esses índios “Carijós” é a seguinte:

“[...] sendo tais índios gente simples [...] vivendo da caça e da pesca, e do 
que a terra lhes dá de per si, e de alguns legumes e raízes que plantam; 
indo meio nus, os jovens e a maioria dos homens usando mantos, ora de 
fibras trançadas, ora de plumas, ora de couro [...] como uma espécie de 
avental amarrado sobre as ancas, indo até os joelhos nos homens e nas 
mulheres até o meio das pernas. E usam as fêmeas colares e pulseiras de 
osso e de conchas; não os homens que usa, em vez disso, arco e flecha 
tendo por virotão um osso devidamente acerado, e um chuço de madeira 
muito duro, queimado e afiado no alto; o que constitui toda sua armadura; e 
vão as mulheres e meninas todas de cabeça descoberta, tendo os cabelos 
gentilmente trançados com cordéis de ervas tingidas de cores vivas e 
brilhantes. Quanto aos homens, usam longos cabelos soltos, com um circulo 
de plumas altas, de cores vivas e bem dispostas [...] E as habitações dos 
índios formam aldeias de trinta, quarenta, cinqüenta ou oitenta cabanas,  
feitas a maneira de galpões com estacas unidas umas as outras, l igadas por 
ervas e folhas, e tem por chaminé um buraco para fazer sair a fumaça. E 
seus leitos são esteiras macias cheias de plumas ou folhas; seu s utensílios 
domésticos são de madeira, mesmo as panelas, mas estas são revestidas 
por uma espécie de argila de espessura de um dedo, o que impede que o 
fogo as queime.” (PERRONE-MOISES, 1992,  p.6)

A exploração da costa ao sul de São Vicente é oficialmente marcada pela expedição 

da armada de Don Nuno Manuel que chegara ao Rio da Prata em 1514, seguida dois anos 

mais tarde pela expedição de Juan Diaz de Solis. Tanto portugueses quanto espanhóis  

concluíram que deveria existir um reino tão rico quanto o existente no México, na costa 

oeste do continente, e que a melhor forma de atingi-lo seria pelo litoral sul do Brasil. Depois  

que Solis foi morto na entrada do rio que durante algum tempo levaria seu nome e depois  

passaria a se chamar Rio de La Plata, sua expedição decidiu retornar à Espanha. Uma das  

caravelas naufragou na ponta sul da Ilha de Santa Catarina. Da tragédia salvaram-se, entre 

outros, Aleixo Garcia, Melchior Ramirez, Henrique de Montes e um mulato chamado 

Pacheco. Durante cerca de uma década estes náufragos viveriam entre os Carijó que 

ocupavam a Ilha. Porém, em 1524 Garcia partiu em direção ao Peru lá chegando no ano 
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seguinte. Quando empreendia sua viajem de volta, foi trucidado pelos índios nas margens  

do rio Paraguai, restando apenas alguns mensageiros que retornaram a Santa Catarina, 

com peças e amostras de ouro e prata. Nesta marcha épica, Garcia fora acompanhado por  

vários guaranis e usara o milenar caminho do Peabiru, que mais tarde seria usado pelos 

jesuítas e denominado caminho de São Tomé. A trilha partia de Cananéia, mas podia ser  

atingida por São Vicente, Paranaguá e litoral norte de Santa Catarina, seguindo por mais de 

duzentas léguas até o Peru, “sempre com oito palmos de largura e cercado por uma erva 

que crescia cerca de meia vara de altura” (MONTOYA, 1985).

No ano de 1531, a trilha seria usada novamente por um integrante da expedição de 

Martim Affonso de Souza que partiu do Rio de Janeiro com sua armada composta de sete 

velas. Aportou na Ilha de Cananéia em 12 de agosto do mesmo ano e mandou a terra o 

piloto Pero Annes por saber a língua indígena. No dia 17, Annes voltou a bordo em 

companhia de Francisco Chaves e dos outros náufragos que ali viviam há 30 anos. Junto 

aos europeus conviviam fraternalmente muitos índios, devendo-se supor que haveriam 

propagado filhos e netos. Estes europeus relataram a Martim Affonso a existência de minas  

de prata e ouro naqueles recôncavos. No primeiro dia de setembro Martim Afonso fez 

marchar uma expedição de 80 homens portugueses dos que trazia a bordo, sendo 40 

besteiros e 40 espingardeiros, comandados por Pero Lobo, para explorarem estas minas. 

Consta em diversos relatos que esta expedição nunca mais retornou, sendo massacrada 

pelos índios (VIEIRA DOS SANTOS, 1950). Oficialmente foi Martin Afonso de Souza, quem

recebeu o encargo de dar início ao povoamento do Brasil. Teria como missão o combate à 

pirataria e a exploração da costa brasileira até o rio da Prata, bem como, estabelecer  

povoações e administração política.

Com a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias por D João III e m 

1534, o litoral paranaense esteve dividido entre os irmãos Martin Afonso de Souza, a quem 

coube a capitania que compreendia de São Vicente ao norte da baía de Paranaguá, e a 

Pero Lopes de Souza a capitania de Sant Ana, compreendida entre o sul da baía de 
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Paranaguá até Laguna. Ambas se limitavam a oeste pela linha de Tordesilhas. Houve 

grande conflito pela posse dessas terras por parte dos herdeiros de Martin Afonso de Souza, 

pois Pero Lopes não deixou herdeiros (WACHOV ICZ, 1972).

De acordo com Wachovicz (op. cit.) é provável que o litoral paranaense já estivesse

sendo freqüentado desde 1554 por grupos de indivíduos ou isoladamente, bem como, por  

bandeiras preadoras de índios Carijós. Haviam pessoas vindas de São Vicente, Santos e 

outros lugares que mantinham comércio com os índios, efetuando a troca de ferramentas, 

anzóis, fazendas, entre outros artigos, pelo algodão que era produzido por parte dos 

indígenas. 

Vieira dos Santos estimou a existência nessa época de cerca de seis a oito mil índios  

na região37, mas não atribuí a esse período o início de um povoamento permanente dos  

ibéricos, pois as principais atividades exercidas pelos comerciantes ou preadores de índios  

eram “tipicamente nômades” (citado por WACHOWICZ, 1972).

No período de 1585 a 1591, Jeronimo Leitão com seus bandeirantes visitaram o 

litoral paranaense na préa dos índios Carijós. Posteriormente, em 1614 Diogo de Unhatte, 

seguidor de sua bandeira, recebeu a concessão de uma sesmaria em Superagui, entre os  

rios Ararapira e Superagui. Embora não exista a certeza de que tenha se f ixado nessas 

terras, houve alguém de sua relação que o fez, pois o seu nome está presente em um rio da 

região de Guaraqueçaba. Nesta época, para Romário Martins, “a região de Paranaguá, pelo 

menos as terras mais próximas de Cananéia e ocupadas pelos Tupiniquins, amigos dos  

Portugueses, já em 1614 possivelmente estavam em início de povoamento por gente 

aventurosa das povoações paulistas”.(MARTINS, 1995, p. 247).

Entre 1570 e 1584, descobriu-se em Paranaguá ouro de aluvião. Sua exploração 

conquistou fama e atraiu para a região um sem número de mineiros entre eles o paulista 

Gabriel de Lara. Este permaneceu alguns anos em Iguape dedicando-se à exploração de 

minérios até que em 1641, “ao dirigir-se mais ao sul do Paraná, descobriu nas encostas da 
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Serra Negra a mina de Ibituruna” (RITTER, 1979, p. 131). Em 1646, informa as autoridades

da Capitania, em São Paulo, sobre a profícua ocorrência de ouro nos riachos que deságuam 

na baía de Paranaguá. Nesse mesmo per íodo também foram encontradas minas em 

Cananéia, Iguape e no vale do rio Ribeira. Como conseqüência, houve um grande afluxo de 

habitantes vindos de Santos, São Vicente, Cananéia, São Paulo e até do Rio de Janeiro, 

atraídos pelo alvoroço levantado por tais descobertas (WACHOWICZ, 1972, p. 26). Segundo 

Ritter (op. cit., p. 132), “As primeiras explorações tiveram início no vale do Rio

Nhundiaquara, antigo Cubatão e, pouco a pouco, os rios que afluem a baía de Paranaguá 

foram investigados. Bandeiras organizadas e vindas de São Paulo, Itanhaem e São Vicente 

dirigiram-se à nova “terra de promissão”.

As minas do litoral, segundo Wachow icz (op. cit.) encontravam-se preferencialmente 

a oeste e ao norte da baía de Paranaguá. As mais famosas eram as do Pantanal e 

Panajóias, mas existiam outras minas importantes como Limoeiro, Marumbi, Uvaparanduva, 

Tagaçaba, Serra Negra, etc.

Alguns dos exploradores e habitantes vindos do norte, por temerem os índios Carijós  

que estavam aldeados no continente, decidiram se estabelecer na Ilha da Cotinga. 

Domingos Peneda foi o primeiro fundador deste núcleo de Paranaguá. Com o passar do 

tempo, transferiram suas habitações para o continente, às margens do Rio Taquaré, hoje 

It iberê. O Pelourinho, segundo Wachow icz, foi inaugurado em 1646 (para Romário Martins  

foi em 1648). A localidade foi elevada a categoria de Vila em 1649 e sede de Capitania em 

1660, sendo Gabriel de Lara, governador da capitania de Paranaguá durante 36 anos  

(MARTINS, 1995; WA CHOWICZ, 2001).

A princípio, os povoadores se instalaram próximos a costa para depois avançarem os  

rios que desciam da serra, a exemplo: o Guaraguaçu, o Almeida, o Correias, até alcançarem 

a região da Serra Negra, Tagaçaba, Faisqueira, rios do Pinto, Guarumbi, Cubatão, entre 

outros. Segundo Martins:

37 Segundo WACHOWICZ (2001, p.17): “ no início do séc. XVII calculava-se em 200.000 os Carijós que dominavam o território
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“Os primeiros povoadores de Paranaguá, após sua precavida concentração 
na Cotinga, se disseminaram em sítios, no continente. Já havia passado o 
receio de que os hostilizassem os nativos, dos quais uns se teriam retirado 
para o interior ou mais para o sul, outros teriam se incorporado aos 
invasores, outros enfim desistido da defesa da terra, quebrada que fora sua 
resistência. Os povoadores procuravam as glebas que lhes facilitassem a  
vida e aí habitavam com suas famílias e escravos índios, fazendo roças e 
pequenas criações, fundamentos indispensáveis à permanência na terra 
conquistada. [...] Não eram numerosos os povoadores do nosso primeiro 
núcleo social litorâneo, pois apenas 15 nomes figuraram no primeiro “termo 
de ajuntamento” da população, atendendo a chamado de Lara e de 95 era o 
número dos que elegeram os administradores da vila no dia de sua 
fundação, em 1649” (MARTINS, 1995, p. 248-249).

Segundo VIEIRA DOS SANTOS (1952), a baía de Guarapirocaba, hoje conhecida

como baía de Antonina e a baía de Laranjeiras, partes mais interiores da grande baía de 

Paranaguá, já se encontravam ocupadas com moradias e agricultura de mandioca no f inal 

do século XVII. 

Antonina, ocupada em conseqüência dos faiscadores de ouro vindos de Paranaguá 

(meados do século XVII), recebeu concessão de três sesmarias para Antônio de Leão, 

Pedro Uzeda e Manuel Duarte. A fundação da povoação ocorreu a 12 de setembro de 1714, 

sendo elevada á categoria de Vila em 1757 (WACHOV ICZ, op. cit.).

A região de Morretes, localizada as margens do Rio Nhundiaquara (antigo Cubatão)  

também foi percorrida por aventureiros e mineradores, ao f im do século XVII e início do 

século XVIII. Em 1653 Eleodoro Ébano Pereira assinala 11 minas de ouro no antigo Rio 

Cubatão (Nhundiaquara). João de Almeida estabeleceu-se com sua família ás margens do 

rio Cubatão, entre 1725 a 1730, sendo que Antônio Rodrigues de Carvalho e família 

constroem ali uma igrejinha inaugurada em 1769. Morretes era ponto f inal do caminho do 

Itupava, onde os tropeiros se reabasteciam. Os moradores realizavam grande comércio em 

conjunto com a mineração do ouro. 

A escravidão dos índios continuou com a descoberta do ouro, pois havia a 

necessidade de mão obra nas lavras. No entanto, com a rápida diminuição das Reservas de 

que ia do Superagui até Laguna, em Santa Catarina”.
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aluvião, a extração do metal tornou-se antieconômica, e os índios foram levados para Goiás, 

de onde muitos fugiram (WA CHOWICZ, 2001). Em 1679 D. Rodrigo de Castelo Branco 

“desencorajou as autoridades públicas e os bandeirantes quanto á existência de ouro na 

região” (RITTER, 1979, p.140).

De acordo com Wachow icz (1972), antes mesmo do término do séc. XVII, a

decadência da economia fundamentada na extração do ouro de lavagem se abateu sobre 

Paranaguá. Os que não conseguiram enriquecer no período anterior ao das Minas Gerais  

passaram por dif iculdades, e plantavam arroz e mandioca para permutarem por tecidos de 

algodão e sal com o Rio de Janeiro e Santos. Os “principais moradores” tinham em torno de 

cinco escravos, os quais trabalhavam nas lavouras e nas minas.

Durante a sua estada em Paranaguá em 1820, Saint Hilaire comenta que não ouviu 

muitas referências sobre as minas, acrescentando, no entanto que “as minas de Paranaguá 

produziram ouro durante um certo tempo, e com efeito sua produção deve ter sido 

considerável, pois o governo estabeleceu na cidade uma casa de fundição, a qual, segundo 

Casal, ainda existia em 1817 “ (SAINT HILA IRE, 1978, p. 97).

A partir do século XVIII, com os excedentes da produção de farinhas produzidas no 

Litoral paranaense, a Vila de Paranaguá é solicitada a dar socorro de mantimentos a outros 

pontos da Colônia, como Santos, Rio de Janeiro, Bahia e a Colônia de Sacramento e 

abastecer navios que seguiam em direção ao Rio do Plata (WESTPHALEN, 1998). Com o

início desse comércio o Litoral Paranaense destaca-se como produtor de gêneros  

alimentícios, principalmente com a introdução do plantio de arroz, que a partir do f inal do 

século torna-se o principal item de exportação do Litoral seguido da Farinha de mandioca. 

.(WESTPHALEN, op. cit.) Arraigados a terra, esses novos moradores do Litoral ocuparam

as barrancas elevadas e secas às margens das baías e dos rios que nela deságuam, 

atraídos pelos bons locais para plantio, pesca, caça e extrativismo vegetal.

A possibilidade exportação para fora da Prov íncia e os centros urbanos que 

começam a apresentar adensamento demográfico, como Curit iba e Paranaguá, ofereceram 
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demanda garantida para os produtos do Litoral, além da possibilidade de importação de 

gêneros faltosos, que não eram produzidos na Região. 

A riqueza do litoral paranaense em madeiras de “Lei”, cipós para fabrico de cordas 

para navios, a farinha, o arroz, a aguardente, entre outros, fazia com que embarcações 

nacionais e estrangeiras acorressem em busca da Barra de Paranaguá. 

Com a abertura dos Portos do Brasil a Países amigos, quando da vinda de Do m 

João XVI em 1808, houve incremento na economia da Província do Paraná, principalmente 

para produtos do Litoral. Com recursos acumulados, empreendedores pioneiros investiram 

no beneficiamento de certos gêneros produzidos no interior da baía de Paranaguá. São 

construídos engenhos a força hidráulica e animal que produzem arroz pilado, farinha, 

aguardente, etc., que agregam valores extras aos gêneros comercializados. 

(WESTPHALEN, op. cit.). Em 1850, Vieira dos Santos (1952) relaciona para a Grande Baía

de Paranaguá (incluindo portanto todo litoral norte), diversos estabelecimentos comerciais, e 

outros produtores de gêneros alimentícios e utilitários, em redor da baía e ao longo dos rios  

que dela fazem parte. Ele registra que existiam engenhos de mandioca, arroz e erva mate; 

fábricas de aguardente; estaleiros; fornos de caieiras, além de grandes lavouras de arroz, 

café, banana e mandioca, etc.

Segundo Graf (1987) foi a partir de 1820 que o Porto de Paranaguá aumentou o seu

movimento mar ítimo e comercial, tendo em conta o comércio exportador de erva-mate com 

a Argentina, o Uruguai e o Chile. Neste per íodo Saint Hilaire atenta para a construção das 

casas e dos prédios públicos em Paranaguá já serem feitos de pedras, ao contrário do 

interior, onde as habitações eram feitas com barro. O comércio da cidade era grande e bem 

abastecido, “[...] importam do Rio de Janeiro os art igos de que têm necessidade e exportam 

para essa cidade, bem como para o Sul, arroz, cal uma grande quantidade de tábuas, 

principalmente de peroba e canela-preta, mate, cordas feitas com cipó-imbé ou folhas de 

Bromeliáceas e uma enorme variedade de miuçalhas” (SAINT HILAIRE, 1978, p. 100).
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De acordo com o comentário de Saint Hilaire, o porto de Paranaguá recebia em torno 

de cinqüenta navios ao ano. Havendo o aumento para cento e trinta e quatro em 1836, além 

da abrangência do comércio, pois cita entre as embarcações, um barco dinamarquês, um 

francês, um português, um inglês, um uruguaio e um chileno. Nesta época existiria grande 

número de moinhos, com exportação de trigo em grão e farinha. Com relação ao comércio e 

indústrias, Boutin (1989, p.128) acrescenta que em 1854 “havia 133 casas de negócios de

diversas classes, 2 hotéis  e dois bilhares. A cidade abrigava os consulados do Chile, 

Portugal, Espanha e Argentina. As indústrias estavam representadas por fábricas de telhas, 

tijolos e vasilhame grosseiro de barro [...]”. 

Devendo-se principalmente ao aprimoramento da técnica de beneficiamento, 

fabricação e acondicionamento do mate, baseado nas práticas ervateiras do Rio da Prata e 

do Paraguai foram se instalando na costa paranense “engenhos de soque”, caracterizando a 

fase inicial do aproveitamento industrial do mate e a expansão das exportações desse 

produto. A partir de 1858, com a introdução do engenho a vapor no litoral, a produção teve 

um acréscimo signif icativo. Cabe citar  que a erva-mate foi o principal produto de exportação 

paranaense até 1930.

Havia em torno de 6.000 habitantes em Paranaguá em 1820 e 8.891 em 1838. Para 

Guaraqueçaba, segundo Vieira dos Santos (citado em SANTOS; MEQUELUSSE, 1976) a

população, em 1815, era estimada em 2220 habitantes e em 1849 em 3234 habitantes. Em 

virtude das terras férteis houve grande desenvolvimento nesta região, entre eles o sucesso 

da chamada Colônia Suíça de Superagui (1852). 

Os dados abaixo (Tabela 1) foram fornecidos por SAINT HILARIE (1978, p.103-104)  

e podem ilustrar a dinâmica populacional e a presença do elemento escravo na região:
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ANO 1815 1838
Indiv íduos Livres:
Homens brancos 1.858 2.436
Mulheres brancas 1.967 2.462
Mulatos livres 249 1.162
Mulatas livres 292 1.147
Negros livres 174 20
Negras Livres 188 25
Total de indivíduos livres 4.728 7.252
Escrav os:
Negros 357 636
Negras 327 645
Mulatos 177 158
Mulatas 212 200
Total de escravos 1.073 1.639
Total da População 5.801 8.891

Tabela 1 - Dinâmica populacional nos anos e 1815 e 1838 na região de 
Paranaguá

Segundo Graf (1987, p. 108), o papel social e econômico dos negros foi signif icativo,

e na primeira metade do século XIX formavam de 40 da população da província. 

Informação publicada em 1854 pelo jornal “Dezenove de Dezembro” fornece dados 

sobre a cidade de Paranaguá na época, com uma população de brancos de 4.150, mulatos  

e pardos em 1.109 e, 1.274 negros escravos (BOUTIN, 1989, p. 128). No início do século

XIX era o trabalho escravo quem beneficiava a erva-mate em “pilões de soque”, além de 

participar da colheita e transporte da mesma. “A partir do último quartel do século XVIII 

começou a aumentar o número de escravos nas fazendas paranaenses e somente por volta 

de 1880 é que começou a declinar” (GRAF, op. cit., p. 108).

Wachow icz (1972) argumenta que embora o trabalho escravo, tanto de índios quanto

de negros tenha sido bastante utilizado na região paranaense, foi muito inferior ao ocorrido 

na região nordeste, onde a produção de açúcar exigia maior número de mão de obra, fator 

que também foi preponderante nas Minas Gerais. Além do mais, no Paraná havia muitos  

trabalhadores livres.

No séc. XIX houve leis que proibiam o tráfico de escravos, sobretudo nos anos de 

1826 e 1831. Mas tais leis eram desobedecidas e o porto de Paranaguá servia como porta

de entrada para o desembarque de escravos que a seguir eram deslocados para outras 
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regiões do Brasil. Assim, “parece até que foi depois da proibição de 1831, que em 

Paranaguá tomou incremento o comércio de escravos”, comenta Romário Martins (citado 

em WACHOWICZ, 1972).

Em 1845, a Inglaterra aprovou o “bill Aberdeen” que autorizava a marinha inglesa a 

abordar navios negreiros brasileiros, mesmo estando na costa do seu território. Nestes 

termos, em 1850, um cruzador britânico chamado “Cormorant” entrou na baía de Paranaguá 

com a f inalidade de aprisionar embarcações brasileiras que estavam carregadas de 

escravos africanos. Quando o “Cormorant” saía da baía de Paranaguá com alguns navios  

aprisionados, foi atacado por canhões da fortaleza da Ilha do Mel, pois haviam violado as  

águas territoriais brasileiras (BOUTIN, 1989). Houve um combate entre ambos, até que o

navio inglês conseguiu escapar. Devido a grande repercussão deste incidente, e no mesmo 

ano de 1850, foi aprovada a lei “Eusébio de Queiroz” que reprimia veementemente o tráfico 

de africanos no Brasil. Fato que não ocorreu, como comenta Romário Martins (citado em

WACHOV ICZ, 1972), pois: “nem assim arrefeceu o tráfico de africanos para Paranaguá,

pois ainda em 1861, o govêrno do império, por denúncias levadas ao seu conhecimento, 

agia no sentido de extinguir o contrabando humano feito então pela barra do rio Superagui, 

onde podiam entrar, até Guaraqueçaba, embarcações de 200 toneladas”. Os negros eram 

desembarcados em ilhas da baía, tornando a f iscalização ineficiente, sendo que “os  

contrabandeados eram vendidos no interior de São Paulo onde as lavouras de café 

progrediam” (BOUTIN, 1989, p.131).

Quando em 1888 houve a abolição da escravatura, o comércio em geral de 

Paranaguá não foi prejudicado, sendo que apenas poucos engenhos de socagem de erva-

mate e algumas lavouras sentiram o impacto. Embora tenha sido área de comercialização 

de africanos, em 1882 o número de escravos não chegava a 500 indivíduos (BOUTIN, 

1989). Neste contexto, deve-se considerar que em meados do séc. XIX a transformação da

economia dava-se no sentido da substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre. 

Assim, já em 1840 era notável a imigração européia e colônias foram fundadas em todo sul 
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do Brasil. Uma destas colônias teve destaque na ilha de Superagui, na segunda metade do 

séc.XIX..

Superagui, embora seja naturalmente uma península, é hoje considerada ilha, pois é 

separada do continente pelo “Varadouro”, que constituí um canal artif icial construído para 

facilitar a navegação. Houve quatro períodos que ilustram seu desenvolvimento histórico: a 

ocupação luso-indígena; a f ixação dos jesuítas 38,; a fase da colonização européia na metade 

do século XIX; e; a atual colônia de pescadores (BOUTIN, 1983)

A Colônia de Superagui, fundada por Carlos Perreti Gentil em 1852, foi uma das  

mais antigas colônias do Paraná. Era constituída por 10 famílias suíças, 5 francesas e duas 

alemãs. Foram adquiridos 35 hectares e divididos em três partes, sendo, uma no continente 

abrangendo a Serra do Mar; outra compreendendo toda a península do Superagui, onde a 

sede do núcleo foi instalada ao sul, próximo a baía; e a seguinte, na ilha das Peças. Na 

colônia havia além das casas (construídas de pedras e argamassa de sambaquis), paióis, 

oficinas, trapiches, e plantações, inclusive de videiras. Em 1860 chegava a 90 o número de 

famílias em Superagui, e a população em geral era de 420 pessoas. Nesta ocasião, a 

localidade exportava farinha de mandioca, café em grãos, feijão, arroz, milho, água ardente, 

peixes e diversos. Em 1875 haviam engenhos e máquinas e produzia-se bom café e os 

vinhos eram envasados em barris. No entanto, a colônia até então bem sucedida, por vários  

fatores começou a declinar, e em 1920 o número de pessoas nesta localidade era de 125 

pessoas (BOUTIN, 1983).

