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1. INTRODUÇÃO E QUADRO CONCEITUAL
O presente relatório foi elaborado com vistas a apresentar um Diagnóstico do Patrimônio HistóricoCultural do município de Porto Belo, com vistas à elaboração do Plano de Manejo da APA da Ponta do
Araçá, em Porto Belo. Nesse sentido, o foco dos estudos está no bairro do Araçá, onde se localiza a
Unidade de Conservação.
Neste relatório apresentamos os resultados das atividades desenvolvidas pela do Museu de Arqueologia
e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues Cabral (MArquE/UFSC), através dos Laboratórios de
Arqueologia e de Etnologia das Migrações, as quais, em síntese, dizem respeito à execução de trabalhos
em gabinete (levantamento bibliográfico) e em campo (levantamento de informações orais e vistoria
arqueológica).
Por tratar de patrimônio cultural, se procurou evitar fragmentações relativas aos distintos campos de
produção de conhecimento, por exemplo, patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico etc. , optandose por sua contextualização em termos espaciais e temporais, uma vez que "nos últimos anos (...), já se
depreende que essas áreas se inter-relacionam e que, independentemente das suas respectivas
categorias, todo o patrimônio se configura e se engendra mediante suas relações com a cultura e o
meio". (Pellegrini, 2006:3)
Assim, apresentamos os bens patrimoniais associados ao seu tempo histórico: períodos pré-colonial,
colonial e pós-colonial (imperial e republicano).
Nos diagnósticos, foram identificados, classificados e denominados sete sítios arqueológicos até então
desconhecidos. Seis destes são compostos por registros de ocupações pré-coloniais, enquanto
testemunhos encontrados em outro sítio remetem ao período pós-colonial. Foram vistoriados também
sítios já registrados na literatura.
Concorrendo para a configuração de patrimônios de natureza imaterial, diversas manifestações culturais
foram arroladas no município, tendo como foco o bairro do Araçá, sendo destacadas aquelas cujos
indícios encontrados as configuram como mais significativas. Ressalta-se que a natureza aqui tratada
não permite a identificação de patrimônios, entre práticas diversas, sem a realização de uma uma
etnografia, ou descrição densa (Geertz, 1989), o que está além do escopo deste diagnóstico. A
investigação, no entanto, permite identificar elementos e contextos que para eles apontam.
Conclui-se que a área que engloba a da APA do Araçá e seu entorno, considerada em seu conjunto Unidade de Conservação, comunidade tradicional e patrimônio arqueológico, constitui uma paisagem
cultural singular que requer ações específicas de salvaguarda.
A Área de Proteção Ambiental (APA) da Ponta do Araçá situa-se no leste do município de Porto Belo,
Península de Porto Belo, nos limites com o município de Bombinhas. Criada em 30 de abril de 2008,
através do decreto 395, abrange uma área de 140,7 hectares, com formato irregular, caracterizando-se
com uma unidade de conservação de uso sustentável.
A península possui formação rara no litoral brasileiro, incluindo praias, ilhas, promontórios, enseadas,
restingas e remanescentes florestais. (Veras, 2007:59). A região de Porto Belo é formada por uma
paisagem de planície costeira e um litoral bastante recortado, com séries de reentrâncias e dominado
pela Ilha João da Cunha. Alternando costões rochosos e praias de areia fina, tem seu horizonte marcado
por morros, possuindo áreas de mata tropical atlântica em regeneração.
Este ambiente abrigou ocupações humanas diversas, com distintos marcadores espaciais, como pode ser
observado através de vestígios arqueológicos, do período colonial e de comunidades tradicionais que ali
permanecem, além de outras mais recentes.
A cultura material pode ser vista, segundo Meneses (1983), como o segmento do meio físico que é
socialmente apropriado pelo homem, ou seja, ele intervém, modela, dá forma a elementos do meio
físico, segundo propósitos e normas culturais.
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No âmbito da Arqueologia, a cultura material é analisada enquanto registro arqueológico, ou seja, os
“restos materiais de atividades culturais, concentrados nos espaços de antigos assentamentos e os locais
onde estas atividades se desenvolveram tecnicamente” e que “apresenta-se numa paisagem
contemporânea sob a forma de sítios arqueológicos” (Fossari, 2005)
Deste modo, pode-se dizer que o Patrimônio Arqueológico é constituído “por coisas físicas, restos
materiais de atividade cultural e seu contexto” (Meneses, 1992), sendo o objetivo da Arqueologia,
enquanto ciência, compreender o comportamento humano de populações pretéritas a partir da análise
da sua cultura material.
Como já apontado por Amaral et al. (2010), os sítios arqueológicos pré-coloniais registrados no litoral
catarinense remetem a um período que se iniciou, possivelmente, há mais de 4.000 anos a.C com a
chegada dos primeiros povoadores da área. As marcas das vivências desses pioneiros identificados como
caçadores-coletores estão inseridas na paisagem contemporânea sob forma de sambaqui.
Estes podem ser identificados morfologicamente, isto é, em termos das características que apresentam
aos olhos dos seus observadores, por exemplo, em forma de elevação, dentro de grutas, com evidências
arqueológicas dispersas sobre superfícies ou em profundidade. Deste modo, ao se falar aqui de
sambaquis, sítios rasos a céu aberto, abrigos sob rochas, oficinas líticas e inscrições rupestres está se
referindo a categorias gerais de sítios pré-coloniais. São as evidências da cultura material neles
encontrados que podem indicar suas funções: como locais de moradias (aldeias onde se deram
atividades cotidianas e rituais) e/ou áreas de trabalhos específicas.
Já os sítios arqueológicos do período colonial e pós-colonial, morfologicamente, podem ser identificados
como edificações arquitetônicas que se apresentam isoladamente ou formando conjuntos. De acordo
com as funções que desempenharam no passado, estas edificações podem ser classificadas em
arquitetura oficial, militar, religiosa ou civil.
Como destacava Santos (1997:88), “Viver, para o homem, é produzir espaço. Como o homem não vive
sem trabalho, o processo de vida é um processo de criação do espaço geográfico”. É nesse sentido que as
evidências do trabalho humano passam a constituir bens de interesse coletivo, possibilitando
compreender o processo de transformação da paisagem sob a ação de diferentes grupos ao longo do
tempo.
A preservação do patrimônio cultural no Brasil tomou corpo na década de 1930, com a organização do
que viria ser o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Por cerca de 50 anos, no
entanto, apenas o caráter material do patrimônio nacional foi contemplado e, neste âmbito, somente
aquele "cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do Brasil, quer por seu excepcional valor [grifos nossos] arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico ". (Decreto no. 25, 1937)
Na década de 1980, uma concepção mais ampla de patrimônio, de orientação antropológica, ganha
força e lugar no plano das políticas públicas, que passam a reconhecer a pluralidade cultural do país e a
contemplar a preservação de valores simbólicos na constituição de identidades coletivas. Esta se
consolida na Constituição Federal de 1988, que assim define o patrimônio cultural brasileiro no art. 216:
"bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: I. as formas de expressão; II. os modos de criar, fazer e viver; III.
as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV. as obras, objetos, documentos, edificações e
V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.
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Parágrafo 1. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.’’1