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação terrestres entre o planalto e o 

litoral (como a estrada da Graciosa, ligando Curit iba a Antonina e a ferrovia Curit iba-

Paranaguá), o comércio mar ítimo e f luvial entrou em declínio em razão da completa 

ausência de estradas entre Guaraqueçaba e o restante do litoral. Segundo Santos e 

Mequelusse (1976, p.108) “a estagnação econômica do munic ípio coloca em causa o futuro

38 De acordo com estudos sobre o Colégio dos Jesuítas de Paranaguá, realizados pelo historiador Ermelindo de Leão, “ entre os  
anos de 1606 a 1640 deu-se o começo de outro núcleo de missionários jesuítas de Paranaguá nas praias de Superagüi junto 
ao Varadouro Vel ho” (Ermelino de Leão in BOUTIN, 2002:94). Já em 1699 os  jesuítas possuíam sítios de produção agrícola em 
Superagui (BOUTIN, 2002).
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da colonização européia na região, agora impossibilitado de se desenvolver devido à própria 

situação que apresenta a economia regional, e em que, mais do que nunca sobressai o 

isolamento em que se encontra”.

Em 1970, o Governo do Estado do Paraná inaugura a estrada Cacatu-

Guaraqueçaba, que representa uma nova fase na vida do munic ípio, antes inteiramente 

dependente das suas comunicações mar ítimas e f luviais (SANTOS; MEQUELUSSE, op cit).

3.1.1 Roteiro Histórico por Bacias Hidrográficas

Neste roteiro são descritas algumas citações referentes às informações históricas 

mais específ icas das áreas interiores e lindeiras às Reservas Itaqui e Cachoeira39. A divisão 

principal se dá por rios e bacias hidrográficas e sob o enfoque da presença proprietários, 

habitantes e atividades associadas aos ciclos econômicos históricos nas áreas.

Para a Reserva Cachoeira, foram as principais referências históricas estão 

associadas às planícies aluviais dos rios Cachoeira, Faisqueira, Cupiúva, Turvo, Mergulhão 

e Caraquara. Para a Reserva Itaqui, as informação recaem sobre as bacias dos rios Itaqui, 

Tagaçaba  e Borrachudo.

O registro cartográfico desta região é bastante incipiente, existindo um mapa de 1868 

da Baía de Paranaguá (Anexo 1), com indicações de caminhos e projetos de usina de 

açúcar, engenhos de arroz, farinha de mandioca, serrarias e de uma ferrovia no trecho entre 

o rio Faisqueira e a enseada do Itaqui, em terrenos da antiga Companhia Agrícola e 

Industrial Cedro-Itaqui (Arquivos da Divisão Paranaense, Biblioteca Pública do Estado do 

Paraná). Outro registro de destaque (Figuras 4 e 5) refere-se a um mapa possivelmente 

confeccionado na primeira metade do séc. XIX, onde podem ser vistos os principais 

povoados e acidentes geográficos na área correspondente a Reserva Cachoeira. Neste 
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mesmo mapa também é possível observar caminhos e a antiga linha de telégrafo cruzando 

a área.

Figura 4: Mapa da primeira metade do séc. XIX, mostrando as principais localidades 
existentes na região do rio Cachoeira e Faisqueira.

39 As citações  apr esentadas neste item decorrem de pesquisa histórica efetuada por Antônio Mathias  Cavalheiro.
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Figura 5: Detalhe do Mapa anterior, com aproximação da região do Limoeiro, 
observando-se a presença de um antigo salto junto ao rio Cachoeira.

TEMA: AGRICULTURA DA REGIÃO, SEUS RIOS E BAÍAS E A GRANDE FERTILIDADE 

VEGETATIVA DE SEU SOLO.

FONTE: VIEIRA DOS SANTOS (1850), 1952

1. Pg.91: “[...] As margens situadas na baía desde oeste até ao nordeste são 
terrenos barrentos, terras negras, gordurosas e adubadas com os estrumes 
das matas e lodos das enchentes dos rios, e por isso mais próprias para 
plantações de cana, milho, arroz, café e feijão. [...] O arroz multiplica com 
maior abundância nos rios Sagrado, Barreiros, S. João, em todo o município 
de Antonina, em toda a costeira desde a Ponta Grossa a Piaçagüera, nos 
rios dos Medeiros, l taqui, Tagaçaba, Borrachudo, Serra Negra e 
Guaraqueçaba, e toda a margem esquerda da baía são terrenos muito 
apropriados a essa plantação.  No segundo distrito (Guaraqueçaba) há 
muitas fábricas de pilar arroz e entre elas são as mais principais a do 
Capitão-mor Manoel Antônio Pereira, onde tem fábricas de aguardente, de 
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pilar arroz e mandioca e olaria com casas de moradia, senzalas, armazéns 
e paióis e muita escravatura; aos do Tenente-Coronel Manoel Francisco 
Correia no ltaqui e Medeiros, a de Balduíno Cordeiro de Miranda, de 
aguardente, em Tagaçaba; a de Bento José da Cruz, no rio da Serra Negra; 
a de Floriano Bento Viana, no Tremomó; [...].”

TEMA: BACIA DO RIO CACHOEIRA

FONTE: VIEIRA DOS SANTOS (1850), 1952

1. Pg.79: “O local da Vila Antonina está à margem da grande baía num 
assento plano e lugar muito aprazível; a sua igreja matriz com a invocação 
de Nossa Senhora do Pilar foi feita em 1714 e está sobre um lindo outeiro, 
Adiante dessa Vila continua a costeira de mangais em derredor de outro 
braço que faz a baía para o lado do noroeste e norte até ao grande rio da 
Cachoeira. Todos os grandes rios que nela deságuam são originários das 
serrais gerais de Paranapiacaba, além da Graciosa, até a chamada do 
Chapéu do Sol, os rios são o do Picão, o Seco, o de Coritiba-aiba, o de 
Cacatu, o do Meio, o do Mundo Novo e o da Cachoeira, o maior e o mais 
caudaloso de todos; em toda essa co steira circular há muitos 
estabelecimentos de agricultores. (nota 67) O rio da Cachoeira é navegável 
por algumas léguas; e nele são tributários outros menores de nomes: S. 
Caetano, Mérgulhão, Turvo, Copiúva e outros.  Nele há uma grande 
catarata ou salto que faz o rio despenhando-se por entre penedias donde 
derivou o seu nome de Cachoeira“.

2. Nota (67): “Na baía do distrito de Antonina tem os seguintes 
estabelecimentos agrícolas, mais principais a saber: [...] No rio do 
Mergulhão a fábrica de aguardente de João Ribeiro.  No rio do Turvo o 
estabelecimento do falecido alferes Polidório José dos Santos.”

3. Nota (68): “Na ilha do Albano (ilha dos Rosa s) a ssim chamada do nome de 
seu proprietário tem olaria e caieiras.”

FONTE: LEÃO, E., 1926.

1. Pg. 223  “SALTO. O sítio do Salto, no vale do Cachoeira, pertenceu a Maria 
do Carcere, filha do sargento-mor Valle do Porto, que em 1834 vendeu a 
Bernardino José.

2. Pg.: 205  “O vale do Cachoeira somente, depois de povoado o rio 
Faisqueiras, foi sendo também cultivado. O primeiro proprietário de sítio 
entre Cachoeira e Ribeirão foi o Alferez Cezario Antonio Cardoso, em 1803 
(...). “O vale do Cachoeira pertencia ao distrito da Terceira Companhia de 
Ordenanças”.   

FONTE: REZENDE, T. H, 1991. 

1. Pg.: 63:   “Colônia Cacatu: Por solicitação do então Prefeito de Antonina, 
Heitor Soares Gomes ao Consulado do Japão em São Paulo instalaram-se  
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em 1918, 60 famílias na Fazenda Santa Olímpia às margens do rio 
Cachoeira”. 

2. Pg.: 63:   “Haviam casas de madeiras, confortáveis e equipadas com 
energia elétrica, um posto de puericultura e escola. Plantações arroz, cana 
de açucar, mandioca e banana. Toda a produção era escoada através dos 
rios Limoeiro e Cachoeira.”   

FONTE: PARA NÁ, S., 1899.

1. Pg.: 578  “O rio Cachoeira é navegável por lanchinhas e canoas grandes até 
o salto. Entre o salto e a barra do rio Pequeno, o seu maior afluente da 
margem esquerda podem subir pelas canoas pequenas”   

TEMA: RIO COPIUVA

FONTE LEÃO, E. A., 1926.

1. Pg.: 216  “Palmeiras. Sítio entre os rios Cupiuva e Catumby a margem do 
Cachoeira que pertenceu ao Capitão Antonio Ribeiro da Fonseca. Tinha 
campos de crear e foi avaliado em 1832 em 800$.” 

TEMA: RIO M ERGULHÃO

LEÃO, E. A., 1926.

1. Pg.: 215  “Mergulhão. Sítio no vale do Cachoeira que pertenceu a Jacintho 
Rodrigues de Andrade e depois a Viuva Ferreira e Filhos e a Manoel José 
da Rosa.”

TEMA: RIO TURVO

LEÃO, E. A., 1926.

1. Pg.: 221  “O sítio da barra do rio Turvo  pertenceu a João Gonçalves que, 
em 1794, vendeu o sítio por 4$, a Caetano Rodrigues Couto.”

2. “Em 1834, possuíam terras no vale do rio do Turvo o Ajudante Manoel José 
Ribeiro Guimarães com 40 braças de frente e Cosme de astro Peixoto.”
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PA RANÁ, S. 1899 

1. Pg.: 579  “ Em 1877 fundou-se um núcleo colonial as margens do rio Turvo, 
que deságua a esquerda do Cachoeira. Mais tarde nos anos de 1891 a 
1893, a Companhia Metropolitana do Paraná tentou colonizar as terras 
entre a Serrinha e a margem esquerda deste rio, estabelecendo ahí um 
engenho central. Centenas de lotes foram medidos, construíram-se algumas 
casas, porém esta tentativa foi malograda, não obstante a extraordinária 
uberdade daquellas terras”

TEMA: BACIA DO RIO FAISQUEIRA

VIEIRA DOS SA NTOS, 1952.

1. Pg.: 80 “Começando pois no rio da Cachoeira segue a costeira até outro rio 
chamado Faisqueira, pelo qual navegam embarcações a carregar diverso s 
gêneros de cal, madeiras e arroz, e suas margens são bastante povoadas 
de muitos agricultores (nota 68) e nestes são tributários os rios do Cedro, 
Jundiaquara, o de Caracuara e outros mais.  Na foz deste nasce um braço 
direito do rio lateral com a costeira da terra firme e que divide daquela uma 
grande ilha chamada do Albano, onde há uma olaria; e no mesmo braço do 
rio, um pequeno ilhote com o nome de Araçaúba nas margens do rio da 
Faisqueira e de seus confluentes tem muitos estabelecimentos agrícolas.”

2. (Nota 69 e 70) “No rio da Faisqueira tem os estabelecimentos de Luiz 
Carmeliano de Mirandados falecidos Capitão-mor Antônio Ribeiro.  
Francisco Ribeiro.  Manoel da Rosa, com fábricas de aguardente de 
Bernardino José de Castro com engenho de serrar madeiras: e outros 
muitos de menores nomeadas”

LEÃO, E. A, 1919.

1. Pg.: 28 “Catas e faisqueras: as lavras mais ricas, no curso do 
Nundhiaquara, no rio das Faisqueiras (...), atrairam por momentos grandes 
núcleos de população.”

2. Pg.: 200  “Areinha, sítio no rio das Faisqueira que Maria do Rosário, 
Cândido Maria, Joaquim do Rosário, e sua mulher Maria Alvez, José 
Rodrigues e sua mulher  venderam ao rio grandense Bernardino Perreira de 
Castro em 1826.”

3. Pg. 201  “Barra do Cedro, sítio no rio Faisqueira que pertenceu a Agostinho 
Machado. Este em 1823 vendeu a metade do sítio a Antônio Rennovato.”]

4. Pg.: 205 “Cavocá, sítio a margem direita do Faisqueira pertencente ao 
Capitão Ignacio Tavares de Miranda. Este em 1851, vendeu o sítio entre 
Cachoeira e Ribeirão ao Alferez Cesário Antônio Cardoso, em 1803.”

5. Pg.: 209 “Faisqueira. O rio das Faisqueiras foi um dos preferidos pelos 
primeiros povoadores. Deve-se o seu povoamento intenso a existência de 
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várias faisqueiras de onde se extraí-a ouro em quantidade apreciável. 
Quando as faíscas de ouro minguaram os antigos mineiros se foram 
transformando em agricultores, substituindo pelas coivaras as antigas 
lavras. Em 1798, já o rio Faisqueira era um centro agrícola considerável, alí 
vivendo com suas famílias Claudio Rodriques França, Faustino Xavier da 
Cunha, Fonseca alvez e outros colonizadores.”

6. Pg.: 215  “Maracanduva. Rio no vale do Faisqueira. Teve terras a margem 
desse rio Gualter Rodrigues Delgado que, em 1836 vendeu a Manoel José 
da Rosa por 50$”

7. Pg.: 217  “Rio Areinha. Tributário do rio Faisqueiras, houve um sítio no rio 
Areinha que foi de José da Silva este, em 1795, vendeu ao Capitão mór 
Francisco Rodrigues Ferreira.”

TEMA: RIO CARAQUARA

LEÃO, E. A., 1919.

1. Pg.:  204 “Caracara ou Caraquara, sítio no vale do rio das Faisqueiras, que 
teve como primeiro poceiro Manoel Dias Perez, falecendo este tocou a seu 
filho Antônio Dias Perez que com sua mulher o vendeu em 1806, a Caetano 
Bernardes Couto, que por sua vez transferiu no mesmo ano.”

2. Pg.: 210 “Guaraquara, rio afluente do Faisqueira, com essa denominação 
figuram nas escrituras vários sítios, um dos quais foi vendido em 1800, por 
D. Thereza de Souza e Silva a Manoel da Veiga, compreende os terrenos 
marginais da Faisqueira até a confluência dos Barreiros. Outro sítio contiguo 
era o de Salvador Dultre entre o rio Guaraquara até o cume do morro 
Agudo, fazendo divisa por cima dos morros de Guaraperubu, que faz 
vertentes para o Guaraquara. Ainda outra sorte de terras foi vendida em 
1818, por D. Thereza de Souza e Silva, entre Guaraquara e Areinha a 
Antônio José de Castilho. ” 

TEMA: RIO ITAQUI

LEÃO, E. A., 1926.

1. Pg.: 210 “ITAQUI. Rega o municíio de Guaraquessaba e desagua na 
enseada de Itaqui, na bahia de laranjeiras. Recebe as águas do Itaquizinho 
ou Itaqui mirim o Boguassu, o Xemberê é navegável por pequenas 
embarcações.”

2. Pg.: 212  “ITAQUI. O Padre Antonio Gonçalvez Perreira Cordeiro possui um 
sítio no Itaqui de 1400 braças, compreendidas entre os rios Itaquanduva e 
Itaqui-mirin, ficando de permeio o ribeirão do Boguassu. Falecendo o Padre, 
herdaram o sítio Maria Joaquina Ferreira casada com João Dias Barbosa. 
Rita Rodrigues Ferreira viuva do Cap. Joaquim Antonio da Cruz e Maria 



72

Rosa casada com José Vieira Bele que o venderam, em 1806, ao então 
tenente manoel Francisco Correia, o Velho.”

VIEIRA DOS SA NTOS, 1952.

1. Pg.: 82 “No rio do ltaqui vão desaguar nele, pela margem direita, o do 
ltaquizinho, e pela esquerda o Baguoçu, o Xeberé e outros diversos; é  
bastantemente povoado, nele e na Ilha Rasa, havia no ano de 1840, setenta 
e sete fogos com 470 almas, e em sua margem, uma grande fábrica de 
aguardente e de pilar arroz, movidas por água, e muita escravatura, de que 
eram proprietários o Tenente-'coronel Manoel Francisco Correia e Bento 
Gonçalves do Nascimento. Seguindo a mesma costeira a rumo do norte, 
tem o rio de Canguiri, e segue adiante o de Taquanduba; e nos quais 
engrossam seus leitos outros menores, e são ambos navegáveis por espaço 
de 4 a 6 léguas.”

TEMA: RIO BORRACHUDO

VIEIRA DOS SA NTOS, 1952.

1. Pg.: 82 “Tornando à descrição do continente da costeira desde a foz do rio 
Taquanduva, a mesma segue até a entrada do grande rio do Borrachudo, 
havendo próximo a este um morro chamado de Boavista, por ser um lugar 
dos mais formosos que tem naqueles contornos e nele há um famoso 
estabelecimento com armazéns para se fazerem as compras de gêneros e 
uma casa de negócio, que é do proprietário o Capitão-mor Manoei Antônio 
Pereira, (A) o rio Borrachudo é muito povoado e navegável por espaço mais 
de 4 léguas; e nele são tributários o Tabaquara, o Teteqüera e outros 
menores.

2. (Nota A) “O Capitão-mor Manoel Antônio Pereira, natural da Freguesia 
de Ribeiros, Comarca de Guimarães, Concelho de Fale, Arcebispado de 
Braga, era fi lho de Antônio José de Magalhães e sua mulher D. Mariana de 
Oliveira.  Foi casado com D. Leocádia Antônia da Costa, fi lha legítima do 
Sargento-mor Manoel Antônio da costa Nogueira.  Foi o último Capitão-mor 
de Paranaguá.  Faleceu a 21 de maio de 1857, com 75 anos de idade.  Veio 
para Paranaguá a 15 de agosto de 1796, conjuntamente com seu irmão 
Antônio José Pereira F. N.”

LEÃO, E.A., 1926.

1. Pg.: 235 ” Borrachudo: rio que banha o município de Guaraquessaba que 
desagua ao lado do Morro do Boa Vista. É navegável por canoas na 
extensão de 4 léguas e recebe, entre outros, os seguintes tributários:  
Tabaquara e Tetecuera.    “

2. Pg.: 209-210  “ BOA VISTA. Colina no município de Guaraquessaba, sede 
de um antigo estabelecimento que pertenceu ao Cap. Mór Manoel Antonio 
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Perreira. Fica próximo à foz do rio Borrachudo, ali existia casa de negócio 
com armazéns.” 

TEMA: RIO TAGAÇABA

VIEIRA DOS SA NTOS, 1952.

1. PG. 95  “O rio de Tagassaba segue mais adiante ao antecedente e é 
navegável na grande distância de mais de 10 léguas; e nele deságuam rios 
denominados Capivari, rio fundo, Tagaçaba grande, Potinga, Caeté, 
Açunguezinho e o do Embaúba, suas margens povoadas e mui produtivas 
de cana, milho, arroz, feijão e bananeiras; e nele tem um estabelecimento 
de Balduíno Cordeiro de Miranda, com uma fábrica de aguardente. (...) no 
6º quarteirão que compreende a Serra Negra, Borrachudo e Tagaçaba, no 
ano de 1840, tinha 97 fogos e 593 almas, e tem nas margens do mesmo, o 
Capitão Bento José da Cruz uma fábrica de aguardente.”

3.2 Levantamentos e Pesquisas Arqueológicas Anteriores 

Para a região compreendida entre o Pr imeiro Planalto e Litoral Paranaense, o 

histórico das pesquisas já realizadas permite inferir grande densidade de registros de 

ocupações humanas pretéritas, que abrangem ampla faixa temporal (cerca de 10.000 AP 

até o séc. XIX). Os s ítios arqueológicos identif icados referem-se a grupos indígenas de 

“caçadores-coletores”, grupos indígenas de “agricultores-ceramistas” e populações  

associadas ao período histórico. Os vestígios materiais dessas sociedades foram 

encontrados no topo de elevações íngremes ou suaves, nos f lancos superior, médio e 

inferior das encostas, nos terraços f luviais, abrigos rochosos, etc., em quantidades e 

dimensões variáveis, o que permite supor a existência de ampla variabilidade nas

ocupações ou no uso diferencial da paisagem e seus recursos.

Os mesmos tipos culturais acima descritos também foram identif icados em toda a 

planície litorânea do Estado do Paraná e na área paulista da bacia do r io Ribeira de Iguape, 
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embora com peculiaridades distintas em razão de contextos ecológicos variados, bem como 

por diferenças nos períodos de ocupação. 

Nas áreas costeiras ocorre ainda um grande número de sambaquis, sít ios

associados, portanto, a sociedades de “pescadores-coletores-caçadores” que ocuparam 

predominantemente as regiões lagunares litorâneas. As datações para sambaquis marinhos

na faixa sul e sudeste do litoral brasileiro, conforme Gaspar (2000) giram em torno de 7.000

a 1.000 anos AP. Entretanto, para os chamados “sambaquis f luviais” da bacia do Ribeira 

ocorrem datas que giram em torno de 10.000 a 6.000 anos AP, ou ainda mais recentes 

(chegando a cerca de 1.500 anos AP, conforme FIGUTI, comunicação pessoal)40.

No litoral do Paraná, as principais pesquisas desenvolvidas até o f inal da década de 

1980, referem-se aos levantamentos ou cadastramentos realizados por Bigarella (1950/51 

a,b;), Rauth (1974 c, d), Posse (1978); Blasi et al. (1987) e Martin et al (1988). Dos trabalhos  

arqueológicos mais específ icos citam-se os de Bigarella (1954), Fernandes (1955), 

Emperaire e Laming (1954/56), Orssich e Orssich (1956), Hurt & Blasi (1960), Rauth (1962, 

1963, 1967, 1968, 1969,a,b, 1971, 1974a,b,), Hurt (1966), Laming-Emperaire (1968), 

Menezes (1968, 1976), Menezes & Andreatta (1971), Andreatta; Menezes (1975), Chmyz 

(1975, 1976, 1986), Orssich (1977 a,b,c,d), Posse (1978) e Neves (1988). Ainda, convêm 

citar os estudos sobre aspectos de variações climáticas, evolução costeira, datações 

radiométricas e registros arqueológicos litorâneos, abordados por Bigarella (1971, 1976) e 

Martin et al (1988).

A maior parte dessas pesquisas envolveu estudos sobre sambaquis, com destaque 

para os trabalhos pioneiros de J.J. Bigarella que a partir de uma perspectiva geográfica e 

geológica definiu esses registros não apenas como documentos “paleoetnográficos”, mas 

também como indicadores de mudanças paleogeográficas (BIGA RELLA, 1954). As

informações sobre f lutuações climáticas e marinhas apontadas pelo autor também 

favoreceram o desenvolvimento de explicações sobre aspectos de antiguidade, ocupação e 

40 Levy Figuti, comunicação pessoal infor mada em 26/06/2003
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subsistência de grupos sambaquianos e, hipóteses sobre a variabilidade composicional e 

dos vestígios culturais encontrados nesses sítios. Sobre as formações geológicas onde são 

encontrados sambaquis Emperaire e Laming (1954/56), por exemplo, procuraram

estabelecer idades relativas de alguns sambaquis do Paraná e São Paulo, tomando por  

base a elevação do seu substrato em relação ao nível médio do mar.

Hurt e Blasi também abordaram aspectos sobre correlações entre os níveis  

altimétr icos de antigas praias e a construção de sambaquis, abordando ainda a variação 

temporal de artefatos líticos no sambaqui do Macedo (HURT; BLASI, 1960). Para os 

autores, as mudanças na composição conchífera não estavam associadas a sua 

antiguidade, como apregoava Krone (1914), mas seriam importantes indicadores de zonas 

ecológicas (HURT; BLASI, 1960, p. 47). Entretanto, Rauth (1968, 1976), concluiu a partir de 

suas escavações estratigráficas, que deveria haver nas baías do litoral norte paranaense,

duas “levas” culturais responsáveis pela construção dos sambaquis, sendo que estas, 

estavam associadas às variações paleoecológicas nas espécies malacológicas coletadas no 

período de cada ocupação. Assim, o grupo mais antigo estaria representado por mater iais  

líticos lascados de forma tosca (destacando-se talhadores e lâminas de machados), imerso 

em uma matriz conchífera composta predominantemente por Ostrea sp e Modiolus

brasilienses. O polimento ocorreria de forma escassa e restrito a alguns adornos pessoais. A 

leva mais recente, por sua vez, estaria muitas vezes sobreposta à antiga em um mesmo 

sítio. Comporia uma industria lít ica polida de maior evidência, ocorrendo lâminas de 

machados ou machadinhas com vestígios de encabamento. A matriz conchífera relacionada 

com esta segunda ocupação apresentaria predomínio de Anomalocardia brasiliana. 

No Paraná, Bigarella levantou 63 sambaquis ao longo da baía de Paranaguá e 73 na 

região da baia de Guaratuba (BIGARELLA, 1950/51 a, b). Correlacionou este e outros 

sambaquis com 5 t ipos de terrenos geológicos (BIGARELLA, 1954, p. 208): a) margem de

tabuleiros arenosos; b) ilhas arenosas ou areno-argilosas, em meio a terrenos pantanosos; 

c) sobre afloramentos rochosos; d) No meio de terrenos pantanosos e; e) no meio de 
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terrenos arenosos. Hurt e Blasi apresentam uma classif icação adicional, com base nas  

características atuais da linha de ação das águas marinhas 41: Sambaquis localizados ao 

longo de bancos de rios que constantemente sofrem influência das marés; ao longo da linha 

d’água das baias; localizados em ilhas e; ao longo das praias oceânicas.

Um aumento no cadastro de sambaquis do Paraná é apresentado por Posse (1978), 

que aponta o registro de 109 no litoral norte e 76 no litoral sul. Destes, somente 13 teriam 

sido objeto de pesquisas sistemáticas com escavações parciais. A região menos pesquisada 

compreenderia o setor sul (baía de Guaratuba) com apenas três s ítios trabalhados. 