Observa-se então, uma ampliação do conceito de patrimônio que vai da esfera dos grupos hegemônicos
às culturas populares, da dimensão material ao intangível, de um passado longínquo ao ainda recente.
Tratam-se agora, mas apenas de técnicas e produtos mas de processos e relações sociais.
A questão fundamental nessa expansão, ao passar dos objetos às ideias, é o deslocamento do foco para
os produtores dos bens culturais. Ao trabalhar com a noção de "referência à identidade", ou referência
cultural, se pressupõem sujeitos para os quais essas referências façam sentido. Trata-se de enfatizar a
existência de universos simbólicos compartilhados, que possibilitam a comunicação e coesão entre
sujeitos e o processo de produção e reprodução de um determinado grupo social. (Londres, 2006).
Em 2003, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, define esta categoria como
patrimônio que se transmite de geração em geração e é constantemente recriado pelos grupos "em
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de
identidade e continuidade e contribuindo para a promoção do respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana" (UNESCO, 2003).
As manifestações presentes no campo do patrimônio imaterial são, portanto, reconhecidamente
dinâmicas e historicamente condicionadas, há que se ressaltar, no entanto, como Cunha (2005:15), que
“suas condições de reprodução dependem, entre outras coisas, de acesso a território e a recursos
naturais”.
De acordo com a Convenção, cabe a cada Estado Parte adotar as medidas necessárias para garantir a
salvaguarda do patrimônio imaterial presente em seu território, devendo se empenhar no sentido de
assegurar o reconhecimento e valorização do patrimônio cultural imaterial, entre outras coisas, através
do "fortalecimento de capacidades em matéria de salvaguarda e, especialmente, de gestão e de
pesquisa científica".
O documento orienta, ainda, que se deverá "promover a educação para a proteção dos espaços naturais
e lugares de memória, cuja existência é indispensável para que o patrimônio cultural imaterial possa se
expressar" e "assegurar a participação mais ampla possível das comunidades, dos grupos e, quando
cabível, dos indivíduos que criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associá-los ativamente à
gestão do mesmo".
A política de salvaguarda definida e executada pelo IPHAN está em conformidade com as orientações da
UNESCO, tendo claramente incorporado a noção de referência cultural:
“Referências são edificações e são paisagens naturais. São também as artes, os ofícios, as formas
de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a que a memória e a vida social
atribuem sentido diferenciado: são as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais
queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima e que
reaproximam os que estão distantes, para que se reviva o sentimento de participar e de
pertencer a um grupo, de possuir um lugar." (IPHAN, 2000, p. 29)
A partir disso, era preciso assumir, segundo o próprio IPHAN (2006), "que a atribuição de valor
patrimonial a objetos e ações não é prerrogativa exclusiva do Estado e de seus representantes. Antes

1

Mas é somente no final da década de 1990 que vemos ações mais efetivas no sentido de discutir estratégias e formas de
proteção ao patrimônio imaterial. Em agosto de 2000, o Decreto n° 3.551 instituiu “o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro” e criou “o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial”. Quatro anos
depois, em 2004, o Decreto n° 5.040 criou o Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan (DPI).
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disso, precisa envolver os sujeitos que mantêm e produzem bens culturais". Assim, entre os princípios
norteadores da política de salvaguarda desenvolvida pela instituição, estão:
- a participação da sociedade e, particularmente, dos grupos interessados, na formulação e
implementação das ações de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e
- a articulação com outras políticas públicas de modo a viabilizar a sustentabilidade das condições
ambientais e sociais de produção, reprodução e transmissão dos bens culturais imateriais.
Três instrumentos básicos de salvaguarda estão voltados aos bens culturais imateriais: os mapeamentos
e inventários de referências culturais; o Registro, conforme formalizado no Decreto 3.551/2000; os planos
e ações de salvaguarda. Ou seja, o registro de um bem deve ter por base um processo de inventário e,
como consequência, a formulação e implementação de um plano de salvaguarda2. O registro é uma
forma de reconhecimento e valorização desses bens, sendo visto como um instrumento legal. Registramse saberes e celebrações, formas de expressão e os lugares, ou espaços onde essas práticas se
desenvolvem (IPHAN, 2006b, p. 22).
Pensar o patrimônio cultural, implica, portanto, tratar das paisagens culturais resultantes das
relações entre homem e o ambiente. O conceito de paisagem cultural foi instituído pela UNESCO em
Convenção de 1972, visando o reconhecimento de porções dos territórios, onde a inter-relação entre a
cultura humana e o ambiente natural confere à paisagem uma identidade singular.
Nesse contexto, as paisagens culturais são entendidas como bens culturais que representariam "as obras
conjugadas do homem e da natureza" e os "locais de interesse arqueológico, com um valor universal
excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico", ilustrando a evolução e
consolidação da sociedade humana ao longo do tempo, sob a influência das condicionantes ambientais,
sociais, econômicos e culturais, externas e internas. (UNESCO, 1972)
A Convenção Européia da Paisagem, realizada em 2000, se distingue da concepção da UNESCO,
primeiramente, por ter abrangência apenas regional e não internacional. Além disso, ela estabelece
normas de proteção e gestão de todas as formas de paisagens, "em áreas consideradas notáveis, assim
como nas áreas da vida quotidiana", e incentiva a participação dos cidadãos nas decisões sobre as
políticas relativas às paisagens nas quais vivem, já que a paisagem deve ser compreendida "tal como é
apreendida pelas populações".
Meneses (2002) alerta sobre os inconvenientes de se reconhecer uma paisagem como patrimônio
cultural pela sua “monumentalização”, transformando em fetiches elementos que a compõem. Nesse
sentido, recupera as discussões em torno das tentativas de superação de tais concepções e destaca a
introdução da categoria de paisagem cultural não só como obra combinada da natureza e do homem
mas também “... dos valores e funções a ela associados, assim como os vínculos afetivos, que passaram
a ser um dos referenciais decisivos para o reconhecimento de um ‘valor universal excepcional.”
Em 2009, o IPHAN criou um instrumento nacional de reconhecimento das paisagens culturais brasileiras
denominado “chancela” (Portaria nº 127/2009), com fundamento na Constituição brasileira, artigo 216,
que em seu parágrafo 1º, como vimos, determina que "o poder público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação”.
Conforme definido na referida Portaria, a paisagem cultural brasileira é uma “porção peculiar do
território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida
e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”.

2

Em Santa Catarina, 4 Inventários com base no INRC foram concluídos (Sertão de Valongo, Quilombo São
Roque, Quilombo Invernada dos Negros, Referências de base Luso-Açoreana no Litoral Catarinense) e 1 encontra-se
em andamento (Comunidade Mbyá-Guarani). Nenhum deles se encontra atualmente em Lista dos Bens
Registrados.
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Vale destacar que a chancela implica o estabelecimento de um pacto entre o poder público, a sociedade
civil e a iniciativa privada, visando à gestão compartilhada das porções do território nacional assim
reconhecidas. O objetivo da chancela é contribuir para a preservação do patrimônio cultural,
complementando e integrando os instrumentos de promoção e proteção existentes. Ela complementa o
arcabouço legal utilizado pelo IPHAN para a preservação do patrimônio cultural e não exclui a
possibilidade de aplicação do tombamento, do registro ou de qualquer outro instrumento de proteção
do patrimônio.
A presença de comunidade tradicional de pescadores na APA da Ponta do Araçá e entorno traz outros
elementos para a consideração da paisagem cultural em que esta se insere.
Em 2007, foi instituída a Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais - PNPCT (Decreto 6040/2007), que assim define, Povos e Comunidades Tradicionais:
"grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição".
A Política, cuja coordenação e implementação fica a cargo da Comissão Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, tem entre seus os objetivos:
I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos
naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;
II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de Conservação
de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável;
III - implantar infraestrutura adequada às realidades sócioculturais e demandas dos povos e
comunidades tradicionais;
IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou
indiretamente por projetos, obras e empreendimentos;