Entretanto, até 1980 o extremo norte do litoral (Guaraqueçaba) só contava com os  

levantamentos realizados por Rauth (1974c). 

Entretanto alguns levantamentos identif icaram locais com presença de materiais  

culturais distintos dos sambaquis (BIGA RELLA, 1950/51 a, b; RA UTH, 1963; CHMYZ, 1975, 

1976, 1986; BLASI et al. 1987) conhecidos na literatura arqueológica como pertencente às  

tradições Umbu, Tupiguarani, Itararé e Neo-Brasileira. Segundo CHMYZ (1976) a cerâmica 

da Tradição Tupiguarani ocorreria na região norte da baía de Guaratuba, em sítios rasos 

registrados por BIGARELLA (1950/51b)  como Miringava, Barra do Fincão, na camada 

superficial dos sambaquis do Morro do Ricardo, Braço Seco e Rio Laranjeiras. Quanto à 

cerâmica Itararé esta ocorreria nas camadas superficiais (até 50 cm de profundidade) do 

sambaqui da Ilha das Pedras, na baía de Antônima e, a até 70cm de profundidade na Ilha 

das Cobras, na baía de Paranaguá (conforme RA UTH, 1963). Ainda segundo o mesmo

autor, no litoral paranaense a cerâmica da Tradição Neobrasileira foi registrada na camada 

superficial de dois sambaquis: Macedo (HURT; BLASI, 1960) e Ponta da Pita42. De grande 

interesse são os poucos registros de tradições líticas típicas do planalto nas zonas costeiras, 

como aqueles identif icados nas proximidades de Paranaguá (s ítio PR P 31: Ribeirão) ou

camadas superficiais do sambaqui de Matinhos (CHMYZ, 1975).

41 op.cit . p.43.
42 Levantamento e coleta r ealizados por I.  Chmyz , em meados da década de 1970 (CHMYZ, 1976).
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Por sua vez, diversas ruínas históricas dos séculos XVI a XVIII, geralmente situadas  

sobre sambaquis, também foram cadastradas por Blasi et al. (1987). Outro tipo de registro 

refere-se a acumulações de moluscos associadas com resíduos alimentares de populações  

“tradicionais” do litoral, como as acumulações de “broacas” (Erodona mactroides?) citadas 

por Bigarella (1949, p. 99), junto às casas de moradores atuais. Chmyz (1986) se detém 

sobre o tema, encarando tais depósitos como verdadeiros “sambaquis” de per íodo histórico, 

cujos processos de formação seriam similares àqueles dos sítios antigos.

Mais recentemente poucas pesquisas tem sido realizadas no litoral paranaense, a 

despeito da signif icativa importância que esta porção do território brasileiro representaria 

para estudos de caráter macro regional43. No entanto, o quadro atualmente apresentado 

indica um crescimento gradativo nos registros de sítios, focados sobre um amplo espectro 

cronológico. Com relação a sambaquis, os dados citados em revista especializada 

(PARELLADA; GOTA RDI NETO, 1993) caracterizam um aumento signif icativo no cadastro,

com 88 para o litoral sul (Munic ípios de Guaratuba e Matinhos), 103 no litoral central 

(Municípios de Antonina, Morretes e Paranaguá) e 78 no litoral norte (Município de 

Guaraqueçaba). Entretanto, tais informações certamente não representam a totalidade 

desses sítios na região, bastando citar os recentes levantamentos, realizados pelo autor  

desta dissertação, que identif icou 12 novos sambaquis junto ao Plano de Manejo da A PA de 

Guaratuba (BROCHIER, 2002).

Novas referências sobre intervenções científ icas em sambaquis são realizadas na 

região de Guaraqueçaba, junto ao sambaqui do Costão, na Ilha das Gamelas (PARELLADA; 

MACEDO, 1989 a, b), no do Sapo na ilha das Peças (PARELLA DA; MACEDO, 1990), o da 

foz do rio Poruquara (PARELLA DA, 1990a) e, no do Tromomo (PARELLADA 1990b, 

PA RELLLA DA et al, 1992). Em recente artigo, Chmyz et al. (2003) apresentam dados

recuperados na década de 1970, a partir de uma escavação da base “residual” do sambaqui 

43 A área correspondente à Planície Litorânea do Estado do Paraná tem si do apontada por di versos  pesquisadores como o 
provável  local  de origem de grupos  “sambaquianos” no Brasil (SCHMITZ, 1981, GASPAR, 1996; 2000; N EVES & BLUM, 1998; 
OLIVEIRA, 2000), expandindo-se posteriormente par a outros estados.
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de Matinhos. Neste mesmo trabalho, são acrescidas informações sobre a ocorrência de 

vestígios de reocupação do sambaqui por caçadores-coletores portadores de pontas de 

projétil pedunculadas.

Com relação a outros tipos de ocorrências arqueológicas, têm sido constatadas e m 

estudos de arqueologia de contrato, como no EIA/RIMA de uma represa projetada no rio 

Cubatão (fundos da baia de Guaratuba), onde 8 sítios lito-cerâmicos44 foram cadastrados

por C. Parellada (COPEL, 1997). Por sua vez, no diagnóstico arqueológico do EIA/RIMA das

Estações de Tratamento de Esgoto de Matinhos, Pontal e Ilha do Mel (BROCHIER, 2002) 45,

os trabalhos prospectivos revelaram a presença de 23 ocorrências cerâmicas e lito-

cerâmicas (Tradições Itararé, Tupiguarani [?], Neobrasileria, ruína histórica e vestígios  

históricos mais recentes). Ainda, no Plano de Manejo da APA de Guaratuba, foram 

constatados 11 novos sítios tipo Neobrasileiro; 3 Itararé; 3 líticos (Umbu?); 2 histórico sub-

recente. Neste trabalho também foram acrescentados 2 sítios tipo “oficina lítica” (praia das  

Caieiras em Guaratuba) que, embora existam indicações anteriores, nunca tinham sido 

mapeados ou descritos como sít ios arqueológicos. 

Entretanto, o único enfoque interpretativo apresentado para s ítios cerâmicos na 

região, compreende o recente trabalho de Chmyz (2003) sobre um conjunto de vasilhas,

urnas e fragmentos cerâmicos da Tradição Tupiguarani, associados à área de Parananaguá. 

Na hipótese do autor, as semelhanças tipológicas e morfológicas dos vasilhames  

encontrados nas únicas áreas então conhecidas46 dessa tradição no litoral central do 

Paraná, corresponderiam a uma “unidade étnica”47, associada aos Tupinikim. Assim, 

defende que a área originalmente atribuída aos Carijós (Guaranis), na literatura etno-

44 Destes, 4 são Itararé, 1 Neobrasileiro, 1 Itararé e Neobrasileiro, 1 I tarararé, Tupiguarani e Neobrasileiro e, 1 lâmina de 
machado polida sem filiação defi nida.
45 Levantamento efetuado por Laércio L. Brochier, no período de 30 de abril a 10 de maio de 2002
46 Neste trabalho, Chmyz diagnosticou por meios diretos e indiretos (coleções museológicas) 5 áreas  de ocorrência 
Tupiguarani,  sendo quatro em Paranaguá e uma em Antonina.
47 CHMYZ, op cit,  p.  85.
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histórica, comporia na realidade o território Tupi e sugere que seu limite poderia estar ainda 

mais ao sul, na área da Baia de Guaratuba48.

Para a região de estudo o elevado potencial arqueológico geralmente é caracterizado 

através do histórico das pesquisas e levantamentos no Munic ípio de Guaraqueçaba, que 

como dito anteriormente referenda um número expressivo de 78 sambaquis cadastrados 

(Figuras 6 e 7). Entretanto, a escassez de estudos sistemáticos regionais aponta para a 

existência de amplas áreas sem conhecimento algum, notadamente para s ítios cerâmicos. A 

relativa abundância de sambaquis, na realidade reflete apenas o histórico das abordagens

até então realizadas e a maior “visibilidade” desses sítios na área. Da mesma forma, 

existem muitas referências a ruínas históricas, como as levantadas por Blasi et al. (1987), 

além de muitas outras conhecidas pelas comunidades de Guaraqueçaba, como aquelas  

relacionadas à colônia de europeus (suíços, franceses, italianos, dinamarqueses) instalada 

na Ilha de Superagui, a partir do ano de 1852. dos séculos XVI a XVIII ou mais recentes 

Especif icamente para a área Reserva Itaqui existe somente um s ítio cadastrado em 

publicações especializadas (Figura 6), situado próximo a desembocadura do rio da Caçada 

(MARTIN et al., 1988; ANGULO, 1992; PA RELLA DA & GOTA RDI NETO, 1993). Para a área 

da Reserva Cachoeira, existem 13 ocorrências já cadastradas em levantamentos anteriores, 

sendo que três foram localizados por BIGARELLA (1950/51), um (Sambaqui Ilha da Rosas) 

foi escavado por LAMING-EMPERA IRE (1968), e 10 indicados mais recentemente em 

diagnóstico arqueológico para o Plano de Manejo da A PA de Guaraqueçaba (CAVALHEIRO 

& PONTES FILHO., 1996).

48 ibdem, p. 93
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Figura 6: Sambaquis cadastrados em pesquisas anteriores nas proximidades da 
Reserva do Itaqui (segundo PARELLADA & GOTARDI NETTO, 1993).

Figura 7: Sambaquis cadastrados em pesquisas anteriores nas proximidades da 
Reserva Cachoeira (segundo PARELLADA & GOTARDI NETTO, 1993).
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CAPÍTULO 4 LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE CAMPO: O
DIAGNÓSTICO DAS FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES 

4.1 Levantamento Arqueológico de Campo

Os levantamentos realizados na Reserva Natural Serra do Itaqui , permitiram a 

identif icação de 22 áreas de ocorrências arqueológicas (Anexo 2) Os vestígios culturais  

foram visualizados na superfície do terreno e sob camadas de solos ou sedimentos. Os  

sítios estavam assentados sobre afloramentos rochosos, depósitos aluviais, coluviais e 

marinhos, nas áreas de encosta e em ambientes de planície de maré. Alguns ocorreram de 

forma ressaltada na paisagem como é caso de muitos sambaquis e ruínas históricas. As 

áreas de ocorrência variaram de pontual até possivelmente superiores a 15.000m2 ( IT5 / 

Boa Vista). No caso dos sambaquis foram verif icadas desde acumulações rasas ao nível do 

solo até depósitos com aproximadamente 6m de altura ( IT19 / Rio Caçada 2). 

Na segunda etapa de campo, realizada na Reserva Natural Cachoeira foram 

plotados e avaliados 44 locais com presença de vestígios arqueológicos (Anexo 3). Os 

indícios foram visualizados na superfície do terreno e sob camadas de solos ou sedimentos. 

Alguns ocorreram de forma ressaltada na paisagem como é caso de muitos sambaquis, 

ruínas históricas e depósitos conchíferos de refugo. Os sítios estavam assentados sobre 

afloramentos rochosos, áreas aluviais, coluviais e planícies de maré, tanto na encosta, topos  

de colinas quanto em áreas planas. As ocorrências variaram de área pontual até 

possivelmente superior a 8.400m2 (C5 / Rio Cachoeira 4, por exemplo). Além destes 

também foram visitados mais 7 locais no entorno da reserva com presença de vestígios e 

sítios arqueológicos:  área de achado fortuito de pequena jarra de barro no rio Mergulhão; 

Sambaqui em ilha rochosa no rio Faisqueira; Sambaqui Ilha das Rosas (já cadastrado), 
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Sambaqui Chumbinho no rio do Cedro (já cadastrado) e; 3 ocorrências conchíferas na

localidade de Faisqueira. Estes registros não foram considerados para efeito de análise das 

Reservas. Outra ocorrência de importância na área refere-se e existência de postes de 

telégrafo no setor norte da reserva (primeira metade do séc. XIX), sendo vários deles  

constatados nas proximidades da trilha do poste, paralelamente ao rio Turvo.

A constatação de diferentes configurações nos sítios arqueológicos remete a 

variedade cultural e áreas de atividades diversas (habitações, acampamentos, áreas de 

desenvolvimentos histórico-econômicos específ icos, áreas de obtenção de matéria prima, 

etc.), mas também a fatores geológicos (erosão, mudanças paleogeográficas) e antrópicos 

(desconfiguração de sítios pelo uso e ocupação do solo).

Os materiais arqueológicos encontrados freqüentemente (Amostra de Fotos, Anexo 

4) referem-se a depósitos conchíferos e de terra preta, ruínas em alvenaria de pedra, 

vestígios líticos (refugo de lascamentos, raspadores, artefatos polidos, pedras de fogueiras, 

etc.), vestígios cerâmicos (fragmentos de vasilhames e utens ílios cerâmicos, telhas goivas, 

louças, grés, garrafas, vidros, etc.), vestígios ósseos (de peixes, mamíferos, etc), metálicos, 

entre outros.

Quanto aos tipos culturais identif icados classif icam-se em Sambaquis; tradições 

arqueológicas Itararé, Tupi-Guarani, Neobrasileira e ao tipo Histórico (apresentando ou não 

ruínas em alvenaria de pedra). No entanto a maioria das áreas apresentou reocupações por  

mais de um tipo cultura (sítios multicomponenciais).

As informações gerais sobre as características dos sítios e tipos culturais, os  

vestígios arqueológicos, locais de implantação, distribuição superficial, relevância científ ica 

dos registros, fragilidades e potencialidades são descritas nos quadros do Anexo 5 para a 

Reserva Itaqui e, nos quadros do Anexo 6 para a Reserva Cachoeira.

Devido à presença de grande número de sítios multicomponenciais, na descrição de 

cada área foram indicados todos os componentes culturais existentes (pelo menos aqueles  
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que puderam ser identif icados em campo), sendo dispostos em ordem de maior  

representatividade. Assim em C12-Porto Araújo ocorrem os tipos Sambaqui, Histórico e 

Neobrasileiro, sendo que o primeiro (“Sambaqui”) é o componente de maior destaque e 

qualidade dos recursos. Neste mesmo sít io o tipo “Histórico” é mais representativo que o 

“Neobrasileiro”. Deve-se considerar, no entanto que esta avaliação tem caráter preliminar, 

sendo utilizada apenas para efeito de distinção inicial das características culturais dos sítios.

Considerando a signif icativa freqüência de sítios do per íodo histórico na área, tornou-

se necessário a conceituação mais clara entre os tipos Neobrasileiro e Histórico, 

considerando que existem definições distintas na literatura especializada. Para este trabalho 

adotou-se a seguinte convenção:

Neobrasileiro: caracterizado pela grande predominância de mater iais com influência 

de técnicas indígenas na fabricação manufaturada de cerâmica (pasta, decoração e formas), 

bem como pelos padrões de assentamento e subsistência semelhantes as das ocupações 

caboclas e indígenas.

Histórico: predomina a maior influência relativa de objetos industrializados tais como 

louças, porcelanas, cerâmicas torneadas, metais diversos, etc. muitos ainda associados 

com materiais manufaturados de tecnologia indígena. Também se inclui nesta classif icação 

as áreas com ruínas em alvenaria de pedra e argamassa de conchas ou construções mais  

recentes, cujos materiais apresentam relevância arqueológica.

Na figura abaixo (Figura 8) são comparados os tipos culturais identif icados nas 

Reservas Itaqui e Cachoeira, bem como o número de sítios correspondentes em cada 

categoria:
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Figura 8: Visualização quantitativa dos tipos culturais identificados nas Reservas

Quanto às classif icações de Signif icância Geral, em razão da grande variedade de 

aspectos relacionados à relevância científ ica e patrimonial dos achados e a impossibilidade 

de avaliações mais precisas de cada ocorrência, foram utilizados os atributos de signif icação 

descritos no Item 2.5 do Capítulo 2. As ocorrências foram enquadradas em 7 classes de 

pontuação (alta, alta a média, média a alta, média, média a baixa, baixa a média, baixa)  

permitindo minimizar ou distribuir o erro nas estimativas gerais. Por exemplo, uma 

ocorrência classif icada como Média/Alta (exemplo), indica uma avaliação de Média

signif icância geral para o sítio, porém com possibilidade de elevação para Alta; no caso de 

uma ocorrência tipo Alta/Média a avaliação preliminar é de Alta relevância mas podendo 

diminuir para Média. 

No gráfico abaixo (Figura 9) podem ser visualizadas as avaliações realizadas em 

termos de Significância Geral nos sítios arqueológicos das Reservas Itaqui e Cachoeira e o 

número de ocorrências analisadas em cada categoria: 
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Figura 9: Comparação das avaliações da significância geral dos sítios 
arqueológicos em ambas as reservas.

Ambos os gráficos apresentados (Figuras 8 e 9) permitem estimar a relação 

existentes entre tipos culturais predominantes e a relevância em termos gerais. Assim, a 

expressiva presença de sítios históricos, notadamente os tipos Neobrasileiros, bem como de 

Sambaquis, são os principais responsáveis pela elevação da signif icância. Tais s ítios, pelo 

potencial informativo, qualidade dos materiais, grau de conservação, etc. determinaram a 

discrepância existente entre a avaliações de ALTA, para Itaqui, ou de ALTA E ALTA-MÉDIA,

para Cachoeira, e as demais categorias.

Considerando os dados de cadastramento para a Reserva Natural Serra do Itaqui, 

verif ica-se que das 22 ocorrências, 21 são inéditas em termos de registro científ ico. Da 

mesma forma para Reserva Natural Cachoeira, ao serem confrontados os dados cadastrais 

existentes com as ocorrências arqueológicas levantadas, verif icou-se que dos 44 registros, 

38 são absolutamente novos. Esta constatação também caracteriza as áreas de estudo 

como de alto potencial informativo, com importância signif icativa para o estudo da pré-

história e história do litoral paranaense. 
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4.2 Análise dos Fatores de Degradação de Sítios Arqueológicos

Em todas as ocorrências avaliadas foi possível identif icar os principais fatores e 

processos responsáveis pela deterioração ou degradação dos s ítios arqueológicos nas  

áreas. Essas análises permitiram apurar o estado atual de conservação dos registros e as 

principais fragilidades existentes.

A classif icação dos fatores de degradação segue a proposta de OLIVEIRA (2000), 

sendo no entanto, introduzidas algumas adaptações e novos itens de avaliação

considerados mais apropriados para o contexto das Reservas Itaqui e Cachoeira. 

4.2.1 Bioturbação

Refere-se à perturbação de sít ios arqueológicos pela ação natural da fauna  silvestre 

ou a aspectos relacionados a presença e dinâmica da vegetação existente sobre os sítios. 

Aqui o termo bioturbação (e seus derivados) não está associado aos aspectos tafonômicos 

inerentes ao processo de formação dos registros arqueológicos como um todo. O enfoque é 

estritamente conservacionista e refere-se aos fatores atuais ou sub-atuais que estejam 

atuando signif icativamente, promovendo nítidos riscos à integridade informativa dos s ítios. A  

perspectiva é da avaliação do grau de conservação, do monitoramento constante e da 

proposição de medidas conservacionistas.  Este tipo de fator foi dividido em:

a) Floraturbação: constitui em geral, signif icantes distúrbios provocados por queda de 

árvores ou pela presença de raízes amplas e/ou pivotantes nos sít ios arqueológicos. Este 

processo é bastante freqüente em áreas com densa cobertura vegetal no litoral paranaense, 

estando associado a ambientes relativamente mais íntegros.

b) Faunaturbação: a ação de animais escavadores como tatus, lagartos, corujas e 

caranguejos e até formigueiros, que promovem a contínua descaracterização das camadas  

arqueológicas provocando movimentações de artefatos e outros vestígios. Em alguns  

sambaquis, devido à presença de camadas conchíferas de fácil desagregação, este fator 
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pode se constituir elemento de grande risco, considerando sua ação contínua ao longo do 

tempo. Com relação aos tatus, sua presença ainda pode atrair caçadores (em áreas não 

f iscalizadas) com a conseqüente escavação mecânica do sít io.

4.2.2 Processos Erosivos

Constitui-se um dos fatores naturais mais preocupantes, pois geralmente promove 

uma contínua degradação dos vestígios. Pela variabilidade dos agentes naturais, biológicos  

e antrópicos envolvidos e a dif iculdade de quantif icar ou mensurar os seus efeitos, apenas 

são indicados qualitativamente os principais processos erosivos mais facilmente 

identif icados em campo:

a) Escoamento superficial difuso e/ou concentrado: constitui erosão laminar ou linear  

em geral provocada pela remoção da cobertura vegetal, expondo o solo à ação pluvial. Este 

fator promove a exposição de materiais arqueológicos ao intemper ismo e a movimentação 

lateral. Dependendo da declividade do terreno e da evolução do escoamento, podem se 

formar sulcos, calhas e ravinas erosivas prejudicando camadas e estruturas arqueológicas  

em profundidade. Naturalmente este fator se desenvolve em função de outros processos 

atuantes no s ítio (naturais e antrópicos), e que podem acelerar ou mesmo interromper o seu 

desenvolvimento. 

b) Deslizamentos: constitui a presença de feições associadas a escorregamentos e 

outros processos gravitacionais. Pode ser o resultado da retirada de material na base do 

sítio (promovendo solapamentos e desmoronamentos) ou devido a ação conjunta da 

gravidade com o saturamento de água no subsolo.

b) Abrasão: está associado à dinâmica das correntes f luviais e marinhas atuantes  

nos diferentes setores das Reservas. Este processo é mais atuante em áreas com presença 

de ondas (devido à ação dos ventos), nos setores com presença de correntes de maré e 

dinâmica f luvial. Em geral promove o contínuo solapamento da base de depósitos  
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sedimentares junto aos corpos d´água, ocasionando deslocamentos e desabamentos de 

sedimentos e dos materiais arqueológicos neles inseridos.

c) Erosão acelerada zoógena: segundo OLIV EIRA (op. cit) é a aceleração dos  

processos erosivos por ação de constante pisoteio de bovinos e eqüinos, que promovem 

desgaste, esburacamento, formação de degraus em solos arqueológicos (principalmente 

sambaquis). As trilhas formadas por estes animais também ocasionam compactação de 

camadas arqueológicas e, em casos de alta declividade, rupturas do equilíbrio da encosta, 

com escorregamentos subseqüentes.

d) Erosão acelerada antropogênica: limita-se aos processos resultantes da 

passagem ou f luxo de pessoas nas imediações ou interior de sít ios arqueológicos. Está 

associada a caminhos e estradas, trilhas de acesso, atracadouros (“portinhos”), além de 

áreas sujeitas a acampamentos freqüentes (cabanas de pescadores). O constante pisoteio 

sobre terrenos tende a compactar o solo, suprimir a vegetação, diminuir o teor de infiltração, 

expondo a superfície do sít io ao potencial erosivo e a possíveis quebras de mater iais  

arqueológicos frágeis.

4.2.3 Impacto Humano Remanescente

Refere-se aos impactos associados com atividades humanas sub recentes para os  

quais é possível identif icar indícios dessas perturbações remanescentes na área.

a) Edif icação remanescente: refere-se a remanescentes de construções sub-atuais 

sobre o sítio. Este fator ocorre em áreas recém abandonadas, com vestígios de ocupações 

geralmente similares a existentes atualmente na região. Não são considerados nesta 

classif icação, o impacto de edif icações de interesse arqueológico que estejam sobre outros 

mater iais culturais subjacentes. 

b) Retrabalhamento remanescente: está associado com vestígios de alterações sub-

recentes no solo, tais como o uso de arado, a destoca, escavações e aterros, estradas 
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desativadas há poucos anos, etc. Nesta classif icação também são incluídos alguns indícios  

de exploração de sambaquis, considerando que muitas dessas atividades ainda existiam 

nas regiões litorâneas há poucas décadas atrás.

4.2.4 Impacto Humano Direto (Atual)

Refere-se às ações humanas que promovem impacto direto sobre sít ios  

arqueológicos e onde, segundo OLIV EIRA (op. cit.), “identifica-se uma agressão intencional 

ou não, promovida de maneira sistemática ou não, em cujas possíveis causas poderiam ser 

citadas desinformação, interesse econômico e vandalismo.” :

a) Edif icação: refere-se à presença de edif icações ou infra-estruturas domiciliares  

sobre sítios arqueológicos, geralmente causando grandes interferências sobre vestígios e 

estruturas. Esta categoria não considera as edif icações de valor histórico-arqueológico 

sobre sítios, nem as habitações abandonadas remanescentes.

b) Deposição de resíduos sólidos: os principais tipos de resíduos sólidos observados 

dizem respeito ao lixo domiciliar, comercial (inclusive por atividade de turismo ou pesca) e 

agrícola. Além de ser um problema ambiental, a deposição de resíduos sólidos sobre sítios  

arqueológicos compromete o valor estético dos mesmos, e pode acobertar vestígios ou 

promover mudanças físico-químicas na matriz arqueológica/sedimentar.

c) Retrabalhamento ou destruição mecânica: constitui-se na ação humana, realizada 

por meio de máquinas, objetos ou ferramentas, que promove o revolvimento, 

esburacamento, remoção (escavação), terraceamento e escarif icação do solo arqueológico, 

com a conseqüente descaracterização de estruturas e demais vestígios culturais, inclusive a 

grandes profundidades. Alguns exemplos encontrados referem-se à escavação de valas 

para a drenagem de terrenos, a aragem do solo, instalação de postes e cercas, derrubada 

de mata, construção de estradas, etc.
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c) Escavação clandestina, Vandalismo: estão incluídas nesta categoria as diversas 

formas de vandalismo, tais como escavações por “caçadores de tesouros”, revolvimento 

mecânico do s ítio por curiosos, coleta de “souvenires”, etc.