Cunha (2001), discutindo a amplitude do conceito de populações tradicionais, propõe uma definição a
partir do que estas apresentam em comum:
"O que todos esses grupos possuem em comum é o fato de que tiveram pelo menos em parte
uma história de baixo impacto ambiental e de que têm no presente interesses em manter ou em
recuperar o controle sobre o território que exploram".
A autora discute, ainda, as mudanças culturais a que estão sujeitas as populações tradicionais a partir da
articulação com a economia de mercado já que estas não mais se encontram na periferia do sistema
mundial. Considerando não só as mobilidade temporal das populações mas, também, do mercado com
que se relacionam, chama a atenção para o fato de que as mesmas deixaram de ser meras fornecedoras
de matérias primas, passando a participar da economia da informação por meio do valor agregado ao
conhecimento local.
Nesse sentido, as populações tradicionais tornam-se não apenas relevantes na conservação de recursos
naturais mas passam a constituir elemento de interesse por parte de setores culturais e econômicos.
A integração das populações tradicionais à gestão de Unidades de Conservação potencializa tanto as
condições de preservação de recursos naturais e produção de conhecimento novo como contribuem
para a educação patrimonial e desenvolvimento econômico sustentável das comunidades.
Em cenários como esse, o turismo de base cultural pode congregar também outros interesses. Dadas as
condições, o turismo pode ser um importante aliado para a manutenção e valorização da diversidade, na
medida em que tem potencial para fornecer alternativas de sobrevivência dentro de balizas culturais,
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sem implicar o abandono de modos de vida tradicionais. Ao valorizar o caminhar histórico-cultural de
uma comunidade, é possível elaborar produtos turísticos que necessitem da manutenção daquele modo
de vida para existir e ser ofertado, contribuindo para a reiteração de ambos no tempo.
Agregando as questões históricas e culturais a projetos turísticos, diminuem as possibilidades de
resultados predatórios, posto que as atividades dependem da sobrevivência daquela configuração para
reiterar-se no tempo. Para Lima e von Simson:
"Por meio do turismo cultural, o patrimônio tem mais condição de se tornar um recurso
renovável, pois a atividade turística pressupõe o deslocamento de pessoas para apreciar a cultura
de outras localidades e viajar para experimentar, o que permite ao longo do tempo, uma
intensificação da economia local pela maior valorização dos bens culturais, sejam eles tangíveis
ou intangíveis, mas sempre sob uma perspectiva sustentável. Assim, é necessário se pensar no
turismo como um benefício ao patrimônio cultural e ao mesmo tempo levar em conta, os perigos
de uma atividade turística descontrolada". (Lima e Simson, 2010, p. 524)

As políticas de desenvolvimento sustentável e a patrimonialização tem por objetivo a valorização e
salvaguarda de territórios e do capital cultural que as comunidades tradicionais ensejam, mas ainda
carecem de instrumentos efetivos para alcançar seus objetivos. Nesse sentido, a maior articulação com
agentes locais, públicos, privados e setores da sociedade civil pode vir a suprir lacunas e apresentar
soluções criativas para a gestão das paisagens culturais.
O patrimônio cultural pode ser protegido por legislação em três esferas: nacional, estadual e municipal.
A proteção ao patrimônio cultural com relevância nacional é responsabilidade do IPHAN, enquanto em
Santa Catarina, é atribuído à Fundação Catarinense de Cultura (FCC). Na esfera municipal as Prefeituras
são responsáveis pela formulação de políticas e programas locais, em consonância com as diretrizes
nacionais.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Tendo por preocupação central reunir dados preliminares sobre o Patrimônio Cultural do Município de
Porto Belo, foram conduzidas pesquisas qualitativas baseada em levantamento de dados primários e
secundários. Os encaminhamentos se ativeram, em um primeiro momento, a pesquisas de gabinete,
buscando uma revisão da literatura pertinente e fontes de dados secundários sobre o município de Porto
Belo, mais especificamente sobre a sua formação histórica e patrimônio cultural. Esta primeira etapa
orientou o levantamento de dados primários, que consistiu em entrevistas e grupo focal junto à
comunidade do bairro do Araçá, vistoria arqueológica, entrevistas junto a atores relevantes no cenário
cultural do município e, ainda, ensaio etnográfico.

Levantamento de dados secundários

O levantamento bibliográfico voltado à questão do patrimônio nos períodos colonial e pós-colonial,
buscou contextualizar o objeto de estudo a partir de 3 perspectivas: discussão sobre patrimônio cultural
e seus desdobramentos; histórico da ocupação da região/município; levantamento de manifestações
culturais locais e seus referentes.
A revisão do estado da arte no campo do Patrimônio Cultural possibilitou optar pelas categorias de
observação e análise, apresentadas anteriormente, como Cultura material, patrimônio imaterial e
9

paisagem cultural, tendo em vista refletir sobre a configuração e gestão do patrimônio cultural de um
determinado território.
O levantamento de dados sobre a história da ocupação humana buscou elementos na literatura
arqueológica e histórica, tendo em vista contextualizar a formação do patrimônio cultural hoje
encontrado. Este patrimônio é entendido aqui como uma construção histórica que tem início com as
populações do período pré-colonial, sendo fortemente marcada pela colonização portuguesa e por
dinâmicas diversas a partir do século XVIII.
A pesquisa contou com o acervo da Biblioteca Municipal de Porto Belo, do Centro de Documentação do
Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC - MArquE e com a produção acadêmica na área.

Os levantamentos cadastrais
No intuito de reunir dados sobre os sítios arqueológicos cadastrados na área da APA da Ponta do Araçá,
além de consulta a resultados de projetos pesquisas, de salvamento e de levantamentos de sítios e/ou
vestígios arqueológicos de Porto Belo já publicados, foram pesquisados os arquivos do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (11ª Superintendência do IPHAN em Florianópolis e
também do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico - SGPA/IPHAN3). O mesmo
procedimento foi feito para Bombinhas, considerando que ambos os municípios estão situados na
Península de Porto Belo, ou seja, estão muito próximos e possuem características ambientais
semelhantes, além do que seria anacrônico projetar a divisão política atual para o passado. Os dados
levantados junto a essas fontes são apresentados no capítulo que aborda o histórico da ocupação
humana na região.
Para levantamento dos bens culturais do município já identificados, inventariado e/ou tombados, foram
consultados os cadastros de bens materiais e imateriais junto ao IPHAN, Fundação Catarinense de
Cultura - FCC, os arquivos da Fundação Municipal de Cultura e Secretaria de Turismo de Porto Belo e,
também, do Núcleo de Estudos Açorianos - NEA/UFSC.

O levantamento de dados primários
A partir de um contato inicial com os moradores da comunidade, obtivemos indicações dos sobre os
moradores mais antigos da área. De posse de uma ficha de registro de entrevistas previamente
elaborada em gabinete, foram realizadas treze entrevistas visando o levantamento arqueológico. No
Anexo I, apresentamos um quadro com os principais dados coletados nesse levantamento, inclusive as
coordenadas UTM do local onde foi realizada a entrevista, telefone para contato, data, número de foto,
entre outros.
Foram priorizadas as entrevistas com moradores mais antigos da comunidade tradicional, descendentes
das famílias que viveram e/ou continuam vivendo no interior e nas proximidades da APA da Ponta do
Araçá, entendendo que, dada a vivência dessas pessoas na área, estes são conhecedores do local e
podem possuir informações sobre o patrimônio arqueológico presente nas imediações.
A partir do levantamento prévio da literatura acerca das manifestações culturais tradicionais de Porto
Belo, foram realizadas entrevistas com representantes da Fundação Municipal de Cultura e da Secretaria
de Turismo do município. Estas nos levaram a novas entrevistas, com dois artesões (cestaria e renda de
bilro, que já não é produzida por falta de condições físicas da última artesã), Padre Revelino, e um
empresário do setor turístico (Casa do Turista), consistindo as mesmas em questionamentos acerca de
manifestações culturais tradicionais (celebrações, formas de expressão, lugares e saberes) e sua