A seguir são apresentadas as análises quantitativas dos fatores de degradação dos 

sítios arqueológicos das Reservas Itaqui (Tabela 2) e Cachoeira (Tabela 3) com a 

respectiva representatividade (percentagem) em termos do total de ocorrências em cada 

Reserva:

BIOTURBAÇÃO

17

18

PROCESSOS EROSIVOS:

19

4

17

0

12

IMPACTO HUMANO DIRETO 
(REMANESCENTE)

10

17

IMPACTO HUMANO DIRETO (ATUAL):

1

2

10
2

Tabela 2: Quantificação dos Fatores de degradação existentes nas ocorrências arqueológicas 
levantadas na Reserva Natural Itaqui.
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BIOTURBAÇÃO

16

9
PROCESSOS EROSIVOS:

34

10

16

10

25

IMPACTO HUMANO DIRETO 
(REMANESCENTE)

10

30

IMPACTO HUMANO DIRETO (ATUAL):
9
7

17

6

Tabela 3: Quantificação dos Fatores de degradação existentes nas ocorrências arqueológicas 
levantadas na Reserva Natural Cachoeira.

Nos apontamentos acima é possível perceber que quase todas as ocorrências 

arqueológicas diagnosticadas apresentam dois ou mais fatores de degradação atuando 

concomitantemente, sendo que a média é de aproximadamente 5 classes por ocorrência. A 

alta quantidade de fatores por sítio, em parte, reflete a metodologia de abordagem 
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prospectiva que, como já mencionado anteriormente, “sobreleva” a proporção de sítios  

arqueológicos mais suscetíveis aos processos de degradação. Entretanto é preciso 

considerar que mesmo um sít io arqueológico considerado em “bom estado de conservação” 

pode estar sujeito a diversos fatores de deterioração, sendo necessário, para uma correta 

avaliação, determinar o grau de criticidade dos processos atuantes.

Os dados indicados nas Tabelas 2 e 3 podem ser visualizados na f iguara abaixo

(Figura 10), onde é possível comparar as duas Reservas em termos da quantidade de sítios  

afetados por cada fator de degradação. 

Fatores x N úmero de Sí tios

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

N° d e Sítios  ( Itaqui) N° de Sít io s (Cach oeira)
Fato res at uan tes

Flo ratu rbaç ão

Fauna turb açã o

Es coam en to su perf ic ial

Deslizam ent o

Abras ão

Ero são ac .zoó gen a

Ero são ac . a ntro pogê nica

Ed if icaçã o rem ane scen te

Ret rab. rem ane scen te

Ed if icaçã o

Resídu os só lid os

Ret rabalha me nto  mec ânico

Es cavação  clande stin a

Figura 10: Visualização das relações entre os tipos de fatores degradantes e a quantidade de sítios
afetados em cada Reserva.

Outra forma de análise refere-se à proporção relativa dos atributos, considerando a 

totalidade das ocorrências como amostragem representativa do universo de fatores atuantes 
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em cada reserva. Neste aspecto é importante notar que embora o número de ocorrências 

identif icadas na Reserva Cachoeira seja o dobro da levantada em Itaqui, esta apresenta 

uma área territorial equivalente à metade daquela, o que favoreceu a análise comparativa.

Assim, foram dispostas as barras de percentagens relativas dos fatores de 

degradação nas Reservas Itaqui e Cachoeira (Figura 11), de modo a estabelecer um 

referencial visual comparativo que facilitasse o entendimento das principais fragilidades  

existentes e, a variabilidade de aspectos em cada área.

Comparativo dos Fatores de Degradação

ITAQUI
y  = -4,7704x + 78,495

R2 = 0,3128

CACHOEIRA
y = -0,9862x  + 41,693

R2 = 0,0349
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 Naturais + <<<<<<<<<     >>>>>>>>> + Antrópicos

Itaqui Cachoeira

Figura 11: Comparativo dos fatores de degradação das Reservas Itaqui e Cachoeira. As linhas 
tracejadas correspondem à tendência média dos valores percentuais.

A organização seqüencial dos fatores no gráfico não é aleatória e foi distribuída de 

forma a possibilitar um outro tipo de avaliação. Considerá-se neste caso, que a disposição 

representaria, da esquerda para a direita, uma crescente influência dos processos 

antrópicos sobre os sítios. Ao ser calculada a linha tendência média (linear) de cada reserva 
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(linhas tracejadas), podemos estabelecer uma espécie de “assinatura” das características de 

representatividade em cada Reserva (expressos matematicamente pelas equações de reta 

e valores de R2). Considerando ambas as Reservas, verif ica-se que os fatores mais  

representativos referem-se àqueles de origem natural ou acelerados indiretamente pelo 

homem (como a erosão acelerada antropogênica). Esta avaliação condiz com a situação 

atual das áreas pesquisadas, ou seja, a de “reservas naturais particulares”. Essa tendência, 

no entanto, é mais signif icativa na Reserva Itaqui, devendo refletir diferenças nas 

características naturais ou de ocupação histórica das áreas.

De todos os fatores, o mais signif icativo é o escoamento superficial difuso ou 

concentrado. No entanto as feições associadas a esses processos não apresentaram, nas  

áreas pesquisadas, criticidade elevada, pois raramente foram capazes de produzir 

ravinamentos ou grandes remobilizações. No entanto por  ser um mecanismo lento, torna-se 

difícil prever suas conseqüências futuras. 

Analisando a percentagem relativa dos principais processos atuantes nas Reservas, 

nota-se importantes diferenças que merecem ser consideradas:

Bioturbação: é um fator signif icativo em Itaqui (cerca de 80%) e menos  

importante em Cachoeira ( 28%). Em termos proporcionais, em Itaqui, a faunaturbação é 

mais importante que a f loraturabação, enquanto que para Cachoeira ocorre o contrário;

Processos erosivos: além do escoamento, que é o fator mais representativo, 

destacam-se as diferenças entre os processos abrasivos (77% em Itaqui e 36% em 

Cachoeira) e a erosão acelerada zoógena ( inexistente em Itaqui e com 23% em Cachoeira). 

Se considerarmos apenas o número de s ítios afetados, a abrasão é similar nas duas  

Reservas (17 ocorrências no Itaqui e 16 em Cachoeira). Outro ponto interessante de análise 

refere-se a erosão acelerada antropogênica, que apresenta valores percentuais próximos  

(55% em Itaqui e 57% em Cachoeira), mas em termos quantitativos, Cachoeira (25 

ocorrências) é bem mais representativo que Itaqui (12 ocorrências);
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Impacto Humano Direto: nas duas áreas o impacto humano remanescente é 

mais signif icativo que o atual, indicando novamente a própria condição atual de reservas 

naturais particulares, onde existem ainda muitos vestígios das moradias abandonadas por  

ocasião da recente compra de propriedades. No entanto em ambas as situações  

(remanescente e atual) destaca-se o retrabalhamento mecânico como o principal fator 

atuante. Considerando somente o retrabalhamento mecânico atual, verif ica-se que 

proporcionalmente ele mais importante em Itaqui (45% contra 39% de Cachoeira), porém 

em Cachoeira aparece a maior quantidade de ocorrências (17 contra 10 de Itaqui). Em 

ambos os casos, este fator indica a presença de atividades criticas de alta capacidade de 

degradação, que não se enquadram na perspectiva preservacionista das Reservas;

A partir do gráfico comparativo dos fatores de degradação, é possível priorizar quais 

os fatores que devem ser preliminarmente atendidos em um plano de gestão e manejo dos  

recursos arqueológicos nas áreas. Neste método foram selecionados aqueles fatores 

situados acima da linha de tendência média de cada reserva:

Itaqui : Floraturbação, Faunaturbação, Escoamento superficial, Abrasão, Erosão 

acelerada antropogênica, Edif icação remanescente, Retrabalhamento remanescente e 

Retrabalhamento mecânico atual;

Cachoeira: Escoamento Superficial, Erosão acelerada antropogênica, 

Retrabalhamento remanescente e Retrabalhamento mecânico atual;

Assim, o registro dos principais processos degradantes existentes sobre cada 

ocorrência arqueológica, seu estudo quantitativo e qualitativo, constitui um meio para avaliar  

as pressões naturais e antrópicas relacionados aos registros arqueológicos e a 

determinadas zonas no inter ior das Reservas, favorecendo também a previsão das ações  

prioritárias a serem tomadas, considerando as características singulares de cada Reserva.
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4.3 Prognóstico de Atividades e Áreas Críticas

Ao associar: a) análises dos fatores de degradação atuantes; b) características  

físicas dos registros arqueológicos em superfície e subsuperfície; c) aspectos da cobertura 

f lorística e o uso do solo; d) variáveis ambientais de relevância arqueológica e; e) diretrizes 

e planejamento de atividades no interior das Reservas, foi possível realizar um prognóstico 

de áreas ou setores críticos, onde exista o maior potencial de risco sobre os sítios existentes 

e aqueles ainda não detectados. 

O prognóstico de atividades criticas segue a conceituação de pressões sobre 

“ambientes arqueológicos de Coles (1986 apud OLIV EIRA, 2000:173). Tais pressões foram 

adotadas aqui por sua capacidade de espacializar problemáticas, sendo portanto, altamente 

convenientes em abordagens de zoneamento.

Porém, como ainda não é possível realizar uma adequada espacialização das  

fragilidades existentes (o que demandar ia pesquisas mais detalhadas), foram apontadas  

apenas às atividades de risco, de onde será possível estabelecer áreas de maior  

suscetibilidades de impacto. Com base nos estudos apurados até o momento, foram 

prognosticadas as seguintes atividades criticas:

Restauração Ambiental: refere-se às atividades de preparação de terrenos 

para o plantio de mudas de árvores nativas em setores atualmente ocupados por pastagens  

ou áreas abertas. Constitui fator de risco o uso de subsolador e outros maquinários de 

aeração e revolvimento do solo. Nas técnicas manuais de plantio, as cavadeiras e enxadas 

também podem constituir certo risco, embora de caráter mais ameno e pontual. A introdução 

de árvores ainda poderá afetar os registros arqueológicos das seguintes maneiras: 

revolvimento pelo crescimento de raízes amplas ou pivotantes no interior do s ítio; futura 

queda de árvores por ação de ventos; impacto maior sobre sítios históricos ocupados após a 

derrubada da mata e, portanto, com baixa bioturbação; mascaramento das áreas de antigas  

atividades de produção (arrozais, por exemplo) ou “quintais” existentes no interior das  

Reservas.
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Manejo de búfalos: constitui a manutenção de áreas de pastagens para o 

manejo e redução progressiva dos bovinos existentes na Reserva Cachoeira (não existe tal 

atividade na Reserva Itaqui). Por suas características rústicas e de comportamento, os  

búfalos promovem grandes perturbações nos solos, tais como esburacamentos, 

pisoteamentos, formação de trilhas, feições erosivas e poças, etc. que podem comprometer  

a integridade física de  registros existentes nessas áreas.

Infra-estruturas de apoio: áreas destinadas a implantação de melhorias em 

termos de infra-estruturas de apoio as atividades das Reservas, tais como centro de 

visitantes, moradias de funcionários, alojamento p/ pesquisadores, viveiros, embarcadouros, 

entre outros. As obras e atividades associadas a essas estruturas (colocação de alicerces, 

caixas de esgoto, encanamentos, aterramentos, etc) geralmente impactam o solo e podem 

representar alto risco aos sítios arqueológicos.

Manejo de trilhas, áreas de passagem: refere-se ao processo de manutenção 

dos caminhos e trilhas no interior das Reservas com vistas a atividades de f iscalização, 

pesquisa e educação ambiental. Os principais processos referem-se a limpeza da 

vegetação, melhor ias como pequenas regularizações na encosta, formação de degraus, 

pontes de passagem. Apesar de restrito a faixa da trilha, tais atividades podem resultar em 

danos a sít ios cortados por esses caminhos.. Esse item também está associado com a 

própria passagem de pessoas pelo percurso, entradas e saídas de trilhas, podendo 

promover pisoteamento e erosão acelerada. 

Visitação: as características atrativas das Reservas em termos paisagísticos, 

ecológicos e culturais potencializam essas áreas para atividades de visitação (turismo 

científ ico, educacação ambiental, etc). A visitação de forma não controlada pode 

comprometer a integridade de vestígios e estruturas arqueológicas.

Embarcação a motor: Muitos sítios arqueológicos encontram-se junto ao 

espelho d´água de lagoas, estuários e rios navegáveis. Além de sofrerem ação das 

correntes f luviais ou da maré, esses locais podem estar sendo afetados pela passagem de 
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embarcações a motor, que provocam marolas capazes de desmantelar barrancos com 

potencial arqueológico.

Recuperação de áreas degradadas: Algumas áreas no interior das Reservas 

apresentam feições de degradação ambiental tais como antigas lavras e pedreiras, cortes 

de barrancos, ravinamentos e exposição de solos, etc. Da mesma forma o abandono de 

algumas residências por ocasião da incorporação de propriedades às Reservas apresentam 

ainda feições decorrentes do uso do solo nessas áreas. Tais locais podem ser, no futuro, 

objeto de recuperação ambiental. Considerando que foram identif icadas ocorrências 

associadas com algumas dessas áreas, prevêem-se riscos ao patrimônio arqueológico em 

decorrência dessas atividades.

Moradias e atividades no entorno das Reservas: considerando a perspectiva 

de interação com as áreas de entorno das Reservas, notadamente com as comunidades  

adjacentes, torna-se necessário prever as pressões existentes sobre o patrimônio 

arqueológico nas áreas lindeiras às Reservas. Especial destaque refere-se às moradias de 

funcionários, das quais algumas estão sobre sítios arqueológicos. Considerando a sinergia 

existente entre futuros programas de educação ambiental e desenvolvimento sustentável 

com as propostas de manejo e proteção dos recursos ambientais/culturais, o impacto 

dessas atividades e moradias sobre os bens arqueológicos não pode ser desconsiderado.

4.4 Avaliação de Criticidade/Prioridade

O prognóstico de atividades e áreas críticas tem por objetivo perspícuo identif icar as 

pressões e fragilidades existentes ou vindouras nas áreas das reservas e mais  

pontualmente, nos s ítios identif icados. Entretanto considerando a necessidade de priorizar a 

ações de proteção, prevenção e conservação do Patrimônio Histórico-Arqueológico junto 

aos futuros programas ambientais das Reservas, foi criada uma avaliação de 
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Crit icidade/Prioridade para os recursos existentes (Quadros 5 e 6). Dois itens novos de 

avaliação foram então acrescidos:

1) Valores de criticidade para o estado atual de conservação dos registros. Este ite m 

considera os diferentes pesos existentes entre os fatores/processos de degradação e sua 

capacidade de alterar progressivamente a conservação de vestígios e estruturas 

arqueológicas. Classif ica-se em Integro, Estável, Instável e Crítico;

2) Valores para prognóstico de risco: considera as diferentes possibilidades de risco 

aos bens arqueológicos, prevendo-se a capacidade de impacto das áreas de entorno 

imediato aos s ítios diagnosticados. Classif ica-se em: Não Previsto, Incerto, Provável, 

Eminente/Certo.

Tais valores em conjunto com a Signif icância Geral dos registros e a quantidade de 

fatores degradantes por ocorrência permitem criar avaliações de prioridade, a partir do 

estabelecimento de alguns critérios de criticidade, que foram expressos por diferenças de 

cor nos quadro seguintes. No Quadro 4, são definidos os critérios de criticidade, numerados  

em seqüência ou ordem de prior idade (P), e apresentados sua quantif icação em termos de 

número de sít ios (para Itaqui e Cachoeira) e os percentuais totais.

Todas as ocorrências classificadas com prognóstico de risco 
EMINENTE/CERTO, sem considerar outros itens de criticidade. 6 27,27 16 36,36

Ocorrências de risco PROVÁVEl e com estado de conservarão atual 
CRÍTICO. 0 0 6 13,64

Ocorrências de ALTA RELEVÂNCIA, apresentando risco PROVÁVEL sendo 
considerado ainda, o estado de conservação atual INTEGRO. 1 4,54 0 0

Ocorrências com estado de conservação atual CRÍTICO, sendo o 
prognóstico de risco de INCERTO a NÃO PREVISTO. 0 0 4 9,10

Ocorrências com prognóstico de risco PROVÁVEL e estado de conservação 
atual INSTÁVEL. 5 22,73 7 15,90

Ocorrências de ALTA RELEVÂNCIA, com prognóstico de risco INCERTO.
6 27,27 0 0

Ocorrências não enquadradas nos critérios anteriores 4 18,19 11 25,00

Quadro 4: Critérios para o estabelecimento da ordem de Prioridades (P) entre as ocorrências 
arqueológicas avaliadas nas Reservas Itaqui (I) e Cachoeira (C) e a quantificação correspondente.
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AVALI AÇÃO DE CRITICIDADE/PRIORIDADE – RESERVA NATUR AL ITAQUI

Significância Geral Estado atual de 
conservação

Prognóstico de 
Risco

 5
 9
 3
 7

*  9
 4
 6
 5

*  5
 6
 6
 8
 2
 5
 8
 6
 3

*  7
 7
 6
 2
 6

Quadro 5: Tabela de Avaliação de Criticidade/Prioridade para a Reserva Itaqui. As cores identificam 
os critérios para o estabelecimento das prioridades.
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AVALI AÇÃO DE CRITICIDADE/PRIORIDADE – RESERVA NATUR AL CACHOEIRA

Significância Geral Estado atual de 
conservação

Prognóstico de 
Risco

 3
*  6
*  5

 6
 6
 4
 3
 6

*  4
*  8

 5
 8
 6
 3
 3

*  6
*  7

 7
 3
 2

*  4
 7
 3
 5
 1
 4
 4
 2
 5
 7
 6
 4
 4
 3
 5
 5
 4
 4
 3
 3
 4
 4
 4
 4

Quadro 6: Tabela de Avaliação de Criticidade/Prioridade para a Reserva Cachoeira. As cores 
identificam os critérios para o estabelecimento das prioridades.
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Note-se que, conforme o Quadro 4, podem existir critérios distintos mas com o 

mesmo peso em termos de prioridade (cores roxa-azul e cores laranja-amarela). Também é 

possível identif icar “subprioridades” em cada prioridade apontada. Assim, as ocorrências 

com prioridade 1 (ou de 1 ordem) que receberam asterisco (*) foram, pela análise do 

estado de conservação atual (“Cr itico”), rapidamente diagnosticadas como as mais urgentes  

do ponto de vista de futuras medidas para programas prioritários. Outras diferenças de 

criticidade/prioridade poderiam ser estabelecidas utilizando-se relações entre “Signif icância/ 

Relevância” e “N de Fatores Degradantes”.

Na tabela abaixo (Tabela 4) pode-se avaliar como estão dispostas as ocorrências 

nos diferentes prognósticos de atividades críticas indicando ainda, quais apresentam 

prioridades de 1 e 2 ordem.

Restauração ambiental 2 10

Manejo de búfalos 0 8
Infra-estruturas de 
apoio 0 3
Manejo de trilhas ou 
áreas de passagem. 12 16

Visitação 11 15

Embarcação a motor 6 2
Recuperação de áreas 
degradadas  ou 
moradias abandonadas

1 7

Moradias e atividades 
no entorno das Reservas 0 6
Nenhum prognóstico de 
risco 1 4
Ocorrências fora da 
reserva 0 7

Tabela 4: Relação entre as áreas de ocorrências, avaliações de prioridade (1 ordem em vermelho e 
2 ordem em azul ou roxo), e o prognóstico de atividades criticas nas Re servas Itaqui e Cachoeira. * 
(asterisco) representa as ocorrências mais critica.

Esta avaliação permite a identif icação de prioridades para determinadas áreas onde 

poderão ocorrer atividades consideradas críticas aos recursos arqueológicos. Para a 
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Reserva Itaqui, destacam-se aquelas destinadas ao manejo de tr ilhas (e setores de 

passagem) e a visitação. Para a Reserva Cachoeira, as prioridades relacionam-se com as  

áreas reservadas ao manejo de trilhas, visitação, restauração ambiental e manejo de 

búfalos. Assim é possível apontar quais setores (ou zonas) deveriam receber ações de 

caráter preventivo ou reparador junto aos programas do Plano de Manejo das Reservas. 

4.5 Potencialidades

Com base nos critérios de signif icância científ ica e signif icância patrimonial, adotados  

na avaliação dos bens culturais (Capítulo 2, item 2.5), foram identif icadas as potencialidades  

para o uso e preservação do patrimônio arqueológico nas Reservas Itaqui e Cachoeira. Os  

principais aspectos verif icados referem-se ao grau de integridade e a capacidade informativa 

dos sítios (ou conjunto de sítios) e do ambiente de entorno. Também foram consideradas a 

acessibilidade, visibilidade, proximidade com infra-estruturas da reserva, fragilidade 

ambiental, características didáticas, contexto paisagístico e potencial museológico dos  

vestígios. Tais itens permitiram indicar os seguintes recursos potenciais para a região:

4.5.1 Pesquisa, Conservação e Proteção

A presença signif icativa de bens arqueológicos já identif icados, bem como o imenso 

potencial preditivo para a existência de recursos ainda não descobertos remete a relevância 

ímpar das Reservas Itaqui e Cachoeira para o desenvolvimento de atividades e programas  

de pesquisa, conservação e preservação.  

Das proposições a serem destacadas citam-se as seguintes possibilidades: 

Fiscalização e Controle: considerando a presença constante de funcionários  
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no interior das reservas, quando adequadamente treinados, poderiam ter condições para 

f iscalizar atividades de risco sobre o patrimônio arqueológico, bem como controlar a 

passagem de pessoas sobre determinados sítios considerados aptos a visitação;

Levantamentos complementares e pesquisas científicas: a partir do presente 

diagnóstico, poderá existir demanda por estudos mais aprofundados sobre os sítios  

existentes ou sobre áreas ainda desconhecidas. Tais levantamentos podem inclusive 

decorrer da necessidade emergente de investigação em áreas com atividades de risco no 

interior das Reservas. A promoção de pesquisas para a localização de novas ocorrências e 

a delimitação precisa dos sítios já identif icados pode evitar danos e dirimir impactos  

decorrentes de futuras atividades de intervenção em solos. Outro potencial refere-se a 

promoção de estudos científ icos nas áreas, através de convênios com universidades, 

centros de pesquisas, etc, tendo em conta a boa capacidade de suporte e infra-estrutura das 

Reservas. Neste aspecto é possível potencializar as propostas de pesquisa junto aos órgãos  

f inanciadores, considerando o caráter essencialmente interdisciplinar dos estudos 

arqueológicos;

Recuperação e Conservação: com as informações sobre o estado de 

conservação atual dos s ítios arqueológicos, torna-se importante a promoção de estudos  

direcionados para a recuperação dos recursos considerados mais críticos. Com isso pode-

se prever o incremento no conhecimento das técnicas de conservação de bens histórico-

arqueológicos e a necessária manutenção da capacidade de informação desses registros 

nas áreas;

Avaliações e Monitoramento: o monitoramento é uma atividade crucial para 

avaliação contínua do estado de conservação e dos processos de deterioração atuantes em 

sítios arqueológicos, notadamente nos casos de áreas com potencial para visitação ou 

atividades de educação ambiental. Permite também o acompanhamento dos casos mais  

críticos, fornecendo elementos importantes para estudos de recuperação e conservação.

Verif ica-se que a demanda pela pesquisa é quase inesgotável, em especial para o 
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estudo de sambaquis, pois apresentam potencial de exploração científ ica para gerações de 

pesquisadores. Esta perspectiva, no entanto, somente poderá ser implantada a partir de 

uma polít ica preservacionista dos recursos culturais através da gestão do patrimônio cultural 

nas Reservas. 

O ganho com o desenvolvimento de pesquisas na região refere-se principalmente ao 

acúmulo de conhecimentos necessários ao uso e conservação dos recursos culturais; ao 

incremento das relações de valoração e pertencimento junto às comunidades; a 

recuperação de materiais arqueológicos de excepcional valor museológico e expositivo; a 

promoção de atividades educacionais e culturais; o suporte técnico-científ ico para o 

planejamento e viabilização de visitações controladas, entre outros. A própria divulgação 

(estadual, nacional e internacional) das características excepcionais das Reservas em 

termos de recursos arqueológicos, constitui fator positivo para a aquisição de fontes de 

f inanciamento.

4.5.2 Educação Ambiental/Patrimonial 

O Patrimônio cultural, na sua dimensão material e imaterial, tem sido utilizado como 

instrumento para o desenvolvimento de ações que incidam na consolidação de sujeitos  

sociais, contribuindo para processos formadores da cidadania. Uma nova visão sobre os 

bens culturais abrange seu potencial pedagógico como fonte de conhecimento e 

aprendizado, ou ainda, “como instrumento de motivação individual e coletiva para a prática 

da cidadania, o resgate da auto-estima dos grupos culturais e o estabelecimento de um 

diálogo enriquecedor entre as gerações” (HORTA et al, 1999, p. 05).