3

Disponível em http://portal.iphan.gov.br/portal/montaPaginaSGPA.do. Acesso em 25/03/11.
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permanência na atualidade. Foi abordada, ainda, a relação entre essas manifestações e o turismo na
cidade, tendo em vista o impacto deste sobre a cultura e economia local.
Tratamento diferenciado foi dado à região de entorno da APA Ponta do Araçá, onde se realizou um grupo
focal com a participação de membros mais idosos da comunidade. O grupo focal teve por objetivo
levantar informações sobre o patrimônio cultural material e imaterial local.
Nesse sentido, os mesmos foram questionados quanto à existência de vestígios arqueológicos na área, a
partir de imagens de sítios de diversas naturezas.
Os participantes foram convidados também a relembrar práticas sociais orientados pela temática geral
"história da comunidade". Foram estimuladas narrativas sobre o cotidiano da comunidade no passado e
no presente, visando, através da memória oral, levantar pistas para a identificação de referenciais
significativos para o grupo, suas formas de transmissão e permanência na atualidade.
As informações levantadas nas entrevistas e no grupo suscitaram novas questões, levando-nos ao que
chamaremos aqui de ensaio etnográfico. Ensaio porque uma etnografia implica uma convivência, uma
observação participante da vida cotidiana, de práticas e relações entre os sujeitos, uma imersão, enfim,
maior do que era possibilitado pelo escopo desta pesquisa. Assim, se buscou, através de presença
semanal na localidade, entre os meses de outubro de 2011 a março de 2012, contactar membros da
comunidade, conhecer as moradias, algumas atividades cotidianas, participar de conversas em grupo.
Nessas ocasiões, foram explorados os significados atribuídos às práticas, aos lugares, aos conhecimentos
locais, aos antepassados, procurando nos aproximar ao que orientava Cardoso de Oliveira (2006): "Olhar,
ouvir, escrever". Ou seja, a etnografia busca o que é dito e também o que não é verbalizado, o que se
expressa em práticas diversas, nas relações, nas contradições, no entorno, aquilo que se encontra
subjacente aos discursos.
As observações então feitas apontaram para a existência de um conjunto de representações,
conhecimentos e práticas e que podem constituir um patrimônio significativo na localidade. A sua
afirmação, contudo, carece de recortes mais específicos e estudos mais aprofundados.

Figura 1 - Sra. Catarina Lídia Lopes e Sr. Juvenal
Bruno da Silva, antigos moradores da área,
acompanhados do neto.

Figura 2 - Sr. Antônio Silvino Sena, antigo morador
da área, e sua filha Zenaide Sena.
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Figura 3 - Entrevista com Saturnino Anastácio da
Costa e Manoel Domingos.

Figura 4 - Sr. Teófilo José da Silva, seu Nono,
antigo morador da área.

Figura 5 - Entrevista com o Sr. Silvestre Marques,
antigo morador da área.

Figura 6 - Entrevista com Sr. João Neves da Silva,
morador da Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 7 - Grupo focal realizado com antigos
moradores da área

Figura 8 - Grupo focal realizado com antigos
moradores da área.

Vistoria arqueológica
Com base nas informações orais obtidas junto aos informantes, foram realizadas vistorias no interior da
APA da Ponta do Araçá e no entorno, buscando averiguar locais de provável ocorrência de vestígios.
A vistoria arqueológica foi levada a cabo em diferentes locais afetados pela demarcação da UC, os quais
foram classificados em três categorias: Unidade de Conservação, Entorno e Município de Porto Belo .
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Unidade de Conservação – medindo aproximadamente 140 ha, esta área compreende o interior da APA
Ponta do Araçá, a qual se caracteriza por relevo irregular, com terras baixas (planícies) e/ou costões
rochosos nas proximidades do mar e terras em elevação (colinas e morros). A área é recoberta por
vegetação secundária em diferentes estados de regeneração.
Considerando os impactos antrópicos na ADA, foi apurado com os antigos moradores que no passado a
comunidade habitava as áreas altas da Ponta do Araçá, onde atualmente encontram-se residências e
pousadas.
Realizamos a vistoria arqueológica a partir da inspeção visual da superfície, percorrendo as trilhas, os
caminhos e os costões rochosos existentes na área ou nos locais indicados anteriormente pelos
entrevistados.
Em parte desta atividade, contamos com a colaboração do Sr. Silvestre Marques, antigo morador da área,
que apontou diversos lugares que foram utilizados antigamente pela comunidade, como os locais de
pesca específica para determinada espécie de peixe, os locais onde situavam-se os engenhos de farinha
que existam na localidade, além do local onde ficava a antiga igreja na Ponta do Estaleiro.
Para a realização da vistoria arqueológica, adotamos a nomenclatura dos lugares - conforme utilizado
pela comunidade que vive no entorno - como parâmetro para a localização das atividades desenvolvidas
na porção interna da APA da Ponta do Araçá. Deste modo, percorremos as seguintes localidades: Ponta
da Enseada (também conhecida como Ponta de Porto Belo), Estaleiro e Caixa d´Aço.

Figura 9 - Placa com a sinalização do início da APA Ponta do Araçá.

Ponta da Enseada: Extremidade nordeste da APA Ponta do Araçá que compreende uma área de média e
baixa encosta limitada a oeste, noroeste, norte, nordeste e leste por costões rochosos situados na beira
do mar; e a sudeste e sul pelo Parque Municipal da Galheta – município de Bombinhas. A cobertura
vegetal da área é, sobretudo, caracterizada como vegetação secundária e vegetação de costão. Nesta
área situa-se o Centro de Reprodução de Plantas da Mata Atlântica Fritz Müller e uma pousada.
Desenvolvemos a vistoria arqueológica nos costões que circundam a Ponta da Enseada, bem como no
interior do Centro de Reprodução de Plantas da Mata Atlântica Fritz Müller e em áreas adjacentes. Para a
realização dos trabalhos neste local, contamos com a colaboração do Sr. Silvestre, antigo morador da
área, que nos acompanhou e apontou locais onde poderiam ocorrer vestígios arqueológicos.
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Figura 10 - Ponta da Enseada.

Figura 11 - Entrevista com o Sr. Silvestre na Ponta
da Enseada.

Figura 12 - Entrevista com o Sr. Silvestre na Ponta
da Enseada, ao fundo a Ponta de Bombas ou
Ponta da Galheta (município de Bombinhas).

Figura 13 - Formação rochosa no costão leste da
Ponta da Enseada.

Figura 14 - Formação rochosa no costão oeste da
Ponta da Enseada.
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Figura 15 - Centro de Reprodução de Plantas da
Mata Atlântica Fritz Müller na Ponta da Enseada.

Figura 16 - Vistoria em companhia do Sr. Silvestre
no interior do Centro de Reprodução de Plantas
da Mata Atlântica Fritz Müller

Figura 17 - Entrevista com o Sr. Silvestre na Ponta
da Enseada.

Figura 18 - Vistoria em companhia do Sr. Silvestre
no interior do Centro de Reprodução de Plantas
da Mata Atlântica Fritz Müller

Estaleiro: Esta área ocupa a porção central da UC, sendo composta pela Ponta do Estaleiro, pela Praia do
Estaleiro e por cotas altas no limite com o município de Bombinhas. De um modo geral, a área é coberta
por vegetação, sendo que esta é semelhante ao encontrado no restante do parque, ou seja, vegetação
secundária em diferentes estados de regeneração e vegetação de costão.
Nesta localidade, vistoriamos os costões rochosos que circundam a Ponta do Estaleiro e nas adjacências
da Praia do Estaleiro, nas terras em meia encosta na Ponta do Estaleiro e na Praia do Estaleiro, bem
como as terras altas limítrofes ao município de Bombinhas. Nestes trabalhos também contamos com a
colaboração do Sr. Silvestre.
A Ponta do Estaleiro compreende uma área em elevação limitada a oeste, noroeste, norte e nordeste por
costões rochosos situados na beira do mar; a leste e sudeste pela Praia do Estaleiro; a sudoeste pela
Ponta do Caixa d´Aço e ao sul pelo “Morro da Burra”. Nesta área encontra-se um condomínio residencial
fechado.
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Figura 19 - Vista da porção leste da Ponta do Estaleiro a partir da Praia do Estaleiro.

Figura 20 - Vistoria arqueológica no costão leste da
Ponta do Estaleiro.

Figura 21 - Vistoria arqueológica no costão leste da
Ponta do Estaleiro.

Figura 22 - Vista do costão oeste da Ponta do
Estaleiro.

Figura 23 - Vista do costão oeste da Ponta do
Estaleiro, próximo à extremidade norte.
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Figura 24 - Trilha de acesso a um trapiche
particular situado na Ponta do Estaleiro.

Figura 25 - Superfície do terreno no interior do
condomínio particular da Ponta do Estaleiro.

Figura 26 - Estrado de acesso à extremidade norte
da Ponta do Estaleiro, no interior do condomínio
particular.

Figura 27 - Superfície do terreno no interior do
condomínio particular da Ponta do Estaleiro.

A Praia do Estaleiro engloba uma área de planície e de costões rochosos a beira mar, bem como as terras
em média encosta situadas entre a praia e a antiga estrada geral do estaleiro. No leste e no nordeste da
planície arenosa que compõe a praia, encontram-se costões rochosos. Nas imediações da praia, situamse algumas pousadas.

Figura 28 - Vista do canto leste da Praia do Estaleiro.
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Figura 29 - Vista parcial da Praia do Estaleiro a partir
da Ponta do Estaleiro.

Figura 30 - Vista do canto oeste da Praia do
Estaleiro

Figura 31 - Vista da porção leste da Praia do
Estaleiro.

Figura 32 - Formações rochosas no canto leste
da Praia do Estaleiro.

Figura 33 - Detalhe de formação rochosa na Praia do
Estaleiro.

Figura 34 - Detalhe de seixos e barranco nas
imediações da Praia do Estaleiro.
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Figura 35 - Vistoria arqueológica no canto leste da
Praia do Estaleiro.

Figura 36 - Detalhe de formação rochosa na
Praia do Estaleiro.

As cotas altas na área do Estaleiro dizem respeito à porção do solo situado ao sul e a sudeste da Antiga
Estrada Geral do Estaleiro, localizada entre a Ponta/Praia do Estaleiro e o município de Bombinhas. Neste
local encontram-se algumas residências e pousadas.

Figura 37 - Vista geral da área mais alta do Estaleiro a partir da Ponta da Enseada.

Figura 38 - Vista de parte da área mais alta do
Estaleiro no interior da pousada Jardim Praia do
Estaleiro.

Figura 39 - Vista de parte da área mais alta do
Estaleiro no interior da pousada Jardim Praia do
Estaleiro.
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Figura 40 - Vista da Antiga Estrada Geral do
Estaleiro. Este local era utilizado como acesso à
igreja que havia no Estaleiro.

Figura 41 - Vista da parte mais alta do Estaleiro a
partir da Ponta de mesmo nome.

Figura 42 - Mirante situado no Estaleiro.
Antigamente havia uma capela no local, agora
existe no local uma imagem do Santo Ezequias.

Figura 43 - Vistoria arqueológica no mirante
situado no Estaleiro.

Figura 44 - Vistoria arqueológica com o Sr.
Silvestre na Praia do Estaleiro.

Figura 45 - Vistoria arqueológica com o Sr. Silvestre
no Estaleiro.

Caixa d´Aço: Esta área ocupa a extremidade oeste da APA da Ponta do Araçá, sendo composta pela Ponta
do Caixa d´Aço, pela Praia do Caixa d´Aço e por cotas altas no limite com o município de Bombinhas. De
um modo geral, a área é coberta por vegetação, sendo que esta é semelhante ao encontrado no restante
da UC, ou seja, vegetação secundária em diferentes estados de regeneração e vegetação de costão.
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Nesta localidade a vistoria foi realizada nos costões rochosos que circundam a Ponta do Caixa d´Aço e na
Praia do Caixa d´Aço, nas terras em média encosta possíveis de ser acessadas por ruas ou trilhas na
Ponta do Caixa d´Aço, bem como nas terras altas limítrofes ao município de Bombinhas.
A Ponta do Caixa d´Aço compreende uma área em elevação limitada ao sul, sudoeste, oeste, noroeste,
norte e nordeste por costões rochosos situados na beira do mar; a leste pela Ponta do Estaleiro e a
sudeste pela Praia do Caixa d´Aço. A área é predominantemente coberta por vegetação, sendo que
apenas um morador reside na extremidade oeste da Ponta em uma construção improvisada.

Figura 46 - Vista geral da Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 47 - Trilha no interior da Ponta do Caixa
d´Aço.

Figura 48 - Detalhe de vegetação e trilha de
acesso ao mar na Ponta do Caixa d´Aço.
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Figura 49 – Costa Sul na Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 50 - Detalhe de formações rochosas no sul
da Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 51 - Acesso ao mar no oeste da Ponta do
Caixa d´Aço.

Figura 52 - Moradia construída na extremidade
oeste da Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 53 - Vistoria arqueológica na Ponta do
Caixa d´Aço.

Figura 54 - Formação rochosa no oeste da Ponta
do Caixa d´Aço.
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Figura 55 - Pequena enseada no oeste da Ponta do
Caixa d´Aço.

Figura 56 - Em primeiro plano, formação rochosa
no oeste da Ponta do Caixa d´Aço; ao fundo setor
norte da localidade.

Figura 57 - Formação rochosa no noroeste da
Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 58 - Formação rochosa no noroeste da
Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 59 - Detalhe de formação rochosa no
noroeste da Ponta do Caixa d´Aço.

Figura 60 - Vistoria arqueológica na Ponta do
Caixa d´Aço.

A Praia do Caixa d´Aço abrange uma pequena área de planície situada entre a ponta homônima e a
Antiga Estrada Geral do Estaleiro. Nas imediações da água do mar, em uma propriedade particular,
encontram-se uma residência e um bar/lanchonete. Na enseada formada entre a Ponta do Caixa d´Aço, a
Praia do Caixa d´Aço e a Praia do Araçá, localizam-se bares flutuantes. Neste local, mais uma vez,
contamos com o auxílio do Sr. Silvestre.
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Figura 61 - Vista geral da Praia do Caixa d´Aço.

Figura 62 - Vista do canto sul da Praia do Caixa
d´Aço.

Figura 63 - Canto sul da Praia do Caixa d´Aço, ao
fundo comunidade do Araçá.

Figura 64 - Vista do canto norte da Praia do Caixa
d´Aço.

Figura 65 - Vista do canto norte da Praia do Caixa
d´Aço.
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Figura 66 - Entrevista com o Sr. Silvestre na Praia do
Caixa d´Aço.

Figura 67 - Residência existente nas proximidades
da Praia do Caixa d´Aço.

As cotas altas no Caixa d´Aço dizem respeito à porção do solo situada ao leste da Antiga Estrada Geral do
Estaleiro e ao sul do Estaleiro, limitando-se com o município de Bombinhas. Nesta área existem algumas
residências. Os trabalhos de vistoria nesta área se limitaram a uma visita ao engenho de farinha situado
na propriedade do Sr. Luis Paulo Como (Coordenadas UTM 22J 745543E / 6996999S).

Figura 68 - Engrenagens do engenho situado na
propriedade do Sr. Luis Paulo Como.

Figura 69 - Engrenagens do engenho situado na
propriedade do Sr. Luis Paulo Como.
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Figura 70 - Engrenagens do engenho situado na
propriedade do Sr. Luis Paulo Como.

Figura 702 - Tachos do engenho, utilizados para
queimar a torrar a farinha.

Figura 691 - Antigo forno situado ao lado do
engenho de farinha.

Figura 713 – Estrada de acesso ao engenho de
farinha situado na propriedade do Sr. Luis Paulo
Como.
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Entorno – considerada a área do entorno imediato à localização UC que é habitada por populares, ou
seja, a comunidade do Araçá – ao sul e a sudeste da APA Ponta do Araçá.
Na Praia do Araçá realizamos entrevistas com antigos moradores e vistoriamos locais apontados como
de provável ocorrência de vestígios arqueológicos. Neste sentido, percorremos a planície e os costões
rochosos situados nas adjacências da praia.
Na vistoria arqueológica constamos a presença de “terra preta” no canto sul da Praia do Araçá, além de
concavidades nas rochas situadas nas proximidades (prováveis oficinas líticas). Apuramos que os
moradores do entorno conhecem a área como “Cemitério de Índios”. Ainda de acordo com os habitantes
da localidade, a “terra preta” pode ser encontrada em ambas as margens da Rua Pedro Jacinto Dias,
desde o Centro de Saúde do Araçá até a Igreja Assembleia de Deus – uma distância de cerca de 100m.
Constatamos também, nos fundos de uma residência, a existência de um bloco de rocha com marcas de
uso por populações pré-coloniais – uma oficina lítica.