Para se tornar um instrumento possibilitador  do exercício da plena cidadania, os  

temas relacionados ao patrimônio devem prever o direito a cultura que por sua vez 

compreendem a produção cultural, passando pelo direito ao acesso a cultura até o direito a 

memória histórica. A constituição Brasileira, em seu art igo 216, considera como constituintes  
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do patrimônio cultural brasileiro “os bens de natureza material e imaterial...portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira”. Integra-se a essa definição de patrimônio as formas de expressão, os modos de 

criar, fazer e viver (DIEGUES, 1997).

Para chegar a assumir tais direitos culturais é necessário que o indivíduo se aproprie 

dos bens patrimoniais resignif icando-os. Para tanto, o sujeito deve sentir-se pertencente a 

algo, isto é, integrado a grupos sociais em determinado espaço (ROCHA et al, 1997). Sendo 

a noção de habitante implicada na cotidianidade e territorialidade que remete a noção de 

possuir e apropriar-se de algo. Percebe-se assim, uma relação de pertença ligada aos  

processos de construção da identidade que nos situa no espaço, assim como a memória 

nos situa no tempo. Portanto, “identidade e pertencimento acontecem segundo uma 

inscrição territorial, submersos a um contexto social e cultural que as expressam e dão 

sentido, constituindo assim, a noção de territorialidade que implica também em pensar o 

espaço humanizado ” (ROCHA et al., 1997:96).

Segundo Horta et al. (1999 p.6), a Educação Patrimonial é um instrumento de 

alfabetização cultural, para a qual “o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas 

comunidades de seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação 

sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e 

cidadania.”

A cultura material remanescente, objetos de estudo da arqueologia, apresenta 

enorme potencial educativo e também participa dos processos mencionados, já que 

possibilita a restituição de sentido aos testemunhos materiais que se relacionam diretamente 

à história das comunidades e suas regiões de moradia. Provoca desta forma, a 

reapropriação desses bens e a construção de uma memória, restituindo o sentido da

existência sócio-histórica, e, portanto, da identidade local (VOGEL & MELLO, 1984:49). Para 

Pedro Paulo FUNARI (1992/93:19) a arqueologia pode ainda, estimular reflexões sobre as 

condições sociais e humanas, levando a uma crít ica do presente.
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Por sua vez os sítios arqueológicos permitem estabelecer uma conexão entre a 

cultura e o patrimônio natural, pois as sociedades a que esses registros representam, 

estavam profundamente integradas a seu meio. Um bom exemplo refere-se aos sambaquis, 

verdadeiros monumentos de adaptação e sobrevivência de populações pré-históricas ao 

ambiente costeiro. Estes sítios permanecem na atualidade como importantes registros na 

topografia e no imaginário das comunidades locais, tornando-se elementos de uma 

paisagem que também é socialmente construída. Outro aspecto refere-se à relação de 

dependência existente entre o registro arqueológico e os ecossistemas, na medida que a 

preservação do ambiente tem reflexo direto sobre o grau de integridade dos sít ios. 

Assim, são indicadas as seguintes potencialidades relacionadas a educação 

patrimonial nas áreas:

Valorização e divulgação dos recursos arqueológicos: com a produção de 

mater ial didáticos e expositivos que valorizem as características históricas e culturais das 

áreas e seu passado pré-histórico como fontes de conhecimento e identidade.

Oficinas e atividades de educação ambiental/patrimonial: importantes para a 

capacitação profissional de funcionários e o fortalecimento das relações de pertencimento 

junto a comunidade. O enfoque está sobre a visão de natureza e paisagem não apenas  

como elementos físicos-sistêmicos, mas também como formas socialmente construídas e, 

portanto, pertencentes ao rol do patrimônio cultural dos habitantes no entorno das reservas.

Resgate da memória oral: considerando a importante ocupação histórica das 

áreas de estudo, verif ica-se um grande potencial para o resgate da memória oral junto aos  

moradores mais antigos das localidades lindeiras às Reservas. O produto f inal seria o 

registro da história da ocupação da região segundo seus próprios habitantes. As entrevistas 

obtidas poderiam ainda ser confrontadas com os dados etno-históricos e arqueológicos 

disponíveis, permitindo a complexif icação das informações e a necessária devolução de 

conhecimentos à comunidade que o produziu.
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4.5.3 Uso Público e Desenvolvimento Sustentável

Segundo SOSA (1998), o patrimônio arqueológico deve ser entendido como u m 

recurso frágil, não renovável e integrado ao espaço que ocupa. Ao considerá-lo como um 

recurso, reconhece além de seu valor cultural, o seu valor econômico e a possibilidade de 

incorporação ao sistema social circundante havendo, entretanto, a necessidade da sua 

proteção e valorização. Sobre esta perspectiva, a avaliação das potencialidades dos  

recursos culturais nas Reservas Itaqui e Cachoeira identif icou alguns direcionamentos de 

maior interesse para futuros usos e desenvolvimentos sócio-econômicos:

Visitação em sítios arqueológicos: as características especiais relacionadas 

aos sítios arqueológicos, que representam uma produção cultural única e f inita (pois seus  

criadores não mais existem) e específ ica quanto à disposição no espaço e na paisagem 

(SOSA, op cit.), permitem identif icar a elevada relevância deste tipo de recurso para a 

visitação ou turismo científ ico-cultural. 

A utilização de bens arqueológicos como recurso para o planejamento e implantação 

de atividades de visitação nas Reservas Itaqui e Cachoeira reveste-se de características 

ímpares se considerarmos: a quantidade e qualidade dos sítios já cadastrados e; as 

relações de dependência entre o meio natural, o registro cultural e, o desenvolvimento 

histórico das antigas populações que ali existiam. 

A suposição da grande influência do meio natural para o assentamento e atividades  

de grupos humanos pré-históricos e históricos, é suportada por dados empíricos, 

etnográficos, arqueológicos e estudos teóricos (KIPNIS, 1997). O clima, a geologia, a 

geomorfologia, o suporte biótico em termos faunísticos e f lorísticos, entre outros, fornecem 

os elementos essenciais para o estudo das populações pretéritas e suas estratégias de 

subsistência. Considerando ainda, que a integridade dos ambientes naturais está 

diretamente relacionada com a própria integridade dos sítios arqueológicos, pode-se 
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visualizar o grande potencial informativo dos registros arqueológicos para a exposição das  

relações homem, cultura e natureza. 

Verif ica-se, portanto, que além do componente cultural, o contexto ambiental e 

paisagístico compõem as fontes principais de informação aos visitantes de sítios  

arqueológicos. Entretanto, torna-se importante frisar a necessidade da promoção de 

pesquisas e estudos arqueológicos que possibilitem realizar o resgate das informações 

necessárias ao planejamento, uso e proteção desses bens. Qualquer atividade de visitação 

a sítios arqueológicos gera impactos que precisam ser previamente diagnosticados e 

amortizados, sob o risco de perda dos recursos, que para o caso dos sítios arqueológicos, 

representa um irreparável dano científ ico e a conseqüente privação de conhecimento às  

gerações futuras. No entanto, se corretamente planejadas, as atividades de visitação 

permitem a transmissão de conhecimentos, a valorização e a preservação do patrimônio 

arqueológico, podendo ainda reverter benefícios às comunidades da região.

Oficinas de interpretação e formação de guias locais: a promoção de cursos e 

oficinas destinadas ao treinamento de funcionários para a identif icação, interpretação e 

sinalização de recursos histórico-arqueológicos, pode reverter importante instrumento de 

capacitação técnica, permitindo maior interatividade e participação da comunidade no 

manejo dos recursos culturais. Representa ainda, a possibilidade da formação de guias  

locais para atividades de visitação e uma maior eficácia na f iscalização no interior das 

Reservas.

Sitio Escola: refere-se a possibilidade de uso de determinados s ítios para o 

treinamento e ensino de práticas arqueológicas de prospecção, delimitação, escavação, etc, 

voltado para o aprimoramento de funcionários ou a comunidade em geral. A implantação de 

sítios-escola pode-se dar em decorrência de programas de pesquisas a serem realizados 

nas Reservas, sob orientação de profissionais qualif icados (arqueólogos) e com a anuência 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( IPHA N).

Oficinas de cerâmica indígena: outra possibilidade refere-se ao uso dos 
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conhecimentos arqueológicos sobre as antigas técnicas indígenas e caboclas de fabricação 

de cerâmica, utensílios, adornos, etc., direcionado para o ensino de práticas artesanais 

compatíveis com os sistemas de produção das populações locais. 

A produção artesanal de réplicas das cerâmicas arqueológicas pode representar uma 

perspectiva interessante para o desenvolvimento sustentável junto às comunidades  

próximas a sítios arqueológicos. Embora não seja produzida atualmente pelos índios e 

populações litorâneas (com raras exceções), as cerâmicas “arqueológicas” pertencem ao 

passado pré-histórico e histórico da região. O “resgate” dessas técnicas por parte das 

comunidades locais, além de poderoso elemento de valorização do passado, permite o 

desenvolvimento de uma alternativa econômica para essas populações. Sendo artesanal, 

agrega maior valor, sem implicar na necessidade de investimentos signif icativos ou da 

exploração danosa dos recursos naturais. 

Entretanto, torna-se imprescindível dentro desta proposta, o estudo das fontes de 

matér ia prima (argilas) e o planejamento das explotações, que devem ser realizadas 

conjuntamente com atividades de restauro ambiental subseqüente (garantindo, por exemplo, 

“selos de qualidade” para as cerâmicas). Outra problemática refere-se à necessidade de 

fornos comunitários para a queima das cerâmicas, que em geral, são alimentados pela 

combustão de lenha. Neste sentido tal atividade pode se contrapor ao direcionamento 

ambiental das Reservas (“seqüestro de carbono”, proibição da derrubada de árvores, etc). 

Uma alternativa “mais ecológica” seria a utilização de fornos a biogás, gerados por  

biodigestores, aproveitando os excrementos dos búfalos existentes na Reserva Cachoeira 

Outras fontes possíveis de biogás referem-se a lixos orgânicos e restos vegetais. 

Dois tipos de cerâmicas arqueológicas existentes na região, apresentam-se mais  

propícias a esta proposta:
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Tupiguarani (Figura 12), com diversas formas de vasilhames, tigelas, pratos, 

recipientes carenados, urnas, etc. Apresenta inúmeros elementos decorativos tais como o 

corrugado, ungulado, pinçado, nodulado, serrungulado, escovado, engobo vermelho e o 

pintado (com linhas e pontos de cores vermelhas, preta ou marrom sobre um engobo 

branco, formando motivos geométricos retilíneos e curvilíneos);

Figura 12: Exemplo de Cerâmica Tupiguarani, com pintura em motivos 
geométricos (fonte:HERANÇA, 1994)

Neobrasileira (Figura 13)com técnicas mistas indígenas e oriundas do contato com o 

europeu. As formas mais comuns são pratos, tigelas, jarros e panelas, com bases planas e 

convexas. Apresentam decorações tais como o inciso (com motivos retilíneos e curvilíneos), 

aplicação de engobo vermelho, escovado, inciso, entalhado, pinçado, roletado, ponteado, 

aplicado, entre outros. Também inclui objetos moldados como castiçais, cachimbos, 

estatuetas, etc.
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Figura 13: Peças e fragmentos cerâmicos da Tradição Neobrasileira, 
localizados na reserva Itaqui.

Considerando o contexto arqueológico das Reservas Naturais Itaqui e Cachoeira, o 

tipo cerâmico mais adequado para o “resgate” de técnicas indígenas-caboclas corresponde 

às formas e padrões decorativos “Neobrasileiros”, cuja presença é altamente signif icativa 

nas diversas ocorrências arqueológicas identif icadas na região. 
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CAPÍTULO 5 PROPOSIÇÕES PARA O MANEJO E GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NAS RESERVAS ITAQUI E 
CACHOEIRA

Na Figura 14 são indicados os principais objetivos e programas sugeridos para a 

gestão do patrimônio arqueológico nas Reservas Itaqui e Cachoeira. Este plano estabelece 

o Zoneamento Arqueológico como instrumento para o ordenamento territorial (macro e 

micro) e a conseqüente definição de normas gerais e particulares para o manejo de sítios  

arqueológicos, que tenham por base a proteção, pesquisa, educação e uso.

Os mapas de ocorrências arqueológicas apresentados neste trabalho (Anexos 2 e 3) 

compõem um dos itens necessários para a confecção da Carta Arqueológica. Os outros  

elementos foram contextualizados de forma preliminar nos atributos de análise (Anexos 5 e 

6) e na avaliação de áreas críticas e potencialidades. Considera-se imprescindível a 

promoção de novos levantamentos e estudos capazes de aprimorar e complementar o 

diagnóstico realizado, de forma a produzir o conhecimento necessário para a confecção de 

instrumentos cartográficos mais eficazes e apropriados.

Embora o Zoneamento e a Carta Arqueológica sejam apontados como os principais  

instrumentos de gestão dos bens patrimoniais para as Reservas Itaqui e Cachoeira, a 

efetiva implementação das medidas conservacionistas envolve o ajuste entre os órgãos 

encarregados da defesa do patrimônio cultural e ambiental (esferas federal, estadual e 

municipal), dos centros de pesquisa e de organizações não governamentais, que por meio 

de ações integradas possam atuar sobre diversas frentes:
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Intervenções Administrativas: que poderiam ser divididas 49 em Legais 

(normatização, f iscalização), Culturais (reordenamento das atividades humanas, normas do 

zoneamento territorial) e Ambientais (manejo das condições ambientais de forma a garantir  

a preservação dos sítios e seu contexto natural e paisagístico);

Avaliação, Pesquisa, Conservação e Monitoramento: ações visando a 

implantação de levantamentos mais detalhados e cadastro de sít ios, pesquisa científ ica, 

recuperação e conservação, controle e monitoramento dos recursos arqueológicos;

Política de Valorização: conscientização, divulgação, programas de educação 

patrimonial, articulação entre comunidade e poder público, desenvolvimentos de atividades  

culturais com base na valorização, uso e conservação dos bens histórico-arqueológicos, 

implantação  de museus, uso dos recursos para visitação e turismo controlado, etc.

49 Divisão baseada em COLES J.M. (1986 apud OLIVEIRA, 2000). La preservação de Sítios Arqueológicos por Intervenci ón 
Ambi ental. In HODGES, H.X.M. (org.). Conser vaci ón Arqueológica i n situ.  Méximo: INAHM/GETTY, pp.34-59.
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Figura 14: Quadro indicando os principais atributos para o plano de gestão e manejo de sítios 
arqueológicos na Reservas Itaqui e Cachoeira (em parte adaptado de Oliveira, 2000).

Sub-Programas
Itens:

- Valoração e di vulgação;
- Oficinas de educação 
ambiental e patrimonial;
- Resgate da memória oral;

RROOTTEEIIRROO PPAARRAA OO MMAANNEEJJOO DDEE SSIITTIIOOSS
AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOOSS NNAASS RREESSEERRVVAASS NNAATTUURRAAIISS

SSEERRRRAA DDOO IITTAAQQUUII EE CCAACCHHOOEEIIRRAA

Objetivos de 
Manejo

Primários
Preservar os sí tios arqueológicos  
favorecendo a pesquisa científica o 
estudo e a educação, protegendo o 
aspec to estético, físico e funcional do 
sítio e de seu entorno.

Secundários
• Incentivar o desenvolvi mento 
regional mediante a utilização do de 
deter minados  sítios  par a fins  
educativos ou visitação controlada;
• Promover alternativas econômicas 
para as comunidades l ocais, com 
base na valoração do Patri mônio 
Cultural e Ambi ental das reservas e 
entorno.

Zoneamento 
arqueológico

• Diagnóstico arqueológico, tendo-se 
em conta os levantamentos dos meios  
físico, biológico e sócio econômico.
• Levantamentos amostrais e uso de 
critérios de significância arqueol ógica 
para a definição de ár eas potenciais  
para a ocorrência,  preservação e uso 
dos sítios ar queológicos;
• Elaboração da Carta Arqueológica 
das reservas, com o  posicionamento 
dos sítios conhecidos e a deli mitação 
potencial de áreas   arqueológicas;
•Definição das nor mas ger ais e 
espec íficas para o manej o e gestão  
do Patri mônio Arqueológico, 
considerando o Zoneamento e o Plano 
de Manejo das  reservas .

•Levantamento de zonas 
arqueológicas prioritárias para 
desenvolvi mentos específicos .
•Delimitação de zonas circundantes 
para área de entorno de sambaquis, 
objetivando o manejo específico 
desses  sítios.
•Ordenamento territorial de 
deter minados  sítios , ou conjunto de 
sítios, segundo suas características  
físicas-naturais, com base na 
expec tativa de uso cultural, recreativo 
e científico.
• Inserção do Patri mônio Arqueológico 
nas zonas de interesse para uso e 
educação ambi ental, defini das para 
cada Reserva.

Programas de 
Manejo

Programa de 
Proteção e Pesquisa

Programa de 
Educação 

Patrimonial

Programa de Uso 
Púbico

Sub-Programas
Itens:
- Fiscalização e controle;
- Levantamentos preliminares  e 
pesquisas cientí ficas;
- Recuperação e conser vação;
- Avaliações e monitoramento;

Sub-Programas
Itens:

-Manejo de sítios para visitação;
-Oficinas de interpretação e 
formação de guias locais;
- Sitio-escol a
- Oficinas de cerâmica indígena;
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5.1 Subsídios e Recomendações Gerais

Considerando as diferentes características e atributos dos programas de manejo 

sugeridos na Figura 10, e incorporando as diretrizes indicadas por OLIVEIRA (2000), podem 

ser definidos alguns subsídios e recomendações gerais necessárias a efetivação de uma 

adequada gestão do Patrimônio Arqueológico da Reservas Itaqui e Cachoeira. As 

proposições estão separadas pelos seguintes itens temáticos:

5.1.1 Pesquisas Prioritárias

De acordo com as análises de criticidade/prioridade (Quadros 5 e 6, e Tabela 4) 

podem ser indicadas as seguintes ações prioritárias para as ocorrências arqueológicas 

consideradas mais criticas (1 ordem, assinaladas com * “asterisco”): 

IT5: Necessidade de estudos complementares para delimitação precisa do sítio; 

manejo das trilhas de acessos e sinalização (descrição e importância, leis de proteção ao 

Patrimônio arqueológico); monitoramento do estado de conservação das ruínas;

IT09: Necessidade de mudança na área de passagem (portinho) e estudos  

complementares no entorno; monitoramento dos processos abrasivos;

IT18: Estudos para contenção de processos abrasivos, sinalização (descrição e 

importância, leis de proteção ao Patr imônio arqueológico), monitoramento;

C2: Estudo para avaliar o potencial deste s ítio para atividades de sít io-escola 

(aprendizado). Avaliação complementar do potencial de subsolo;

C3: Avaliação do impacto causado por subsolador em subsuperfície, delimitação 

precisa do sítio por meio de estacas e sinalização;

C9: Delimitação precisa utilizando-se estacas e sinalização (descrição e importância, 

leis de proteção ao Patrimônio arqueológico), retirada ou isolamento de búfalos na área de 
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entorno imediato; estudos para a recuperação de áreas degradadas pelo pisoteio de 

bovinos;

C10: Trabalhos de educação ambiental/patrimonial junto aos moradores; pesquisa de 

avaliação do potencial para visitação, com aceite dos proprietários;

C16: estudos para a mudança da trilha sobre sambaqui, ou estruturas de contenção;

C17: manejo específ icos na área da Casa Branca e entorno , controle das atividades  

e monitoramento; estudo de potencial para sit io-escola e visitação;

C21:Sinalização (descrição e importância, leis de proteção ao Patrimônio 

arqueológico, possibilidade de uso de bóias sinalizadoras) proibição de passagem e descida 

de embarcações neste local;

C38, C39, C40, C41 : levantamentos complementares para identif icação precisa dos 

limites de s ítios e avaliação das áreas de entorno; delimitação com estacas e sinalização; 

restrição a passagem de búfalos; acompanhamento arqueológico nos setores de replantio;

5.1.2 Envolvimento e Participação Comunitária

- A preservação e gestão dos recursos dependem da participação da sociedade 

principalmente se considerarmos que muitos sítios estão em áreas particulares. O 

envolvimento comunitário pode ser facilitado com as seguintes medidas:

Implantação de programas de educação patrimonial e ambiental junto aos  

moradores;

Implantação de programas para incentivar a produção e venda de réplicas de 

cerâmicas arqueológicas da região

Exigência da comunicação ao público dos resultados das pesquisas  

arqueológicas realizadas nas reservas;



118

Políticas de valorização patrimônio cultural e incentivo aos proprietários de 

terrenos com presença de bens arqueológicos;

Oficinas de capacitação técnica junto aos funcionários para identif icação, 

interpretação e sinalização de sítios arqueológicos;

5.1.3 Inspeções Periódicas

- Necessidade de avaliações técnicas periódicas em s ítios arqueológicos, com 

verif icação da integridade e grau de conservação. As inspeções devem permitir a formação 

de um banco de informações sobre os s ítios, fornecendo subsídios para o manejo e 

monitoramento dos mesmos. 

- Futuramente pode-se implementar inventários detalhados dos sít ios arqueológicos  

existentes, com levantamentos dos limites e áreas de entorno, registro fotográfico, 

diagnóstico do estado de conservação, fatores de degradação (atual e histórico), cobertura 

f lorística, etc

- Quando da constatação de ato destruidor ou mutilador do patrimônio arqueológico, 

o dano deverá ser prontamente documentado e notif icado ao IPHA N ( Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) para as devidas providencias legais pertinentes;

5.1.4 Plano de Conservação dos Sítios

- Elaborar plano básico de ações para a preservação e conservação dos sítios  

arqueológicos (OLIVEIRA, 2000) das Reservas Itaqui e Cachoeira, tendo em conta as áreas  

com atividades criticas indicadas no diagnóstico e os fatores de degradação. Tal plano 

deverá estipular ações para cada fator degradante tais como: evitar, deter/impedir, detectar, 

atuar, recuperar/tratar. 
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5.1.5 Processos Erosivos

- Medidas para o monitoramento dos processos erosivos atuantes nos sítios, 

notadamente aqueles situados em áreas de passagem de embarcações, nas proximidades  

de cursos f luviais e espelhos d’água.

- Necessidade de estudos para a implantação de estruturas naturais ou artif iciais de 

proteção à erosão/abrasão de sítios. Nestes casos faz-se necessário a avaliação da 

dinâmica dos agentes atuantes, objetivando elaborar sistemas de contenção adequados e 

de baixo impacto visual.

- Medidas para inibir a passagem de embarcações em alta velocidade nas  

proximidades de sítios em contato com a água, ou em áreas de barrancos instáveis (que 

geralmente apresentam potencial para ocorrência de vestígios). Seria aconselhável a 

utilização de bóias sinalizadoras ou o estabelecimento de normas para determinados  

trechos com problemas erosivos.

5.1.6 Manejo da Vegetação

- Necessidade do estudo dos revestimentos vegetais compatíveis com a adequada 

conservação dos sítios, principalmente para aqueles que estão sofrendo algum tipo de 

pressão antrópica ou processos de degradação. Alguns procedimentos e princ ípios gerais  

apontados em bibliografia são mostrados na Quadro 7.

PRINCÍPIOS GERAIS DO MANEJO DA VEGETAÇÃO EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

Princípio Características

Conhecer a vegetação 
sobre o sítio, assim 
como a regional.

Implantar inventários e elaborar um banco de dados a partir 
de informações de instituições de pesquisa da região.

Evitar o crescimento 
de raízes amplas e/ou 
pivotantes sobre o 
sítio.

A introdução de árvores com sistema radicular de grandes  
proporções é prejudicial à integridade estratigráfica dos sítios. 
Implantação de cobertura de gramíneas, solos, cascalhos, etc, 
em alguns casos pode ser aplicável.
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Controlar todas as 
formas de erosão e 
distúrbio superficial.

Deve-se impedir ou prevenir qualquer tipo de distúrbio na 
camada de solo superficial, não existindo soluções aplicáveis  
de maneira geral. Cada tipo de sítio exige estratégias  
diferenciadas. 

Impedir que a 
vegetação constitua 
risco aos visitantes. 

Nos sítios a serem submetidos à visitação, buracos, rampas 
inclinadas, árvores “suspensas” ou espécies nocivas à saúde 
humana não podem estar presentes e, quando não for 
possível, deve estar adequadamente sinalizadas.

Quadro 7: Procedimentos para o manejo da vegetação em sítios arqueológicos (modificado de 
Oliveira, 2000:182, adaptado de Hamel & Jones, 1982).

5.1.7 Delimitação e Proteção das Áreas de Entorno

- Considerando a necessidade de proteção das áreas de entorno (ambiental, 

paisagístico e geológico) em razão do potencial de informação e do possível uso público, 

faz-se necessária a delimitação dos limites espaciais dos sítios arqueológicos e de áreas 

circunvizinhas para a adequada preservação e manejo. 

- As propostas para delimitação de zonas de preservação e zonas circundantes  

devem estar atreladas a diagnósticos específ icos para cada sítio arqueológico. No entanto, 

segundo OLIV EIRA (2000:223) para sambaquis pode-se considerar a priori áreas de 

restrição máxima com limites representados, no mínimo, por um raio de dimensão 

equivalente à maior dimensão horizontal (comprimento ou largura) do s ítio, medido a partir  

do ponto mais central do mesmo.

5.1.8 Pesquisas e Escavações Arqueológicas

- As medidas de preservação a sítios arqueológicos devem permitir a possibilidade 

de pesquisa e escavação arqueológica. Entretanto qualquer intervenção científ ica direta 

também apresenta potencial destrutivo. Além da necessidade da permissão/autorização 

concedida pelo IPHA N, as coordenações da Reservas podem solicitar as seguintes 
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prerrogativas (adaptadas de Stanley Price, 1986 apud OLIVEIRA, 2000) para estudos com 

escavações arqueológicas:

Os projetos devem considerar a previsão de impacto nas áreas não atingidas  

diretamente pela pesquisa;

Recomendar a conservação de parcelas signif icativas dos sítios  

arqueológicos escavados, com a f inalidade de salvaguarda às gerações futuras e a 

preservação de testemunhos para novos métodos de pesquisa;

Privilegiar metodologias não destrutivas de pesquisa (como por exemplo, o 

uso de aparelhagens geofísicas); 

Procedimentos para a recomposição estética do sít io após a investigação, 

delimitação das áreas escavadas; recomposição da vegetação, estabilidade dos taludes e 

perfis, etc;

Utilização do material descartado durante a escavação (sedimentos de 

peneira e refugo conchífero) para a recomposição paisagística do s ítio, observando-se a 

necessidade de marcação dos limites de diferenciação estratigráfica entre as camadas  

intactas e o material sobrejacente;

Uso de funcionários ou comunidade de entorno como auxiliares durante as 

pesquisas;

5.1.9 Sítios Arqueológicos em Exposição

- Disponibilizar informações corretas e concisas sobre o patrimônio cultural a ser  

visitado, bem como o estabelecimento de regras de comportamento a serem adotadas pelos  

visitantes.
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- O uso do patrimônio histórico-arqueológico para visitação requer diagnóstico 

científ ico e plano de manejo específ ico, inclusive para a colocação de sinalização e 

estruturas de apoio nas áreas de entorno dos sítios e monumentos.

-Necessidade de adoção de normas básicas para a visitação controlada de s ítios e 

monumentos históricos, tendo-se me conta a necessidade do comprimento à legislação 

específ ica de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Algumas proposições podem ser  

adaptadas a partir critérios estabelecidos na “Oficina de Interpretação e Sinalização de Sítio 

Arqueológico” (IPHAN, 1997), que compõem entre outros, os seguintes itens:

1) Sinalizações nas estradas de acesso, trilhas; 2) Legislação específ ica; 3) Equipamentos  

básicos e adicionais; 4) Acessibilidade; 5) Centro de apoio ao visitante; 6) Controle do f luxo 

de visitantes; 7) Acompanhamento por guias/monitores; 8) Seleção de elementos de 

interesse para a visitação; 9) Tipos de placas, linguagem e conteúdo das placas; 10)  

Mater ial para a divulgação, distribuição e venda; 10) Tratamento do lixo; 11) Proteção do 

Patrimônio Cultural; 12) Proteção da paisagem natural do entorno; 13) Envolvimento da 

comunidade local; 14) Posto de informações fora do local;

RESULTADOS E DISCUSSÕES DO DIAGNÓSTICO 

ARQUEOLÓGICO
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Os estudos e avaliações acima descritos permitiram o diagnóstico arqueológico das  

Reservas Itaqui e Cachoeira, onde a consolidação das informações secundárias, o 

levantamento de s ítios e as análises das características físicas e culturais dos registros 

possibilitaram levantar as primeiras impressões sobre as fragilidades e potencialidades

existentes. Foram indicados os principais fatores de degradação e apontadas quais as 

atividades mais críticas sobre os sítios. O potencial de uso dos recursos arqueológicos foi 

avaliado a partir de um enfoque conservacionista, educacional e quanto à capacidade de 

incorporação ao sistema social circundante. Por f im, os resultados apresentados fornecem 

as bases preliminares para o planejamento e a elaboração de um plano gestor do patrimônio 

arqueológico, a ser incluído no futuro Plano de Manejo das Reservas.

Os dados secundários advindos dos estudos históricos e das pesquisas 

arqueológicas já realizadas, em conjunto com os trabalhos de vistoria e prospecção 

arqueológica, possibilitaram caracterizar as Reservas Itaqui e Cachoeira como áreas de 

excepcional potencial para a ocorrência de recursos arqueológicos no litoral paranaense. 

Quanto às informações etno-históricas, são importantes as referencias sobre 

aldeamentos indígenas “Carijós” ou “Tupiniquim” (Tupi-Guarani) junto a costa; a presença 

dos primeiros povoadores e colonos vindos de Cananéia e sua miscigenação com índios; as  

informações sobre os mineradores (faiscadores) de ouro e prata, formando arraiais nos 

recônditos da grande Baia de Paranaguá; a presença de africanos para mão de obra 

escrava, bem como de possíveis rotas do tráfico negreiro na região; a utilização de material 

conchífero retirado dos sambaquis para a construção de edif icações históricas, entre outros. 

Especial destaque refere-se às informações sobre ciclos econômicos nos séculos XVIII e 

XIX, com a presença na região de extensas áreas de agricultura, estruturas de engenhos, 

farinheiras, armazéns, olar ias, fábricas de aguardente, etc, com exportação de produtos  

para outros estados e países. Com os dados mais específ icos levantados sobre as áreas  

das Reservas, foi possível diagnosticar inclusive antigos proprietários de terras como o 
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Capitão-Mor de Paranaguá Manoel Antônio Pereira (residiu em Paranaguá entre 1796 a 

1857), dono do Boa Vista, no rio Borrachudo, onde hoje encontra-se signif icativo conjunto de 

ruínas (IT5 / Boa Vista) de grande interesse arqueológico. 

Uma questão importante, verif icada nos aspectos da ocupação histórica das áreas 

apontam ainda para o entendimento das contínuas mudanças de uso do solo a que foram 

submetidas, frente aos diferentes interesses e contextos econômico-sociais. Estas  

mudanças também estão expressas pela própria orientação atual das Reservas e seu 

caráter preservacionista, que reivindicam interesses nacionais e globais pela conservação 

da natureza. 

Das referências arqueológicas, constatou-se poucas pesquisas sistemáticas na área 

de estudo, existindo, entretanto, várias indicações de sambaquis e ruínas históricas nas 

margens dos rios, enseadas e baias da região (BLASI et al. 1987; PA RELLA DA & GOTA RDI 

NETO,1993; MARTIN et al., 1988) Para a Reserva Itaqui ocorre apenas um sít io cadastrado 

em pesquisas, situado junto a desembocadura do rio da Caçada. Interessante notar que 

este sambaqui é referendado, em 1987, como tendo bom estado de conservação. No 

entanto, o mesmo s ítio atualmente encontra-se bastante descaracterizado por processos de 

abrasão f lúvio-marinha. Na área da Reserva Cachoeira existem 13 ocorrências cadastradas, 

relacionadas com sambaquis, ruínas históricas e cerâmica neobrasileira (BIGA RELLA  

(1950/51) LAMING-EMPERA IRE (1968 CAVALHEIRO & PONTES FILHO, 1996). O número 

de sít ios registrados, apesar de apontar  para a existência de importantes bens  

arqueológicos, certamente não reflete o potencial arqueológico existente, o que determinou 

a necessidade de levantamentos de campo. 

As pesquisas prospectivas na área de estudo revelaram a presença de 66 

ocorrências arqueológicas (Anexos 2 e 3). Do total, 54 representam novos sítios  

arqueológicos (21 em Itaqui e 33 em Cachoeira), elevando assim o número de registros 

científ icos na região. Outra característica refere-se a identif icação sítios cerâmicos, pouco 

abordados em levantamentos ou estudos anteriores (geralmente restritos a sambaquis), 
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como é o caso dos vestígios tipo “Neobrasileiro”, registrados através de materiais com 

excepcional qualidade de conservação, e que devem trazer novas perspectivas para o 

estudo da ocupação humana na área.

A abundante presença de sít ios neobrasileiros, cujas cerâmicas ainda guarda m 

características tipicamente indígenas, denota esta região como um grande foco de 

ocupação de grupos interétnicos. Outro dado importante registrado neste trabalho, refere-se 

a associação de vestígios neobrasileiros, sít ios históricos e habitações sub-recentes, 

geralmente ocupando as mesma áreas (reocupação) e, formando sítios multicomponenciais  

de difícil separação dos elementos culturais. A presença dessa característica pode indicar  

uma relativa continuidade das ocupações (ou seja, sem grandes períodos de abandono). 

Reflete também a persistência de elementos mais antigos nos mais recentes (continuidade 

da fabricação tradicional de cerâmica pelas pessoas mais antigas, re-uso de peças  

herdadas, etc.). 

A complexidade das relações entre as ocupações pode ser verif icada, por exemplo, 

entre os sítios C10 e C38. Quando da vistoria deste últ imo, um dos funcionários indicou que 

ali teria morado sua bisavó, mas que com a mudança do ”Porto Limoeiro” e a implantação 

da estrada Cacatu-Guaraqueçaba, a família mudou para onde hoje se encontra o sítio C10. 

Interessante citar que nestes locais ocorrem vestígios supostamente mais antigos que 

quatro gerações ( 100 anos), o que apontaria para uma predileção a reocupação de “áreas 

ou taperas antigas”. Este exemplo nos mostra que a presença de muitos sítios em uma 

região nem sempre indica uma relação quantitativa de habitações, mas também a própria 

dinâmica das ocupações na região.

Para o caso das reocupações de ruínas históricas sobre sambaquis, o fator principal 

refere-se às condições topomorfológicas favoráveis e a presença da matéria prima para 

fabricação de cal (com material conchífero dos sambaquis).

Por f im, cabe citar a relação direta observada entre a presença de terra preta co m 

mater ial conchífero tipo “bruaca” e as ocorrências Neobrasileiras na área. Este aspecto não 
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foi observado na Reserva Itaqui (pelo menos de forma tão marcante). Tal  associação pode 

contribuir para a identif icação de novos sítios no interior da Reserva Cachoeira, mesmo por  

parte dos próprios funcionários, considerando sua fácil observação no solo.

Apesar do expressivo número de sít ios, poucos foram os indícios relacionados com 

tradições exclusivamente indígenas na área (Tradições Itararé e Tupiguarani), e nenhuma 

associada com tradições líticas (Umbu, Bituruna). Essa aparente escassez pode indicar 

tanto fatores culturais (área apenas de passagem e não moradias, por exemplo), antrópicos 

(destruição de sít ios pelos habitantes históricos e recentes), geológicos (deposição 

acelerada capeando sítios; destruição pela constante migração de meandros, etc) quanto 

metodológicos (abordagem centrada na visibilidade e acessibilidade de áreas).

As áreas de estudo são compostas por ampla diversidade de características naturais  

e compartimentos paisagísticos. Este mosaico de ambientes permite pressupor a ocorrência 

de variados tipos de vestígios “arqueoculturais” (relacionados a grupos que exploravam os  

recursos naturais de forma diversif icada), mas também a aspectos erosivo-deposicionais 

associados ao próprio registro. Por sua vez, as ocupações e as atividades antrópicas atuais  

e antigas remetem a distintos graus de intervenção sobre solos e sedimentos, trazendo 

conseqüências sobre a integridade dos sít ios arqueológicos existentes. 

Assim, o trabalho prévio de caracterização arqueológica possibilitou a verif icação do 

estado de conservação atual de sítios. Nesta avaliação foram identif icados os tipos de 

deterioração atuantes e a previsão das principais áreas ou atividades antrópicas de risco à 

integridade física dos registros. Neste aspecto, a quantif icação dos fatores de degradação 

indicou claramente a existência de diferenças importantes entre as Reservas, e que 

precisam ser consideradas nas propostas de manejo.

Embora todas as ocorrências apresentem fatores de degradação atuantes, indicando 

ainda uma certa instabilidade em termos de estado de conservação atual, ocorre a 

perspectiva da diminuição dessas pressões, considerando os propósitos conservacionistas 

da reservas. Esta redução já pode ser percebida através da maior percentagem dos fatores 
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naturais (bioturbação e erosivos) sobre os antrópicos (impacto humano direto atual e 

remanescente). Com isso é possível prever a manutenção das condições de conservação 

dos sítios e, portanto, de sua capacidade informativa em termos científ icos.

No caso dos sambaquis, apesar da grande exploração econômica de conchas entre 

os séculos XVI e XIX (como fonte de cal e carbonato de cálcio, adubo, ração animal, etc), os 

sítios situados na região norte do litoral paranaense, não foram tão afetados pelos  

desmontes sistemáticos efetuados nos anos 50 e 60 (pavimentação de estradas). A Planície 

Litorânea do Estado do Paraná apresenta expressiva ocorrência de sambaquis e tem sido 

apontada por diversos pesquisadores como o provável local de origem desses grupos no 

Brasil (GASPAR, 1996 e 2000; NEV ES & BLUM, 1998; OLIV EIRA, 2000). A quase 

inexistência de estudos arqueológicos específ icos na região também contribui para a 

deterioração contínua dos recursos, alguns dos quais totalmente desconhecidos do ponto de 

vista científ ico.

Segundo as análises dos fatores de degradação, a reserva Itaqui apresentaria a 

princípio a maior quantidade de fatores que devem ser emergencialmente atendidos (8 

fatores contra 4 de Cachoeira). Esta análise, entretanto, não é suficiente para caracterizar 

as diferenças de fragilidade das áreas, pois não considera o grau de degradação de cada 

fator, a signif icância e criticidade de cada sít io, as zonas potenciais de ocorrência e os  

prognósticos de atividades de risco. Assim foram determinados critérios de 

Crit icidade/Prioridade para as Reservas (Quadros 5 e 6), o que possibilitou uma melhor  

definição das fragilidades existentes, apontando o maior risco, desta vez, para a Reserva 

Cachoeira.

No entanto, ao considerar o conjunto das análises apresentadas, é possível verif icar 

(Tabela 5) que a representatividade dos fatores de degradação mais críticos na avaliação 

do item 4.2 (aqueles situados acima da linha de tendência média de cada reserva), quando 

comparados à presença das ocorrências de 1 ordem nas áreas (indicadas no item 4.4), 

aponta para valores de fragilidades semelhantes em ambas as Reservas.:
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Floraturbação IT1, IT2, IT4, IT5*, 
IT9*, IT18*

Faunaturbação IT4, IT5*, IT9*,IT18*

Escoamento superficial IT1, IT2, IT4, IT5*, 
IT9*,IT18*

C2*, C3*, C9*, C10*, C16*, 
C17*, C18, C21*, C24, C31, 
C38, C41

Abrasão IT5*, IT9*, IT18*

Erosão acelerada 
antropogênica

IT1, IT2, IT4, IT5*, 
IT9*, IT18*

C2*, C3*, C10*, C15, C16*, 
C17*, C18, C19, C21*, C24, 
C31, C40, C41 

Edificação remanescente IT2, IT5*

Retrabalhamento 
remanescente 

IT1, IT2, IT4, IT5*, 
IT9*, IT18*

C2*, C9*, C10*, C15, C16*, 
C17*, C18, C19, C24, C31, 
C38, C39, C40, C41

Retrabalhamento mecânico 
atual 

IT1, IT2, IT4 C2*, C3*, C10*, C17*, C18, 
C31 

Tabela 5: Representatividade dos fatores de degradação mais críticos em cada reserva, em relação 
as ocorrência de 1 ordem (avaliação da Criticidade/Prioridade).

Estes estudos, embora de caráter preliminares, demonstram a necessidade de 

considerar diversos atributos de análise para uma correta e efetiva avaliação do patrimônio 

arqueológico nas áreas.

A correlação estabelecida na Tabela 5 permite ainda aferir as conclusões apontadas  

nas análises (percentuais) dos fatores de degradação. Neste caso é possível perceber que 

100% das ocorrências arqueológicas de 1 ordem estão representadas, e que portando, 

seriam atendidas em propostas de manejo direcionadas especif icamente para os principais  

fatores de cada área.

Finalmente, o diagnóstico apresentado incorpora a perspectiva de preservação, 

produção de conhecimento e uso dos recursos histórico-arqueológicos, identif icando 

potencialidades e direcionamentos para a proteção e pesquisa, educação ambiental/ 

patrimonial e formas integradas de uso público dos recursos culturais nas Reservas Itaqui e 

Cachoeira.
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Desta forma, conclui-se que as perspectivas metodológicas aqui abordadas são 

válidas para o diagnóstico preliminar em UCs, considerando que atenderam aos objetivos do 

presente trabalho e, também, aos propósitos conservacionistas das Reservas Itaqui e 

Cachoeira. Naturalmente, faz necessário o aprofundamento das questões relacionadas ao 

levantamento e avaliação arqueológica regional, principalmente quanto ao uso de métodos  

oportunísticos e critérios explícitos de visibilidade e acessibilidade dos recursos. A 

realização de estudos em outras Unidades de Conservação, bem como a continuidade dos  

trabalhos nas Reservas, permitirá no futuro, a execução de novos levantamentos, desta vez  

consorciados com métodos probabilísticos, para a devida contrastação das hipóteses gerais  

aqui delineadas. 
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ANEXO 1 : MAPA HISTÓRICO DO LITORAL NORTE 

PARANAENSE





 
Mapa de 186 8 e  planta  dos terre nos da Com pan hia Agrícola e In dustria l Ced ro-Itaqui. Fonte: Arq. Divisão Paranaen se, Biblio teca Pú blica do 
Estado  do Paraná. 



142

ANEXO 2: Mapa de sítios arqueológicos 

identificados na RESERVA ITAQUI (Elaboração 

LABSIG-SPVS)
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ANEXO 3: Mapa de sítios arqueológicos 

identificados na RESERVA CACHOEIRA  (Elaboração 

LABSIG-SPVS)
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ANEXO 4: Amostras do registro fotográfico
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Foto 1: Sondagem efetuada nos limites de 
OC 1 / SPVS-Tagaçaba

Foto 2: Vestígios lít icos e cerâmicos 
identificados em OC 3 / Rio do Poço 2.

Foto 3: Ruínas históricas no sítio OC 5 / Boa 
Vista

Foto 4: Local de implantação do sítio OC7 / Rio 
Borrachudo 2

Foto 5: Fragmentos de vasilhames cerâmicos 
e lâmina de machado polida em OC9 / Rio 

do Santo 2

Foto 6: Porcelanas encontradas em OC9 / Rio do 
Santo 2
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Foto 7: Local de implantação de OC11 /  
Itaqui 1.

Foto 8: Fragmento de cachimbo cerâmico 
localizado em OC12 / Itaqui 2.

Foto 9: Fragmentos de vasilhames e 
utensílios cerâmicos em OC15 / Itaqui 5.

Foto 10: Fragmentos de vasilhames cerâmicos 
retrabalhados pelo rio nas proximidadse de 

OC16 / Itaqui 6.

Foto 11: Ruína Histórica em OC 16 / Itaqui 
6.

Foto 12: Aspecto do perfil exposto no sambaqui 
OC 18 / Rio da Caçada 1.
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Foto 13: Fragmento de vasilhame cerâmico 
localizado em OC21 / Tabaquara.

Foto 14: Fragmento de vasilhames e utensílios 
cerâmicos e faiança portuguesa em OC22 / 

Caité.

Foto 15: Área de ocorrência de C3 / Rio 
Cachoeira 2. Setor de replantio com 

subsolador

Foto 16: Amostra dos vestígios cerâmicos e 
vítreos identificados em C 3 / Rio Cachoeira 2.

Foto 17: Amostra de vestígios cerâmicos 
tipo Neobrasileiro em C 8 / Limoeiro 3.

Foto 18: sondagem c/ decapagem em C9 / 
Copiúva 1. Ocorrência de fragmentos cerâmicos, 

conchas e carvão.
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Foto 19: Cabo (asa) de vasilhame cerâmico 
encontrado em C9 / Copiúva 1.

Foto 20: Fragmentos de vasilhames cerâmicos 
lisos e corrugado em C10 / Rio Cachoeira 5.

Foto 21: Ocorrência de terra preta e depósito 
conchífero (sambaqui) em C12 /  Porto 

Araújo.

Foto 22: Pesos de rede e fragmentos de 
vasilhames cerâmicos identificados em C14 / 

Faisqueira 3.

Foto 23: Alicerces em estrutura de alvenaria 
de pedra com argamassa de concha moída e 
barro no sítio C17 / Faisqueira 4 . Detalhe 

(seta vermelha) de lâmina de machado 
polida, utilizada como material construtivo.

Foto24: Materiais arqueológicos expostos e 
retrabalhados pela maré em C21 / Faisqueira 8.
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Foto 25: Processo erosivo por abrasão em 
área de ocorrência C23 / Caraquara.

Foto 26: Grande fragmento de vasilhame 
cerâmico com decoração corrugada e ponteada 

em C24/ Caraquara 2.

Foto 27: Amostra de materiais arqueológicos 
(cerâmica neobrasileira) encontrados em C29 

/ Catumbi 1.

Foto 28: Casa e escavações sobre sambaqui em 
C30 / Catumbi 2.

Foto 29: Casa sobre ocorrências conchíferas, 
terra preta e cerâmica neobrasileira, em C33.

Foto 30: Camada conchífera (bruacas) e material 
cerâmico nas raízes de uma árvore caída, em 

C34 / Lagoa Vermelha.
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Foto 31: Fragmento de vasilhame cerâmico 
com decoração incisa, encontrado em C38 / 

Porto Limoeiro 1.

Foto 32: Sondagem revelando presença de 
camada conchífera (bruacas), terra preta e 

material cerâmico, em C39 / Porto Limoeiro 2.

Foto 33: Pilastra e alicerces em alvenaria de 
pedra na ruína do sítio C43 / Lageado 2.

Foto 34: Poste do antiga linha de telégrafo nas 
proximidades do rio Cachoeira.

Foto 35: Pequeno Jarro de cerâmica 
(tradição Neobrasileira) encontrado nas 
proximidades do rio Mergulhão (achado 

fortuito).

Foto 36: Área da futura sede de Educação 
Ambiental da SPVS, nas proximidades de C1 / 
Limoeiro 1. Local com potencial arqueológico.
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ANEXO 5: Quadro com os atributos de análise da 

RESERVA ITAQUI
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RESERV A ITAQ UI  
OCORRÊNCIAS / COORD. UTM 

(SAD 69) 
T IPOS CULT URAIS 

VEST ÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

ASSOCIADOS 

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO  DISTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL 
APARENTE 

S IGNIFICÂNCIA
/  GRAU 

RELEVÂNCIA   

FRAGILIDADES 
AT UAL X FUTURO 
FATOR DEGRAD. 

POTENCIALIDADES OBSERVAÇÕES 

IT 1 / SPV S-T ag aç ab a  

UT M  755365 ;  72062 35  

Sambaqu i e Neo br asi leiro  

Depósi to conchífero, 
ósseos, l ítico e 
fragm entos de 
vasil hames cerâmicos; 

P laníci e al uvionar,  com 
sedimentos areno-argilosos; 
suave elevação, nas 
proxi mi dades de um córrego 
cobertura de pasto com 
presença de al gumas árvores 
(f igueiras) e,  no entorno, 
vegetação de infl uênci a 
herbácea fl uvial ,  

50 x 45 m  ALT A A 
M ÉD IA 

 

 Acesso contanto o sítio na 
lateral leste,  área de 
replant io (entorno 
im ediato), setor perturbado 
por escavações sub-
recentes.  

Possi bil idade de uso 
p/ fins de educação 
ambiental  
/patrim oni al,  
vi si tação, exposição 
ao ar li vre e sítio-
escola. 

Foram ut il izadas porções do 
sambaqui  para pavimentação do 
acesso.  Necessidade da 
veri fi cação de impacto por 
pisoteamento e passagem de 
veícul os (princi palmente dias 
chuvosos). Necessi dade de 
recuperação das áreas 
degradadas. 

IT 2 / Rio do  Poço  1  

UT M  75340 5 ; 7204502  

Neobr asi leiro , H istó rico  

Fragmentos de 
vasil hames cerâmicos, 
louças e vidros,  terra 
preta e ocorrência 
conchí fera. 

Ampla área plan a junto a 
planície aluvionar do ri o do 
Poço.  Dista cerca de 30m do 
ri o. Cobertura de  arbustos e 
pasto suj o. 

Cerca de  

40 x 17 m  

M ÉD IA  A 
ALT A 

 

P roximidades acessos e 
área desti nada a repl anti o,  
restos de resi dências e 
inf ra-estruturas sub-
recentes 

 

Sem  sugestão P resença de abundantes 
materiais recentes misturados 
com antigos. Necessidade de 
levantamentos mais detalhados 
no entorno (a área pode ser bem 
maior) 

IT 3 /  Rio do  Poço  2  

UT M  75385 8 ; 7204030  

 

It araré 

Fragmentos de 
vasil hames cerâmicos, 
lascas e artefatos lí ticos 
em quartzo e sil exito.  
Sem entes carbonizadas 

Á rea suavemente mais 
elevada (terraço fl uvial ?). Nas 
proxi mi dades ocorrem feições 
de di ssecam ento fluvi al . Dista 
cerca de 130 metros do rio 
Vermel ho (afl uente do rio do 
Poço) 

35 x 40 m  ALT A 

 

P roximidade de acesso, 
com tri lha cortando o sí tio. 
P roximidade de área 
dest inada a replantio 
(cerca de 30m) 

 

Material  com 
potencial exposit ivo 
(m ateri ai s lít icos) 

Necessidade de estudos 
complementares para definição 
de li mi tes e i mpactos. Manejo do 
sít io para amenizar i mpacto na 
tril ha. 