Figura 724 – Visão geral da Praia do Araçá.

Figura 735 - Vista da porção norte da Praia do
Araçá.

Figura 746 - Vistoria arqueológica na Praia do
Araçá.
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Figura 77 - Fachada de uma casa situada no canto
sul da Praia do Araçá onde, em frente, foi
registrado um sitio oficina lítica.

Figura 758 - Zona de confluência entre rio e mar,
sob a vegetação foi evidenciada "terra preta", no
canto sul da Praia do Araçá.

Figura 79 - Visão geral do fundo de um terreno na
rua Pedro Jacinto Dias onde é possível evidenciar a
"terra preta".

Figura 80 - "Terra preta" evidenciada nas
proximidades da Praia do Araçá.

Figura 81 - Bloco de rocha onde constam bacias de
polimento, evidenciado no fundo de um lote nas
proximidades da Praia do Araçá.

Figura 762 - Fachada de residências construídas
sobre o sítio arqueológico, na Praia do Araçá.

Município de Porto Belo - teve dois sítios vistoriados - Enseada das Garoupas e Carioca de Porto Belo,
ambos registrados anteriormente na literatura, a fim de fazer o georreferenciamento destes locais e de
avaliar os seus respectivos graus de integridade. Foi vistoriado, ainda, outro Patrimônio Cultural Material
do município: a Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos.
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Segundo dados do CNSA/IPHAN, o sítio arqueológico Enseada das Garoupas foi registrado pela
arqueóloga Fabiana Comerlato em 2003. Trata-se de um afloramento granítico onde constam bacias de
polimento.
O sítio está situado em uma formação rochosa na beira mar da enseada que lhe empresta o nome,
sendo que possível acessar o local pela praia ou por vias pavimentadas. No local (coordenadas UTM 22J
742819E / 6993811S) evidenciamos a ocorrência de três polidores fixos, sendo que um deles está
parcialmente encoberto por um calçamento que margeia a praia. Nas proximidades existe um “marco da
marinha”, o qual, em conjunto com a calçada, impacta negativamente o sítio.

Figura 83 - Bacias de Polimento sítio Enseada das
Garoupas.

Figura 84 - Bacia de polimento no sítio Enseada das
Garoupas, detalhe de calçada sobre o sítio.

Figura 85 - Visão geral do sítio Enseada das
Garoupas, em primeiro plano o "marco da
marinha" e ao fundo as bacias de polimento.

Figura 776 - Visão geral do sítio Enseada das
Garoupas.

A Carioca de Porto Belo (coordenadas UTM 22J 743532E / 6993711S), também foi registrada pela
arqueóloga Fabiana Comerlato em 2003, conforme consta no CNSA/IPHAN. Na descrição do sítio consta
que se trata de uma fonte d’água edificada com blocos naturais, tendo uma abertura frontal de 0,6m de
largura e 1,30 de altura.
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Figura 787 - Detalhe da fachada da Carioca.

Figura 88 - Lateral esquerda da Carioca.

Figura 89 - Parte posterior da Carioca.

Figura 90 - Lateral direita da Carioca.

A Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos (coordenadas UTM 22J 742454 E / 6993639 S) é um Patrimônio
Cultural Material relevante para a população de Porto Belo.
O terreno onde está implantada a Igreja, segundo Kohl (2001), foi doado para a Paróquia de São Miguel
no ano de 1807 para que ali fosse edificada a Igreja da então comunidade de Garoupas. Em 1814, foi
iniciada e finalizada a construção da Capela Curada Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Garoupas.
Consta em uma carta do padre Antônio Augusto, datada de 1850, que a edificação foi feita com “paredes
de pedra de 5 palmos de grossura e 30 palmos de altura, fora seus alicerces...” (KOHL, 2001:104).
Nas imediações da Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos existem outras construções: campanário, capela
mortuária, cemitério e uma construção recente imediatamente ao lado da antiga capela que abriga a
secretaria paroquial.
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Figura 91 - Em detalhe, Campanário ao lado da
Igreja Matriz.

Figura 92 - Interior da Igreja Matriz. Ao centro,
altar principal. Nas laterais, altares secundários.

Figura 93 - Porta de entrada da Igreja Matriz a
partir do seu interior.

Figura 94 - Em detalhe, cruz no alto da Capela da
Igreja Matriz.
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Figura 95 - Capela mortuária situada ao lado da
Igreja Matriz.

Figura 96 - Cemitério situado ao lado da Igreja
Matriz.

Os dados reunidos através dos levantamentos realizados registram ocupações humanas de diferentes
tempos e apontam manifestações culturais de diferentes naturezas. Considerando as suas imbricações,
mas também a necessidade de apresentá-los de forma ordenada e coerente, optamos por organizar os
resultados por períodos: Patrimônio Cultural do período Pré-colonial e Patrimônio Cultural dos períodos
Colonial e Pós-colonial.

3. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO HUMANA NA REGIÃO DE PORTO BELO
O período Pré-colonial
A ocupação da região de Porto Belo no período pré-colonial tem sido investigada através de vestígios de
cultura material encontrados na região. Na literatura da área podemos encontrar os escritos de Rohr
(1984), Montardo et al (1996) e Kohl (2001), que desenvolveram estudos em sítios arqueológicos deste
período no município.
No catálogo de sítios arqueológicos de Santa Catarina, Rohr (1984) apresenta cincos sítios arqueológicos
por ele cadastrados em Porto Belo, sendo dois sambaquis, um de sinalizações rupestres na Ilha de João
Cunha e dois sítios rasos de sepultamentos, denominados: Porto Belo 1, Porto Belo 2, Porto Belo 3,
Porto Belo 4 e Porto Belo 5.
O sítio com inscrições rupestres (Porto Belo 3), que foi cadastrado em 1966 por Rohr, está localizado no
centro da Ilha João da Cunha. Configura-se por um paredão de diabásio de 5m² “... coberto de sinais,
gravados na rocha, com formato de círculos concêntricos, linhas paralelas onduladas, linhas paralelas
quebradas, quadriláteros, figuras estilizadas de vegetais e outras mais complexas.” (ROHR, 1984:122).
Vale destacar o que o pesquisador fala sobre a motivação de atos de vandalismos em sinalações
rupestres:

...devido a erros de interpretação de ingênuos caçadores de tesouros, que querem ver nas sinalações
rupestres roteiros de tesouros escondidos ou marco de navios afundados. Em decorrência desta
interpretação fantástica, diversos belos conjuntos de petroglifos da Ilha do Campeche e da Ilha de Porto
Belo (Ilha João Cunha) foram dinamitados.” (ROHR,1976:20-21).
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O Levantamento Arqueológico das margens da BR-101, de Montardo et al (1996), registra a ocorrência
de dois sambaquis em Porto Belo: Sambaqui Perequê I e Sambaqui Perequê II. Conforme pudemos
apurar no levantamento realizado, o último sítio mencionado é o mesmo registrado por Rohr (1984) sob
a denominação Porto Belo 2.
Já Kohl (2001), em sua história sobre o município de Porto Belo, cita a presença de oficinas líticas na
praia de Porto Belo e na Ilha João Cunha.
Também no arquivo da 11ª Superintendência do IPHAN podem ser encontradas outros registros de
evidências materiais do passado mais remoto na região, a testemunhar a ocupação humana no período
pré-colonial. É o que trazem os relatórios de Comerlato (1999), Lima (2003), Lavina (2005) e De Masi
(2007), que remetem a escavações e/ou prospecções, reunindo, portanto, um grande número de
informações. A seguir, apresentamos uma síntese dos dados coletados por relatório:

Delimitação do sítio Sambaqui da Rua 13. Praia de Bombas, Bombinhas, SC
Comerlato (1999) traz dados obtidos por meio de técnicas interventivas, sendo que a autora realizou 26
sondagens, em uma malha de 10x10m, com trado ou cavadeira. Dos dados que apresenta, destaca-se a
localização georreferenciada deste sítio (UTM 55: 27° 08´ 54” S / 48° 30´ 40” W) e a delimitação do
mesmo em uma área de 90m² - sendo 60m² em propriedade particular e 30m³ na Rua 13.
A partir das prospecções realizadas, registrou a presença de camada arqueológica numa profundidade de
até 1,37m, evidenciando restos faunísticos principalmente conchas e ossos. Entre as conchas coletadas,
constatou a predominância de bivalves, principalmente Anamalocardia brasiliana e Phacoides
pectinatus, além de Ostrea Puelchana, Olivancillaria vesiga, Tellina lineata, Neritina virgínea, Pholium
granulatum, Halistylus columina, Nassarius vibex.
O material ósseo era composto principalmente por vértebras de peixes de pequeno e médio porte,
esporões de arraias, ossos de mamíferos marinhos (baleia), ossos de mamíferos terrestres de pequeno
porte (roedores) e ossos de aves, além de dentes de seláquios, garras de crustáceos e um dente de
mamífero terrestre.
Do relatório de Comerlato (1999) destaca-se, ainda, a presença no sítio de uma ponta de osso, com
28mm, de três dentes de seláquios perfurados, sendo um inteiro e dois fragmentados, e de um artefato
lítico polido.

Diagnóstico Arqueológico – Rua do Papagaio, n° 161, Bombinhas – SC
Lima (2003) traz dados obtidos em um sítio do tipo acampamento. Por meio de técnicas interventivas, a
autora realizou 20 sondagens, numa malha de 4m, utilizando-se de cavadeira, com 30cm de diâmetro,
atingindo até 130cm de profundidade e observando a retirada de material sedimentar a cada 10cm.
O sítio, que possui extensão de, aproximadamente, 1540 metros quadrados, apresenta “uma lâmina de
deposição de material arqueológico (material conchífero e ósseo de origem animal) com
aproximadamente 90cm de espessura, sendo observado o início desta deposição de material entre 20 e
97cm de profundidade” (p. 1-2). Primeiramente, o sítio foi identificado com um sambaqui, no entanto,
devido às características percebidas após as intervenções, a pesquisadora reclassificou o sítio como
acampamento, entendendo que “os sítios acampamento distinguem-se morfologicamente dos
sambaquis principalmente em espessura” (id.), visto que o material arqueológico concentra-se em lentes
que, geralmente, possuem espessura máxima de 100cm.

Resgate Arqueológico do Sambaqui da Rua 13, Bombas – Bombinhas/SC
Neste relatório, Lavina (2005) traz os dados obtidos por escavações sistemáticas, talvez por este motivo,
seja o relatório que apresenta dados mais detalhados, incluindo a identificação das demais ocupações
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conhecidas da área. Lavina escavou o sambaqui identificado por Comerlato (1999), no qual coletou
sepultamentos humanos, vestígios de fauna (conchas, ossos de peixes, de aves e de mamíferos),
artefatos líticos, ósseos e conchíferos. Neste sambaqui, o arqueólogo escavou sete sepultamentos, sendo
que dois foram identificados como infantil-jovem e os demais como adultos. Em cinco casos, os
sepultamentos foram encontrados sobre estruturas compostas por valvas de moluscos e vestígios de
fauna. No entanto, segundo o autor, não foi possível perceber padrão no que se refere à orientação e à
deposição dos enterramentos, ainda que, quatro tenham sido encontrados em decúbito ventral.
Na segunda e terceira camadas arqueológicas, encontrou estruturas de blocos rochosos compostas por
blocos e fragmentos de diabásio e granito, que, no geral, estavam em associação com lâminas polidas e
fragmentos de ossos de cetáceos. Por outro lado, as estruturas com vestígios faunísticos (compostas por
conchas e ossos) situavam-se imediatamente abaixo da camada onde estavam os sepultamentos, sendo
que “freqüentemente, em meio às valvas, encontravam-se pontas ósseas polidas (unipontas e bipontas),
artefatos confeccionados em osso e artefatos líticos polidos, além de blocos de granito e diabásio e
lascas de quartzo hialino” (p. 9).
Em uma análise preliminar dos resultados da pesquisa, Lavina (2005) distingue três ocupações, sendo
duas “pré-cerâmicas” e uma colonial.
A primeira delas era composta por um grupo de pescadores e coletores instalados sobre uma duna de
pequena inclinação. Eram produtores de artefatos líticos (lâminas polidas, polidores, percutores,
artefatos fusiformes e lascas de quartzo hialino) e ósseos (pontas polidas feitas, a partir de ossos de
mamíferos e aves, e artefatos fusiformes, em osso e com bulas timpânicas de cetáceo). Esta ocupação
também foi evidenciada por estruturas com vestígios de fauna e um sepultamento.
A ocupação que sucedeu a primeira foi evidenciada por seis sepultamentos, encontrados entre 30-50cm,
sendo que no seus entornos encontravam-se ossos de cetáceo carbonizados ou em conexão anatômica
e laminas polidas e blocos de diabásio/granito, associados aos mesmos - provavelmente material
depositado junto aos mortos. Também foram encontrados ossos humanos esparsos, próximo a eles havia
estruturas de blocos de rochas brutas e artefatos líticos (lascados e polidos) ou lascas e vértebras de
peixes.
A ocupação mais recente estava representada por fragmentos de cerâmica colonial neobrasileira
“produzidos em torno com ou sem esmalte e fragmentos de faiança fina, associados a populações
européias ou com forte influência européia possivelmente datada entre os séculos XVII e XIX” (p. 10). E,
ainda, por “raros fragmentos de líticos e ósseos, principalmente vértebras de cetáceos” (p. 4)
Levantamento e Contextualização do Patrimônio Arqueológico da Ilha João da Cunha e sua Relação
com o Empreendimento Hoteleiro Proposto
De Masi (2007) traz dados obtidos por meio de técnicas interventivas, sendo que o autor realizou mais
de 60 sondagens em diferentes setores da Ilha João da Cunha. Dos relatórios disponíveis para consulta
no IPHAN, este é o único que trata de uma pesquisa desenvolvida em Porto Belo.
Durante os trabalhos de campo o pesquisador constatou que os sítios arqueológicos na Ilha João da
Cunha - o de inscrições rupestres, registrado por Rohr (1984) e o caracterizado por estruturas
remanescentes de uma antiga armação de caça de baleia, identificado por Comerlato (1998) - estavam
sendo danificados por fenômenos naturais, destacando a presença de fungos e vegetação rasteira sobre
as inscrições rupestres e a ação abrasiva do mar atuando sobre as estruturas da armação.
De Masi levanta a possibilidade da ocorrência de um outro sítio arqueológico no local, uma vez que, nas
sondagens arqueológicas que executou no NE da ilha, identificou um “solo de coloração preta, com
aproximadamente 30cm de espessura, indicando a possibilidade de ocupação humano no local” (p. 14).
Além disso, encontrou na superfície da área dois artefatos líticos, sendo um quebra-coquinho ou pedrade-fogueira e uma lasca de quartzo. Posteriormente, o autor soube que a área fora utilizada para cultivo
e que ossos humanos haviam sido encontrados.
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Na consulta efetuada ao Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos - CNSA/IPHAN, verificou-se o
registro de dez sítios arqueológicos no município de Porto Belo.
No entanto, deve-se mencionar o fato de que alguns sítios registrados por Rohr (1984) em Porto Belo, e
constantes no CNSA, atualmente situam-se em Bombinhas – visto que o último município se emancipou
em 1992. Aliás, percebe-se diferenças nos registros das fichas cadastrais do IPHAN se comparados com
os dados originais de Rohr (1984).