IT 4 /  Rio do  Poço  3  

UT M  75300 1 ; 7205002  

Neo brasi leiro  

Depósi to conchífero e 
fragm entos de 
vasil hames cerâmicos 

Á rea em crista s inuosa com 
setor levemente aplainado e  
trechos em  encosta  suave a 
íngreme 

Cerca de  3 5 
x 25 m  

M ÉD IA  

 

T ril ha de acesso cortando 
lateral do sít io , setores 
íngremes com erosão 
lami nar,   

 

Sem  sugestão Necessidade de estudos 
complementares, investigando 
as pequenas ocorrências 
conchí feras deposi tadas no 
caminho; Manej o da trilha. 

IT 5 /  Boa  V ist a 

UT M  758666 ;  72025 91  

Histór ico c/ r uín a , 
Neo br asi leiro  e S amb aqui  

Est ruturas e ruínas em 
alvenaria de pedra c/ 
argamassa de concha, 
vestígios conchíferos, 
ósseos, f ragmentos de 
vasil has cerâmi cos, 
tel has goivas, louças,  
vi dros. 

Ampla área de col inas e 
morrotes, com vari ações na 
topograf ia. Está junto a 
margem  direita do rio 
Marim bondo, nas 
proxi mi dades de sua foz com 
a bai a. 

M aior que 
250 x 2 50 m  

ALT A 

 

Escavações cl andesti nas, 
deterioração gradual por 
bioturbação; abrasão por 
correntes de maré; 
estruturas com fragil idade 
elevada c/  atuação de 
processos de 
intemperismo general izado 
Setor com  trilhas 

Grande potenci al 
para educação 
ambiental  
/patrim oni al , 
vi si tação,  

 

Necessidade de estudos 
aprofundados e m anejo 
especí fi co para vis itação e 
cont rol e; 

Estudos dendrocronológi cos 

Figuieras e árvores sobre ruínas 

 

IT 6 /  Borr achu do 1 

UT M  755700 ;  72053 06  

Neo brasi leiro  

Fragmentos de 
vasil hames cerâmicos 

T erraço m ais elevado junto a 
margem  esquerda do rio 
Marim bondo;  

Cerca de  2 3 
x 8m  

M ÉD IA  A 
ALT A 

 

E rosão fl uvial  lami nar; 
desbarrancam ento por 
abrasão;  bioturbação 
(queda de árvore, raízes e 
tatus) 

Sem  sugestão Entorno com potencial,necessita 
estudo compl ementares 

Estudos dendrocronológi cos 
(árvore grande sobre sít io) 
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RESERV A ITAQ UI  
OCORRÊNCIAS / COORD. UTM 

(SAD 69) 

T IPOS CULT URAIS 

VEST ÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

ASSOCIADOS 

LOCAL DE 
IMPLANTAÇÃO  

DISTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL 

APARENTE 

RELEVÂNCIA  / 
S IGNIFICÂNCIA 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES OBSERVAÇÕES 

IT 7 /  Borr achu do 2 

UT M  757842 ;  72032 95  

Sambaqu i,  Neobr asilerio, 
Histór ico,  I tar ar é(? ) 

Depósi to conchífero, terra 
preta,  f ragmentos de 
vasil hames cerâmicos, 
tel has goivas, louças e 
vi dros, materi al lítico 

Ampla área de col inas e 
morrotes, com 
vari ações na topografi a. 
Está junto a margem 
direi ta do rio 
Marimbondo, a cerca 
de 1km de sua foz. 

Apro xim ad a
me nte 65  x 

40m  

ALT A  

 

Acampamento de 
pescadores,  buracos de tatus 
e escavações,  erosão lam inar 
e abrasão 

V isitação Entorno com potencial, necessi ta 
estudos compl ementares. 

 

IT 8 /  Rio do  Santo  1  

UT M  758374 ;  72004 75  

Samb aqu i  

Depósi to conchífero, 
materiais lí ti cos e ósseos. 

Á rea sobre 
afl oramentos rochosos 
e encosta suave. Está 
s ituada junto à margem 
esquerda do ri o do 
Santo 

Apro xi mada
me nte 50  x 

25m.  

ALT A  

 

Setor com  anti ga explotação 
de conchas,  erosão lam inar e 
li near, buracos de tatu, restos 
de casas sub-recentes 

Possível ativ idade de 
Educação Ambi ental 
/ Pat rim onial   

Setor amplo com po tencial no 
entorno até IT 10  

IT 9 /  Rio do  Santo  2  

UT M  757903 ;  72007 35  

Neo br asi leiro  e H istór ico  

Inúmeros fragm entos de 
vasil hames e utensíl ios 
cerâmi cos, louças e vidros, 
fragm ento de l âmina de 
machado em di abásio,  
tel has goivas. 

P laníci e fl úvi o mari nha 
e depósitos associados. 
P resença de 
afl oramento rochoso.  
P roxim idades da 
margem direita do ri o 
do Santo 

A inda não 
determinada,  
maior que 4 0 

x 15m  

ALT A  

 

Á rea sujei ta a pisoteam ento 
constante (porti nho), abrasão 
por correntes de m aré, 
bioturbação por carangueij os 
e raízes. 

A tivi dade de 
Educação Ambi ental 
/ Pat rim onial 

Materiai s com bom  
potencial exposit ivo 

Á rea necessitando de 
isolamento, desvio de porto e 
manejo específi co. Potencial  
para salvamento (ou cuidados 
emergenciai s). 

IT 10 / Rio  d o San to 3  

UT M  758340 ;  72006 43  

Samb aqu i  

Depósi to conchífero, 
materiais l íticos e ósseos 

Á rea sobre 
afl oramentos rochosos 
e encosta suave. Está 
s ituada junto à margem 
esquerda do ri o do 
Santo 

Á rea ampl a 
não 

determi nada  

ALT A  

 

Setores com  erosão l ami nar e 
li near, escarificações e 
possível explotação ant iga. 

A tivi dade de 
Educação Ambi ental 
/ Pat rim onial 

 

Setor amplo com po tencial no 
entorno até IT 8 

IT 11 / Itaq ui  1  

UT M  756393 ;  71964 26  

Sambaqu i,  Neo bra silei ro , 
Histór ico,  I tar ar é (?)  

Depósi to conchífero, terra 
preta,  f ragmentos de 
vasil hames cerâmicos, 
louças,  telhas goivas,  
vi dros,  

Setor com afloramento 
rochoso,  planíci e de 
maré e depósitos 
fl uvias e coluvi ais.  
Localiza-se ao norte da 
enseada do Itaqui 

Cerca de  7 0 
x 60m  

ALT A A 
M ÉD IA  

 

Setores com  ret rabalhamento 
por correntes de m aré e 
marol as, áreas perturbadas, 
ocorrência de vestígios de 
residênci as recentes.  
Desembarque e passagem  
de pessoas 

V isitação e 
Moni toramento 

Necessita estudo mais detalhado 
na área do sam baqui ; 
caracteri zação do t ipo Itararé 
como i ncerta. 

Á rea favorável a estudo dos 
processos erosi vos sobre 
materiais arqueológicos 
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RESERV A ITAQ UI  
OCORRÊNCIAS / COORD. UTM 

(SAD 69) 

T IPOS CULT URAIS 

VEST ÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

ASSOCIADOS 

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO  DISTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL 
APARENTE 

RELEVÂNCIA  / 
S IGNIFICÂNCIA 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES OBSERVAÇÕES 

IT 12 /  Itaq ui 2  

UT M  756099 ;  71963 00  

Sambaqu i,  Neobr asilei ro 

Depósi to conchífero, terra 
preta,  f ragmentos de 
vasil hames  e utensílios 
cerâmi cos, louças, tel has 
goivas,  vidros, 

Setor com afloramento 
rochoso em planíci e de 
maré , depósi tos fluvi as e 
coluviais. Locali za-se ao 
norte da enseada do Itaqui 

Cerca de  8 0 
x 45 m  

ALT A 

 

Vest ígi os de residências sub-
recentes perturbando 
setores,  praias com 
ret rabalhamento por 
correntes de maré e m arolas.  

Passagem de transeuntes 

 

A tivi dades de 
Educação Ambi ental/ 
Pat ri monial   

Material  com valor 
exposi ti vo 

Potencial para monitoramento 
de processos erosi vos 

IT 13 / Itaq ui  3  

UT M  755436 ;7195 99 0  

Neo brasileiro  

Alguns f ragmentos de 
vasil hame cerâmico 

Á rea formada por 
pequenas colinas (tál us, 
colúvios?). Ocupa setor 
mais elevado e plano de 
uma colina. Margem norte 
enseada do Itaqui . 

Cerca 25  x 
15 m  

M ÉD IA  A 
BAIX A  

 

Setores com  provável  
explotação antiga de 
conc has, áreas revolvi das 

 

Sem  sugestão Entorno com potencial , 
necessi ta estudo 
complementares. 

 

IT 14 / Itaq ui  4  

UT M  755377 ;  71959 27  

Samb aqu i  

Depósi to conchífero, 
materiais l íticos e vestígios 
ósseos. 

Á rea plana, proximidades 
de encosta. Margem norte 
da enseada do Itaqui 

40 x 35 m  ALT A 

 

Setores com  provável  
explotação antiga de 
conchas,  áreas revolv idas, 
erosão l aminar e li near,  
buracos de tatus. 

 

Potencial para 
educação am biental  
e patrimoni al 

 

IT 15 / Itaq ui  5  

UT M  755530 ;  71959 86  

Sambaqu i,  Neobr asilei ro, 
Histórico  

Depósi tos conchíferos, 
terra preta, fragmentos de 
vasil hames  e utensíli os 
cerâmi cos, louças, tel has 
goivas,  vidros, 

Setor com afloramento 
rochoso em planíci e de 
maré , depósi tos fluvi as e 
coluviais. Locali za-se ao 
norte da enseada do Itaqui 

Cerca de 115 
x 35 m  

ALT A 

 

Setor com  ret rabalhamento 
fl uvio mari nho, 
desbarrancamento por ação 
de ondas.  Área de anti ga 
casa  Expl otação antiga de 
casqueiro 

 

Material  com 
potencial  
museológico 
exposi ti vo 

Á rea da anti ga casa da pol íci a 
fl orestal 

IT 16 / Itaq ui  6  

UT M  7547 61 ;  7 1965 53 

Neo br asi leiro  e H istór ico 
c/ ruína 

Ruínas em alvenari a de 
pedra, canais art ifi ciais,   
porto com base de pedra e 
madeira, f ragmentos de 
vasil hames cerâmicos. 

Depósitos aluviais e 
coluviais; em setor 
plano.P roximi dades 
pequeno portinho 

50 x 60 m  

Possível -
me nte m aior 

ALT A 

 

Ret rabalhamento fluvial de 
fragmentos cerâmicos, 
bioturbação, ret irada recente 
de bloco de pedra, buracos 
de caçadores de tatus. 

 

Educação ambi ental  
/ pat ri monial  
(proximi dade com  
tril ha) 

Entorno ampl o com potencial , 
necessita estudo 
complementares 

 

IT 17 / Itaq ui  7  

UT M  754662 ;  71962 86  

Neobr asi leiro , H istó rico,  
Samb aqui (?)  

Depósi to conchífero, terra 
preta,  f ragmentos de 
vasil hames  e utensíli os 
cerâmi cos, louças, tel has 
goivas,  vidros, 

Ocupa área de planície de 
maré e terraço f luvio 
mari nho.  Parte do materi al 
encont ra-se na zona inter-
marés 

35 x 18 m  ALT A 

 

Á rea de barranco 
rel at ivamente incli nado, sob 
ação de correntes de maré.  

 

Material  com 
potencial  
museológico 
exposi ti vo 

Necessita estudos 
complementares, Potencial  
para salvam ento ou 
monitoramento da ação de 
correntes sobre o refugo. 
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RESERV A ITAQ UI  
OCORRÊNCIAS / COORD. UTM 

(SAD 69) 

T IPOS CULT URAIS 

VEST ÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

ASSOCIADOS 

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO  DISTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL 
APARENTE 

RELEVÂNCIA  / 
S IGNIFICÂNCIA 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES OBSERVAÇÕES 

IT 18 / Rio  d a C açad a 1  

UT M  758483 ;  71968 99  

Samb aqu i  

Depósi to conchífero e 
terra preta, vest ígios 
ósseos e lít icos 

Banco arenoso junto a 
planície de m aré. Margem 
esquerda do rio da Caçada 

M aior que 1 5 
x 15 m  

3 m al tura 

ALTA  

 

Á rea críti ca, sob influencia 
de correntes de maré e 
fl uviais prom ovendo 
desmoronamentos e 
solapamentos do 
sambaqui 

 

Á rea favorável para 
educação am biental 
/ pat ri monial 

 

Estudo sobre contenção dos 
processos abrasivos.  
Necessidade de dimi nui ção do 
fl uxo de barcos próximos ou 
cont rol e de velocidade.,  
Necessidade de resgate ou 
monitoramento do processo 
erosivo.  

IT 19 / Rio  d a C açad a 2  

UT M  757830 ;  71975 71  

Samb aqu i  

Depósi tos conchíferos e 
terra preta, vestígi os 
ósseos e lít icos 

Setor com  afloram ento 
rochoso em planície de maré.  
Dista cerca de 65m  da 
margem  esquerda do rio da 
Caçada. 

63 x 37 m  

6 m al tura 

ALT A 

 

Indícios de ocupação 
recente com  alterações no 
terreno, grandes buracos 
de caçadores de tatu; 
presença de 
irregularidades na 
superfície. 

 

Á rea favorável para 
educação am biental 

/ pat ri monial 

 

IT 20 / Po rto  d o Jul iano  

UT M  754332 ;  72044 43  

Samb aqui (?)  e  
Neo brasi leiro  

Depósi to conchí fero, 
fragm entos de 
vasil hames cerâmicos 

Setor com  afloram ento 
rochoso em planície de maré 
e depósitos fluvi ais. Dista 
cerca de 65m da margem 
esquerda do rio do Poço. 

Cerca de  6 0 
x 15 m  

M ED IA  A 
ALT A 

 

Á rea sob i nfl uenci a de 
correntes de maré e 
fl uviais 

 

Sem  sugestão Entorno com potencial, necessi ta 
estudos compl ementares, 

O material conchí fero com 
possibilidade de ser vest ígi o 
neobrasileiro. 

IT 21 / Tab aqu ara 

UT M  757175 ;  72033 07  

Neo brasileiro  e 
T up ig uaran i ( ?) 

Fragmentos de 
vasil hames cerâmicos 

Ocupa porção de mei a 
encosta e colina junto a 
margem  direita do rio 
T abaquara 

Não 
determi nada 

z35 x 30 m  

ALT A 

 

Á rea sob i nfl uenci a de 
corre ntes de maré e 
fl uviais, presença de 
desbarrancamentos  

 

Materiai s com 
potencial  

museológico 
exposit ivo 

Entorno com potencial, necessi ta 
estudos compl ementares. 

IT 22 / Rio  C ai té 

UT M  756914 ;  72051 36  

Neo br asi leiro  e H istór ico  

Inúmeros fragmentos de 
vasil hames e utensíl ios  
cerâmi cos, telhas 
goivas,  fai anças, l ouças, 
vi dros 

Ocupa terraço fl uvio-marinho 
e a planíci e de m aré ,  nas 
proxi mi dades da margem 
direita do ri o Caité. 

M aior que 5 5 
x 50 m  

ALT A 

 

Á rea sob infl uenci a de 
correntes de maré e 
fl uviais, presença de 

desbarrancamentos e 
ret rabalhamentos,  áreas 
escavadas por caçadores 

de tatus, presença de 
antigos portos 

 

Educação ambi ental;  
patri monial. 

Materiai s com  
excepcional 

potencial  
museológico 

exposit ivo 

Estudo sobre contenção dos 
processos abrasivos.  Potencial  
para resgate ou moni toram ento 
dos processos erosi vos e 
intem péricos sobre os materi ais. . 
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ANEXO 6: Quadro com os atributos de análise da 

RESERVA CACHOEIRA
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RESERVA CACHOEIRA 
OCORRÊNCIAS / COORD. UTM 

(SAD 69) 
TIPOS CULT URAIS 

VEST ÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

ASSOCIADOS 

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO  DISTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL 

APARENTE 

RELEVÂNCIA  / 
S IGNIFICÂNCIA 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES  OBSERVAÇÕES 

C1 / Limoeiro 1  

UTM 730777 ; 7197538 

Neobrasileiro 

Deposição superf ici al de 
conchas (bruacas) ,  
fragm entos de vasil hames 
cerâmi cos e tel has goivas 

Parte pl ana superior e mei a 
encosta de coli na al ongada 
(di que de rocha básica).  
Localizada a 140m da margem  
esquerda do rio Cachoeira 

60 x 23m  MÉDIA A 
ALTA 

 

Proxim idades com  área 
dest inada a impl antação de 
inf ra-estruturas p/ educação 
ambiental  (SPVS) e l azer da 
comunidade; presença de 
cerca cortando o sít io 

Possi bil idade de uso 
p/ fins de educação 
ambiental  
/patrim oni al. 

Setores laterais ao longo da colina 
apresentam el evado potenci al 
arqueológico, bem  como ri sco de 
perda pelas obras de i mplantação 
das inf ra-estruturas da SPVS. 

C2 / Rio Cachoeira 1 

UTM 731017 ; 7198742  

Hist órico e Neobrasileiro 

Abundantes f ragmentos 
de vasil hames cerâmicos, 
louças e vidros. 

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira.  Locali za-se a 70m 
da margem esquerda do ri o; 
Cobertura de pastagem com  
algumas árvores. 

37 x 55m  MÉDIA A 
BAIX A 

 

Área dest inada a replanti o, 
com perturbação atual do 
solo pel o uso de subsolador; 
ocorrência de valetas de 
escoamento; área afetada 
por i nundações. 

S iti o escola 

Moni toramento 

A  presença de componente 
Neobrasileiro esparso em meio a 
materiais mais recentes, aponta 
para necessidade de estudos m ais 
detalhados; área sedimentar com 
potencialidade no subsolo para 
ocorrência de materiais mais 
antigos. 

C3 / Rio Cachoeira 2 

UTM 731029 ; 7198808 

Neobrasileiro e Histórico 

Fragmentos de 
vasil hames cerâmicos,  
louças e vidros, presença 
de terra preta e 
ocorrência conchí fera 
(bruaca) 

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira.  Locali za-se a cerca 
de 5m da margem esquerda do 
ri o (di que marginal );  Cobertura 
de pastagem com algumas 
árvores. 

60 x 30m  ALTA 

 

Área dest inada a replanti o, 
com perturbação atual do 
solo pel o uso de subsolador; 
ocorrência de valetas de 
escoamento; área afetada 
por i nundações e abrasão 
fl uvial (setor côncavo) 

Material  com potencial 
museológico 
exposi ti vo 

Futuros pesquisas 
sobre i mpacto da 
ação fl uvial 
(m oni toramento) 

Necessidade de estudos 
complementares para def inição de 
li mi tes e impactos.  Defi nição das 
característi cas das espécies 
replantadas sobre o sít io 

C4 / Rio Cachoeira 3 

UTM 730225; 7200059 

Hist órico ( c/ ruína)  

Ruínas de pedra,  canai s 
ret ifi cados,  telhas goivas,  
pregos, garrafas recentes,  

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira.  Locali za-se a cerca 
de 130m da margem  di reita do 
ri o; setor com abundantes 
árvores frut íferas em m ei o a 
vegetação secundária 
(m édi o/avançado)  

Pelo menos 
55 x 40 m 

MÉDIA A 
ALTA 

 

Bioturbação, abrasão fl uvial,  
escavação clandest ina, 
proxi midades c/  trilha. 

Estudos sobre 
recomposição natural 
da vegetação em 
áreas histori camente 
degradadas 

Á rea de ocorrênci a possivel mente 
bem m ai or, necessi tando futuros 
estudos complem entares. 

C5 / Rio Cachoeira 4 
UTM 730729 ; 7200516 

Hist órico ( c/ ruína)  

Ruínas em  al venaria de 
pedra (al icerces) e tij olos 
(paredes),  canais 
ret ifi cados,  f ragmentos de 
vasil has cerâmi cas,  telhas 
goivas, tijolos maciços,  
louças, vidros, chapas e 
tril hos de ferro 

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira.  Locali za-se a cerca 
de 20m da m argem di reita do 
ri o; setor com abundantes 
árvores frut íferas em m ei o a 
vegetação secundária 
(m édi o/avançado) 

Pelo menos 
135 x 75 m  

ALTA 

 

Escavações cl andestinas, 
deteri oração gradual por 
bioturbação; proxi midades 
c/  tril ha. 

Potencial para 
educação ambiental 
/patrim oni al Estudos 
sobre recomposição 
natural  da vegetação 
em áreas 
historicamente 
degradadas 

Á rea de ocorrênci a possivelm ente 
bem m ai or, necessi tando futuros 
estudos complem entares. 

Setor bastante afetado por 
evolução de meandros do rio 
Cachoeira 

C6 / Turvo 1 
UTM 732957 ; 7200375 

Neobrasileiro 

Poucos f ragmentos de 
vasil hames cerâmicos 

Localiza-se em um  di que 
margi nal  j unto a margem di reita 
do ri o do T urvo.  Á rea 
parcialmente aberta com 
presença de árvores frut íferas 

Não 
determinada 

BAIX A A 
MÉDIA 

 

Passagem de búfalos, área 
de tril ha,  setor com erosão 
lami nar e li near 

 

Sem  sugestão Entorno com potencial,  necessita 
estudo complementares. 
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RESERVA CACHOEIRA 
OCORRÊNCIAS / COORD. UTM 

(SAD 69) 

TIPOS CULT URAIS 

VEST ÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

ASSOCIADOS 

LOCAL DE 
IMPLANTAÇÃO  

DISTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL 

APARENTE 

RELEVÂNCIA  / 
S IGNIFICÂNCIA 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES  OBSERVAÇÕES 

C7 / Limoeiro 2 

UTM 730502 ; 7197703 

Neobrasileiro 

Um f ragmento de vasi lhame 
cerâmi co ti po Neo, 

Encosta norte de coli na 
alongada (dique de 
rochas básicas) com 
presença de matacões. 
S itua-se a cerca de 100 
da margem direi ta do ri o 
Cachoeira 

Pontual  BAIX A 

 

Plantação de mandioca área 
de encosta com erosão laminar 
intensa 

 

Sem  sugestão P resença de louças e vidros 
recentes 

 

C8 / Limoeiro 3 

UTM 730543 ; 7197623 

Neobrasileiro 

Fragmentos de vasi lhames 
cerâmi cos,  telhas goivas e 
material recente (vidros,  
ti jolos e telhas) 

Bai xa encosta em colina 
com substrato de rochas 
básica (di que), a cerca 
de 3m da margem di rei ta 
do ri o Cachoeira. 

25 x 20.m MÉDIA A 
ALTA 

 

Abrasão f luvial,  setores 
perturbados por passagem de 
pessoas (da moradi a); erosão 
lami nar  e l inear nas tril has, l ixo 
domiciliar 

A tivi dade de 
Educação Ambiental /  
Pat ri monial junto a 
Com uni dade 

Construção da antiga ponte sobre 
o rio. Indicação de m orador sobre 
erosão lateral signifi cativa neste 
ponto (devi do ao afl uxo d’água do 
ri o Capi vari) 

Ocorrênci a de casa em  alvenari a 
com características pecul iares 
(armazém anti go). 

 

C9 / Copiuva 1 
UTM 732465 ; 7198087 

Neobrasileiro e Histórico (c/ 
ruína)  

Inúmeros fragmentos de 
vasil hames e utensíli os 
cerâmi cos,  ocorrência 
conchí fera (bruacas) l ouças 
e vi dros, cal iças e tel has 
goivas, áreas com carvões, 
possíveis estruturas de 
pedra 

Á rea com afloram ento de 
poucos matacões 
rochosos (tálus?) 
sedi mentação al uvial  
associ ada. S itua-se a 
cerca de 100 da m argem 
direi ta do rio Copi úva. 

110 x 60 m  ALTA 

 

Área sujei ta a pisoteamento 
constante de bú falos erosão 
lami nar e li near i ntensa, 
escavação clandest ina, área 
sujei ta a replanti o. 

A tivi dade de 
Educação Ambiental /  
Pat ri monial 

Materiai s com bom 
potencial expositi vo 

Á rea necessitando de i solamento e 
manejo específ ico 

C10 / Rio Cachoeira 5 
UTM 731043; 7199145 

Neobrasileiro e Histórico (c/ 
ruína)  

Depósito conchífero 
(bruacas),  fragmentos 
cerâmi cos lisos e corrugados 
espessos, ampla área com 
terra preta, al icerces em  
alvenari a de pedra. 

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira (margem  
esquerda), l ateral  a 
meandro abandonado 
(l agoa). S itua-se a cerca 
de 230 m da margem 
esquerda do rio. 

100 x 40 m  ALTA 

 

Setores com erosão laminar e 
li near, escarificações, 
passagem constante de 
pessoas, hortas,  chi quei ro, 
valetas,  moradi a, li xo 
doméstico;  

Á rea sujei ta a inundaçã o 

A tivi dade de 
Educação Ambiental /  
Pat ri monial junto a 
comunidade 

Materiai s com 
potencial museológico 
exposi ti vo 

Á rea não pertencente a SPVS 
Propriedade do S r José Cardoso  

Á rea de elevado potenci al e 
fragi li dade necessi tando cuidados 
emergenciai s. 

C11 / Faisqueira 1 

UTM 737347; 7193217 

Sambaqui 

Depósito conchífero (ostras 
predominantemente), com  
ocorrência esporádi ca de 
ossos 

P laníci e aluvi al  do rio 
Faisqueira.  S itua-se a 
cerca de 150m da 
margem esquerda do ri o;  
Vegetação secundária 
estágio inicial e capoeira 

Aproximadam
ente 40 x 30 x 

2,5 m 

ALTA A 
MÉDIA 

 

Áreas amplas explotadas no 
passado com perf is cortados e 
instáveis, presença de buracos 
e escavações recentes, 
proxi midade imediata com  
estrada principal  de acesso; 
passagem de pessoas 

Pel as condições de 
acesso e presença de 
perfi l (que pode ser 
ret ifi cado) boas 
condições p/ 
educação ambiental \ 
Pat ri monial 

Sam baqui anteri ormente 
cadast rado por Cavalheiro et.  al . 
1996 (APA de Guaraqueçaba) sob 
a sigla T86; Área junto a estrada 
de acesso a fai squeira,  cuja 
pavimentação em  parte é 
composta por restos do sambaqui 
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C12 / Porto Araújo 
UTM 737102 ; 7192392 e 
737165 ; 7192336 

Sambaqui, Histórico (c/ 
ruína) , Neobrasileiro 

Depósito conchífero, terra 
preta,  f ragmentos de 
vasil hames  e utensíl ios 
cerâmi cos,  l ouças,  telhas 
goivas, vidros, al icerces e 
colunas em alvenari a de 
pedra, áreas de plantação de 
arroz com val as; 

Margem  esquerda do ri o 
Faisqueira.  Á rea de pl anície 
aluvi al  e de maré 

Aproximadam
ente 185 x 40 

m 

ALTA 

 

Setores perturbados por 
buracos (caçador de tesouros), 
áreas com retrabal hamento por 
correntes de maré, plantação 
de bananeiras sobre sam baqui , 
queda de árvore e 
desm oronam ento. 

Ruína com  beleza 
estética, favorável  a 
educação ambiental / 
patri monial  j unto a 
comunidade 
Ecoturism o no 
entorno. 

Á rea não pertencente a SPVS 
interessantes características 
mult icomponenciais do sí ti o 
(porto; casa, sambaqui , área de 
agricul tura,  terra preta, etc). 

C13 / Faisqueira 2 
UTM 735557 ; 7192087 

Sambaqui, Histórico  

Depósito conchífero, 
fragm entos de tel has goivas,   

Á rea junto a um córrego, 
cerca de 150 m da margem 
direi ta do rio Faisqueira 

Cerca de 50 x 
50m 

ALTA A 
MÉDIA 

 

Setores com expl otação anti ga 
de conchas,  cortes abruptos 
instáveis, áreas revolvi das, 
buracos de tatu 

Sem  sugestão P roxim idade com antigo 
caminho. 

Entorno com potencial,  
necessi ta estudo 
complementares 

C14 / Faisqueira 3 

UTM 735674 ; 7192132 

Neobrasileiro 

Depósito conchífero (ostras), 
fragm entos  de obj etos e 
vasil hames cerâmicos,  
objetos de metal , telhas 
goivas, vidros e fragmentos 
de garrafas 

P laníci e fl uvio-mari nha  
proxi midade margem  di reita 
do ri o Faisquiera 

Cerca de    23 
x 13m 

ALTA A 
MÉDIA 

 

Abrasão e movimentação por 
correntes de maré e fl uvial ; 
B ioturbação (caranguej os)  

Material  com potencial 
museológico 
exposi ti vo 

P roxim idade com antigo 
caminho 

Entorno com potencial,  
necessita estudo 
complementares. 

 

C15 / Rio Seco 1 

UTM 733058 ; 7188002 

Sambaqui 

Depósito conchífero (ostras) 
raso,  

P laníci e fl uvio-mari nha 15 x 10m  BAIX A A 
MÉDIA  

 

Queda de árvore com 
movi mentação,  passagem  de 
tril ha (SPVS) sobre depósito. 

Sem  sugestão Pode ser material remobi li zado 
de C16 

C16 / Rio Seco 2 
UTM 733099 ; 7187820 

Sambaqui  

Amplo depósito conchí fero 
com predomínio de ost ras 

P roxim idades ri o Seco,  
embasam ento rochoso 
afl orante na forma de 
poucos bl ocos (m atacões) 
próxi mo a córrego. 

120 x 50 x 7 ALTA 

 

Bioturbação, áreas escavadas 
(expl otação antiga),  setor 
cri tico com t ri lha na l ateral do 
sambaqui . Escoamento 
superfi cial difuso 

Educação ambi ental / 
patri monial  
(proximi dade com  
tril ha) 

Necessidade de m anej o 
especí fi co com estudo para  
desvio da t rilha  

C17 / Casa Branca 

UTM 734640 ; 7190018 

Hist órico ( c/ ruína), 
Neobrasileiro, Sambaqui  

Depósito conchífero 
(bruacas e ost ras),   terra 
preta,  f ragmentos de 
vasil hames  e utensíl ios 
cerâmi cos,  l ouças,  telhas 
goivas, vidros, l âm ina de 
machado em di abásio, 
estrutura de casa em 
alvenari a de pedra 

Col ina a bai xa encosta nas 
proxi midades da margem  
direi ta do rio Faisqueira 

140 x 35 m ALTA 

 

Setor perturbado por 
passagem de pessoas e 
moradi a (re-uso de ali cerces) , 
escavações para valas e 
s istema de esgoto, plantio de 
árvores frut íferas,  uso de 
cimento sobre est rutura de 
alvenari a de pedra; deposição 
de cali ça p/ const rução 

Á rea favorável  para 
educação ambiental / 
patri monial 

V isitação,  S itio-Escola 

Moni toramento 

A lojam ento Faisqueira (SPVS) 

Necessidade de m anej o 
especí fi co da área e 
levantamentos mais detal hados 

Necessita pl anej amento para 
futuras instalações e i nfra-
estruturas 
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C18 / Faisqueira 4 
UTM 734642 ; 7189775 

Neobrasileiro e Histórico (c/ 
ruína)  

Depósito conchífero 
(bruacas e ost ras),   terra 
preta,  f ragmentos de 
vasil hames  e utensíli os 
cerâmi cos,  l ouças,  telhas 
goivas, vidros, estrutura 
de casa em al venaria de 
pedra 

Col ina a bai xa encosta nas 
proxi midades da margem  
direi ta do rio Faisqueira 

100 x 35 m ALTA  

 

Setor perturbado por 
ati vidade de passagem  e 
moradi a (re-uso de ali cerces 
em al venaria de pedra), 
roça  

Á rea favorável  para 
educação ambiental / 
patri monial 

V isitação 

 

Necessidade de m anej o específico 
da área 

Necessita pl anej amento para 
futuras instalações 

C19 / Faisqueira 5 
UTM 735079 ; 7191110 

Neobrasileiro, Histórico ( c/ 
ruína)  

Alicerces e colunas em 
alvenari a de pedra 
(argam assa com 
conchas),  telhas goi vas 

Col ina al ongada am pl a,  a 
cerca de 200m da margem 
direi ta do rio Faisqueira, 

Vegetação secundária bem 
conservada junto as ruínas 

50 x 25 m 
(área da 
ruína) 

ALTA  

 

Setor com  passagem de 
tril ha da SPVS sobre 
estrutura (al icerces) 

Á rea favorável  para 
educação ambiental / 

patri monial 

V isitação 

Moni toramento 

T al vez necessidade de desvio da 
tril ha (ou manutenção adequada) 

Ocorrênci a de cerâm ica neo no 
porto a 170 a leste, indicando área 
de ocorrência bem  mai s ampl a 

Grande figueira sobre ruína 

C20 Faisqueira 6 

UTM 735773; 7192409 

Neobrasileiro 

Depósito conchí fero, 
(bruacas) e terra preta 

Depósito fluvio-mari nho. S itua-
se a cerca de 30m  m argem 
esquerda do rio Faisqueira 

30 x 15 m 

 

MEDIA A 
ALTA 

 

Área sob inf luencia de 
correntes de maré e fl uvial 

P roxim idade tril ha de 
acesso princi pal 

Sem  sugestão Entorno com potencial (i nclusive 
área de t ri lha),necessita estudos 
complementares, 

Material  conchí fero com  
possibilidade de ser vestígio 
indígena 

C21 / Faisqueira 7 

UTM 735758 ; 7192279  

Neobrasileiro 

depósi to conchífero 
(bruacas),  tel ha, 
vasil hames,  abrasador 

P laníci e de maré,  com 
subst rato lamoso (mangue). 
S itua-se na m argem esquerda 
do ri o Faisqueira,  na zona entre 
marés. 

Pontual ou 
1,5 x 1, 5m 

ALTA  A 
MÉDIA 

 

Área sob inf luencia de 
correntes de maré e fl uviai s,  
e marola de embarcações, 
(sob risco de perda 
eminente); bioturbação 
(caranguejos) 

Materiai s com 
potencial museológico 

exposi ti vo 

Necessidade de resgate ou 
monitoramento do processo 
erosivo.  Setor próximo a T 121 
(Cavalheiro et al .,  1996) 

Cont role vel ocidade barcos 

C22 / Faisqueira 8 

UTM 735635 ; 7193007 

Neobrasileiro 

Depósito conchífero 
(bruacas),  telhas goivas , 
fragm entos de vasil hames 
cerâmi cos,  terra preta, 
metal 

P laníci e fl uvial  ou rest inga 
subst rato arenoso cinza-escuro  

Cerca de 30 x 
20 m 

ALTA  A 
MÉDIA 

 

Setor de passagem (tril has 
e uso) c/  pi soteio,  moradi a e 
inf ra-estruturas, val etas de 
drenagem , l ixo domici li ar. 

Educação ambi ental;  
patri monial 

Manejo com  
parti c ipação dos 

moradores 

Á rea favorável  a estudo histórico 
com resgate da memória oral dos 
moradores (sr Alceu) 

C23 / Caraquara 1 

UTM 734124 ; 7190981 

Neobrasileiro, Histórico  

depósi to conchífero 
(bruacas),  tel has goivas, 
fragm entos de 
vasil hames,  l ouça, 
abrasador 

S ituado na margem esquerda 
do ri o Caraquara.Pl aníci e de 
maré,  com substrato argil o-
arenoso e rochoso. 

Cerca de 4 x 
2m 

MÉDIA A 
BAIX A 

 

Área sob inf luencia de 
correntes de maré e fl uviai s,  
Passagem de pessoas 
(porto) 

Moni toramento Estudo complementar sobre 
rel evância.  Possibi li dade p/  
monitoramento de erosão 
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C24 / Caraquara 2 
UTM 734126 ; 7191144 

Neobrasileiro e Histórico (c/ 
ruína)  

Alicerces e colunas em 
alvenari a de pedra 
(argam assa com 
conchas) depósito 
bruaca, tel ha goivas , 
fragm entos de vasil hames 
cerâmi cos,  terra preta, 
cerâmi ca espessa 
corrugada, peso rede 
cerâmi co,  baci a 
porcelana, etc 

S ituado a cerca de 170m do rio 
Caraquara (margem  esquerda). 
Substrato arenoso, área com 
vari ações  suaves de topografi a 
(coli nas alongadas e 
afl oramentos) ; setores m ais 
encai xado próxim os aos 
córregos,   

65 x 45 m ALTA  

 

Área sob inf luencia 
constante erosão fluvi al (em 
parte do sítio),  materiais sob 
perda emi nente) 

Passagem de t rilha 

T ril ha l ateral e sobre sí ti o, 
com passagem de pessoas; 
bioturbação 

Moni tormaento de 
erosão 

Educação ambi ental/  
patri monial . Visi tação 

 Materiai s com 
potencial museológico 

exposi ti vo 

Estudo e manejo da trilha sobre o 
sít io 

Grande figueira sobre ruína 

Moni toramento do processo 
erosivo fluvi al 

A  área necessita estudos 
complementares 

C25 / Caraquara 3 
UTM 733876 ; 7191098 

Histórico (c/ ruína)  

Alicerces e colunas em 
alvenari a de pedra 
(argam assa com 
conchas) 

Á rea com variações  suaves de 
topografi a (col inas alongadas e 
afl oramentos) ; setores m ais 
encai xado próxim os aos 
córregos, 

40 x 35 m MÉDIA A 
ALTA 

 

Bioturbação 

T ril ha próxi ma 

T al vez Educação 
ambiental  /  
patri monial 

A  área necessita estudos 
complementares 

C26 / Caraquara 4 
UTM 733812 ; 7191085   
733776 ; 7191074  

Hist órico ( c/ ruína) e 
Neobrasileiro 

Depósito conchífero  
(bruacas),  tel has goi vas, , 
cerâmi ca torneada 

Á rea com variações  suaves de 
topografi a (col inas alongadas e 
afl oramentos) ; setores m ais 
encai xado próxim os aos 
córregos,Encosta com 
presença de blocos rochosos 
(depósito de tál us?),  a área se 
estende até o ri o  

Cerca de 70 x 
25 m 

MÉDIA 

 

T recho junto ao ri o sob 
inf luencia constante  de 
erosão fl uvial  (em  parte do 
sít io),  setor superior com 
bioturbação (árvores e 
tatus) 

 

Sem  sugestão Não foi possível determi nar 
extensão das brocas na parte 
superior do sít io; necessidade de 
melhor caracterização. 

Moni toramento do processo 
erosivo fluvi al 

C27 / Caraquara 5 

UTM 733827 ; 7190989 

733860 ; 7190984 

Neobrasileiro, Histórico  

Fragmentos de cerâmica 
(base) tampa de f rasco de 
perfum e telhas goi vas 
Fragmentos de garrafas 
com fundos côncavos e 
pont il 

P laníci e de maré,  com 
substrato l amoso (m angue) e 
área m ai s el evada com  blocos 
rochosos (depósito de tál us) 

Vegetação bem conservada 

Cerca de 50 x 
20 m 

ALTA  A 
MÉDIA 

 

Área sob inf luencia de 
correntes de maré e fl uviai s,  
sob perda emi nente. 

B ioturbação (caranguej os) 

Moni tormaento Talvez resgate ou m oni toramento 

733827,00000 ; 7190989 
cerâmi cas e tel has; 733860; 
7190984 garrafas (fundos) 

Necessidade de m elhor 
caracteri zação  e cuidados com 
passagem pessoas 

C28 / Caraquara 6 
UTM 734048 ; 7191023 

Hist órico ( c/ ruína)  

Alicerces e colunas em 
alvenari a de pedra 
(argam assa com 
conchas) 

Á rea elevada ampl a com 
presença esporádica de 
matacões rochosos 

Estrutura com 
7 x 5 m  

ALTA A 
MÉDIA  

 

Bioturbação, escavação 
clandestina  

Educação ambi ental / 
patri monial 

V isitação 

Necessidade de estudos 
complementares 
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C29 / Catumbi 1 
UTM 731828; 7194466 

Neobrasileiro 

depósi to conchífero 
(bruacas),  telha goi vas , 
fragm entos de vasil hames 
cerâmi cos,  terra preta 

Á rea mais elevada (pl aníci e 
aluvi al ) com substrato arenoso. 
Está a 70m do ri o Catumbi e a 
150m  da margem  esquerda  rio 
Cachoei ra 

45 x 40 ALTA  

 

Ocupação e resi dênci a 
sobre sítio,  valetas de 
drenagem  e esgoto,  
escavações, pisotei o, li xo 
doméstico 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial 

Material  potencial  
museolõgico 

Á rea não pertencente a SPVS 
propri edade sr Vital íno 

Manejo em  parceria com 
propri etári o 

C30 / Catumbi 2 
UTM 731369 ; 7194026 

Sambaqui 

Depósito conchífero t ipo 
sambaqui  (predomi nânci a 
de ostras);  terra preta; 
abrasador poli do 

Á rea elevada com subst rato 
rochoso (quartzito) a 300m da 
margem direi ta  do ri o 
Cachoeira 

Cerca de 110 
x 109 x 8 m 

 

ALTA   

 

Exposi ção,  escavação com 
remobi lização de materiais,  
re-uso,  erosão l aminar e 
li near, est rutura de casa 
sobre sambaqui, roça 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial 

V isitação 

Necessidade de estudos 
complementares 

Necessidade de plano de 
recuperação da área degradadas 

C31 / Catumbi 3 

UTM 731217 ; 7193441 

731264 ; 7193291 

Sambaqui, Neobrasileiro 

Depósito conchífero  
(sambaqui) , fragm entos 
de vasil hames cerâmicos  

Á rea elevada  e alongada com 
subst rato rochoso  (quartzito) 
Está a cerca de 100m  da 
margem esquerda do ri o 
Cachoeira 

190 x 30m ALTA   

  

Erosão na tril ha (SPVS) 
afetando material  de al ta 
rel evância,  pi soteio,  erosão 
lami nar e li near em alguns 
pontos, pl antação bananei ra 
sobre sambaqui 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial Materiais 

com potencial  
museológico 
exposi ti vo 

Necessidade de estudos 
complementares no entorno da 
tril ha 

 Necessidade desvio ou estrutura 
para passagem  em trecho na t rilha 

C32 / Catumbi 4 

UTM 731368 ; 7192842 

Sambaqui 

Depósito conchífero 
(ostras) t ipo sambaqui 

Á rea elevada na mei a encosta, 
com provável  substrato 
rochoso. 

Não definido, 
maior que 30 

x 30m 

ALTA   

  

Escavação cl andest ina 
profunda (2,5m prof .) 

Á reas explotadas 
antigamente com erosão 
lami nar 

Moni toramento Equi valente T114 (Cavalheiro et 
al,  1996) 

Recuperação de área degrada por 
escavação recente.Pesqui sa do 
perfi l na área escavada 

C33 / Esbarrela 

UTM 730705 ; 7194338 

Neobrasileiro 

Concentração conchas 
(bruacas) terra preta  
fragm entos de cerâmica 

P laníci e aluvi onar, sol o 
arenoso.Situa-se a cerca de 
80m da m argem esquerda do 
ri o Esbarrela 

37 x 30m ALTA A 
MÉDIA   

  

Passagem de pessoas, 
pisoteamento,  val etas de 
drenagem , ocupação atual 
sobre (casa) sobre vestígios 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial 

P resença de áreas com técnicas  
de drenagem  anti gas junto a roça 
de mandioca 

C34 / Lagoa V ermelha 
UTM 730404 ; 7194042 

Neobrasileiro 

T erra preta, f ragmentos 
cerâmi cos e depósito 
conchí fero (bruacas) 

P laníci e aluvi al  lateral  rio 45 x 40 m ALTA A 
MÉDIA  

  

Bioturbação (árvore caída), 
abrasão fl uvial 
acam pam ento de 
pescadores, 

Materiai s com 
potencial museológico 

exposi ti vo 

Equi valente T111 (Cavalheiro et 
al,  1996) 

Á rea suscet ível  a 
desbarrancam ento  

C35 /  Lagoinha 

UTM 729369 ; 7195201 

Neobrasileiro 

Material  conchífero 
(bruacas) telhas goivas e 
fragm entos de cerâmica 

P laníc ie aluvi al  l ateral  ao rio 
Lagoa Verm elha 

Não definido MÉDIA  

  

Ocupação sobre o sí ti o, 
deposição de li xo. 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial junto aos 

moradores 

Equi valente T109 (Cavalheiro et 
al,  1996)) 
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C36 / Porto da Pedra 
UTM 729622 ; 7190309 

Sambaqui 

Ocorrênci a de depósito 
conchí fero (predomínio de 
ostras) 

Á rea mais elevada com 
subst rato rochoso,  l ateral  a 
margem esquerda do ri o 
Cachoeira 

Não definido ALTA  A 
MÉDIA 

  

Bioturbação, 
ret rabalhamento por antiga 
moradi a,  passagem de 
pessoas (tril ha) 

V isitação Necessidade de estudos 
complementares; 

Á rea vi si tada por Caval hei ro et  al,  
1996 

C37 / Rio Cachoeira 6 

UTM 729547 ; 7189632 

Neobrasileiro 

Fragmentos de cerâmica 
e tel has goivas 

Á rea elevada (col ina) com 
subst rato rochoso e sol o 
coluvial. Situa-se a cerca de 
150m  do rio Cachoei ra 

Cerca de 30 x 
30m  

MÉDIA A 
BAIX A 

  

Casa de m adei ra sobre as 
ocorrências , área aberta ,  
tril ha na mei a encosta com 
erosão linear  

Sem  sugestão Necessidade de estudos 
complementares 

C38 / Porto Limoeiro 1 

UTM 731130 ; 7195811 

Neobrasileiro 

T erra preta, oc orrênci a de 
camada conchífera 
(bruacas) espessa; 
fragm entos de vasil hames 
cerâmi cos,   

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira a cerca de 50 m 
deste 

40 x 25 m ALTA   

  

Área de passagem de 
búfalos, erosão l aminar 
restrita Pastagem , futura 
área de repl ant io,  t ril has 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial 

Estudos da memória 
oral dos anti gos 

moradores do l ocal 
(associação c/  sít io 

C10) 

Necessidade de estudos 
complementares 

Estudos sobre árvores frut íferas 

731130 ; 7195811 depósito 
conchí fero espesso e neo 

 

C39 / Porto Limoeiro 2 
UTM 731123 ; 7195755 

Hist órico ( c/ ruína)  

Alicerces em al venaria de 
pedra , ocorrência de 
camada conchífera  
(bruacas) 

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira a cerca de 50 m 
deste 

40 x 16m MÉDIA 

  

Pastagem, futura área de 
replant io, passagem de 
búfalos, tril has 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial 

Estudos da memória 
oral dos anti gos 

moradores do l ocal 

Necessidade de estudos 
complementares 

C40 / Porto Limoeiro 3 

UTM 731256 ; 7195814  

 Neobrasileiro 

Cam adas conchíferas 
(bruacas),  f ragmentos de 
vasil hames cerâmicos, 
seixo de quartzo 
(al isador) 

P laníci e aluvi al  do rio 
Cachoeira a cerca de 200 m 
deste 

30 x 20 m ALTA   

  

Pastagem, futura área de 
replant io, passagem de 
búfalos 

Educação ambi ental / 
Pat ri monial  

Estudos da memória 
oral dos anti gos 

moradores do l ocal 

Necessi dade de estudos 
complementares 

Ocorrênci a próxi ma a uma árvore 
de ingá 

C41 / Porto Limoeiro 4 
UTM 731461 ; 7195849 

Neobrasileiro 

Cam adas conchíferas 
(bruacas),  f ragmentos de 
vasil hames cerâmicos,  

P laníci e aluvi al  do rio Copi úva 
a cerca de 130 m deste e 260m 
do ri o Cachoeira. 

Pelo menos 
70 x 40m 

ALTA   

  

Pastagem, futura área de 
replant io, passagem de 
búfalos  

Educação ambi ental / 
Pat ri monial  

Estudos da memória 
oral dos anti gos 

moradores do l ocal 

Necessidade de estudos 
complementares 

Investi gar área antigo Porto 
Limoei ro j unto ao rio Copiuva 
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RESERVA CACHOEIRA 

OCORRÊNCIAS / COORD. UTM 
(SAD 69) 

TIPOS CULT URAIS 

VEST ÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

ASSOCIADOS 

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO  DISTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL 

APARENTE 

RELEVÂNCIA  / 
S IGNIFICÂNCIA 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES  OBSERVAÇÕES 

C42 / Lageado 1 
UTM 734643 ; 7197866 

Neobrasileiro, Histórico ( c/ 
ruína)  

Depósito de camada 
conchí fera (bruacas) terra 
preta,  f ragmentos telhas 
goivas e cerâmica t ipo 
Neo,  A li cerces em 
alvenari a de pedra  

Á rea em encosta elevada,  em 
colina ; subst rato 
rochoso/coluvi al 

30 x 30 m ALTA  A 
MÉDIA 

  

Instal ação de cerca sobre 
depósi to conchífero 
passagem de búfalos 

P roxim idade de  t ri lha 

Sem  sugestão Necessidade de estudos 
complementares; 

Interessante presença de material  
conchí fero em área bem el evada 

C43 / Lageado 2  

UTM 734725 ; 7198040 

Hist órico ( c/ ruína)  

Alicerces e colunas em 
alvenari a de pedra 
(argam assa com 
conchas) 

Á rea elevada com subst rato 
rochoso 

60 x 55 ALTA   

  

 

Bioturbação, escavação 
clandestina,   passagem 
búfalos 

Educação ambi ental/  
patri monial . Visi tação 

Moni toramento 

 

Necessidade de estudos 
complementares 

S íti o vi sitado por Caval heiro et  
al. ,1996. 

Necessidade de isolam ento da 
área 

C44 / Lajeado 3 

UTM 735038 ; 7198375 

Neobrasileiro ou Itararé  

Um fragmento de 
vasil hame cerâmico (li so) 

Á rea elevada (col ina ci rcul ar) 
com substrato rochoso e elúvio 

pontual  BAIX A  

  

Grande Perturbação por 
escavação (área de 
emprésti mo DER)  sol o 
revi rado 

Sem  sugestão Necessidade de estudos 
complementares nos setores ainda 
íntegros 

 
 