Diferenças na nomenclatura e na localização dos sítios arqueológicos registrados em Porto Belo por Rohr (1984)
em comparação com o CNSA
Rohr (1984)
CNSA
Localização Provável
Porto Belo 1
Porto Belo IV
Bombinhas
Porto Belo 2
Porto Belo III
Porto Belo
Porto Belo 3
Ilha de João Cunha
Porto Belo
Porto Belo 4
Porto Belo II
Bombinhas
Porto Belo 5
Porto Belo I
Bombinhas

Desta forma, com base nas informações do CNSA, ainda que problemático e desatualizado, pode-se
inferir a existência de quatro sítios arqueológicos do período pré-colonial no município de Porto Belo.
São eles: o sítio com inscrições rupestres e o sambaqui Porto Belo 2; o sambaqui Perequê I, cadastrado
por Montardo et al (1996) e a Enseada das Garoupas (sítio com oficinas líticas).

Os períodos Colonial e Pós-colonial
O território em que hoje se localiza Porto Belo registra o suceder de ocupações humanas de distintas
origens. Trataremos agora de colocar em cena eventos que assinalaram os períodos colonial e póscolonial, já anteriormente detalhados no histórico que abre os estudos do meio antrópico.
Durante a segunda metade do século XVII, surgem as primeiras tentativas bem sucedidas de uma
povoação permanente e organizada na região das chamadas Terras de Sant’Anna, que compreendem
grande parte do litoral do hoje estado de Santa Catarina. Empreendidas por vicentistas, consolidavam a
presença portuguesa na região e proporcionavam um apoio às expedições ao sul do território e uma
ligação consistente entre o continente de São Pedro e os grandes centros, inclusive o Rio de Janeiro. A
primeira povoação a ser fundada foi Nossa Senhora das Graças do Rio de São Francisco, por Manoel
Lourenço de Andrade no ano de 1645. Situada em uma ilha na parte norte da capitania, deu origem à
cidade de São Francisco do Sul. Anos depois, em 1673, Francisco Dias Velho funda, na Ilha de Santa
Catarina, a vila de Nossa Senhora do Desterro, que viria a ser o centro administrativo da região. Três
anos depois, em 1673, Domingos Brito Peixoto fundava, cerca de 120 quilômetros ao sul da Ilha de Santa
Catarina, em uma região de lagoas, dunas e restingas, Santo Antonio dos Anjos da Laguna, atual cidade
de Laguna.
Essas primeiras ocupações do litoral garantiram à Coroa Portuguesa a posse efetiva da região, enquanto
a questão do direito legal sobre as terras permaneceria ainda objeto de disputa entre as potências
ibéricas. Dentro da estratégia portuguesa, desde a segunda metade do século XVIII foi incentivada a
ocupação da região, parte do projeto colonial português. Além do incentivo oficial da Corte, o próprio
processo de desenvolvimento resultou em um aumento populacional e uma diversificação econômica.
Recebendo indivíduos provenientes de possessões portuguesas no Atlântico e no Índico, assim como do
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próprio Portugal Continental, a população passou de cerca de 10.000 pessoas em 17504 para 23.000 em
1797, incluindo mais de 5.000 cativos5, e alcançando mais de 150.000 habitantes em 1872, dos quais
cerca de 15.000 ainda mantidos em regime de escravidão6.
Essa expansão do estado, baseada na produção agrícola, em especial a produção da farinha de
mandioca, tinha como base a utilização da mão de obra cativa e outras formas de relações não
capitalistas de trabalho, como a utilização de agregados e familiares. A região da então São Miguel – que
ocupava o trecho de litoral que hoje representaria, aproximadamente, os municípios entre Balneário
Camboriú e Biguaçu – produzia, na virada do século XVIII para o XIX, cerca de 10% da farinha de
mandioca e do milho e 15% do arroz e do feijão de Santa Catarina.
Essa ocupação diversa deu origem a modos de vida desenvolvidos pelas populações locais e representou
importante contribuição cultural à Santa Catarina. Com técnicas e conhecimentos locais herdados das
populações indígenas, assim como das populações originárias da ocupação portuguesa, europeus e
africanos, as pequenas comunidades que viriam a dar origem aos municípios do litoral norte mantinham
intensa comunicação não só com os povoados vizinhos, mas também com paragens mais distantes, seja
através do comércio executado a partir de Desterro ou pelo contato com embarcações que acabavam
por atracar diretamente na região.
Já nos séculos XIX e XX novas ondas de imigração européia chegam à região, através do estabelecimento
de colônias em diversas locais de Santa Catarina. Processo que se situa dentro das balizas racialistas que
buscavam um branqueamento da população como estratégia de desenvolvimento, essas colônias deram
origem a importantes centros no norte do estado, como Blumenau. As populações desses centros vão ter
destacada importância, na segunda metade do século XX, na expansão do turismo nas cidades do litoral
norte de Santa Catarina, entre as quais destaca-se Porto Belo.

4

AHU – Arquivo Histórico Ultramarino. Santa Catarina – Caixa 13 Documento 69. Mapa das Freguesias que tem a
Ilha de Santa Catarina e seu continente, distinguindo os eclesiásticos, os militares, os civis e os casais das Ilhas.
Desterro, 1750.
5
AHU – Arquivo Histórico Ultramarino. Santa Catarina – Caixa 6 Documento 387. Ofício do Governador da Ilha de
Santa Catarina, Tenente Coronel João Alberto de Miranda Ribeiro ao Vice-Rei do Estado do Brasil, Conde de
Resende, D. Antonio José de Castro, remetendo relatórios e mapas referente a extensão e limites da Ilha de Santa
Catarina e distritos de sua jurisdição. Desterro, 1797.
6
BRASIL. Ministério dos Negócios do Império. Relatório da Diretoria Geral de Estatística, dirigido ao Ministro dos
Negócios do Império, Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, por Jose Maria do Couto, diretor geral interino, em abril
de 1873 [sobre 1872]. Rio de Janeiro, 1873.
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Figura 97: Primeiro Postal de Porto Belo 1922

O contínuo desenvolvimento da região deu origem, assim, a populações que receberam influências
culturais diversas, à medida que novos indivíduos iam somando-se à população local. Ainda que hoje
muitos procurem destacar a presença de determinadas populações em detrimento de outras origens,
fica claro na variedade de técnicas e manifestações a diversidade que representa os modos de vida
presentes na região. Dentro desses cenários multiculturais, algumas comunidades desenvolveram
características bastante individuais, ainda que inseridas dentro de aspectos mais abrangentes da região.
A busca de uma “origem” homogênea das manifestações pode, assim, contribuir para invisibilizar
algumas práticas que não se encaixem em definições estabelecidas e construir manifestações
folclorizadas que não representam os indivíduos que ali vivem.
Ainda que, como um município algo distante dos grandes centros, Porto Belo não concentre construções
e monumentos que durante muito tempo representaram o único patrimônio cultural considerado digno
de preservação, a população mantém um repertório relativamente grande de manifestações que a ele
remetem, como é o caso da fonte da Carioca, da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Passos e mesmo da
armação de baleia da Ilha João da Cunha, registrada por Comerlato (1998) como um sítio representado
pelas estruturas arquitetônicas remanescentes da Armação de Baleia, construída no ano de 1826. Estas
manifestações culturais, passadas de geração a geração e percebidas em suas práticas, crenças,
tecnologia produtiva, entre outras, compõem o patrimônio cultural imaterial do lugar.
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4. O PATRIMÔNIO CULTURAL
Para dar conta das imbricações que envolvem as diferentes facetas do patrimônio cultural de
uma dada localidade é indispensável que os mesmos sejam contextualizados em termos das dimensões
espaciais e temporais. Deste modo, patrimônio material e patrimônio imaterial serão apresentados
associados ao seu tempo histórico: período pré-colonial, período colonial e pós-colonial (imperial e
republicano).
Adotamos aqui a terminologia patrimônio "material" e "imaterial" destacando a ressalva que faz
o IPHAN (2006):
“Não há dúvida de que as expressões patrimônio imaterial e bem cultural de natureza imaterial
reforçam uma falsa dicotomia entre esses bens culturais vivos e o chamado patrimônio material. Por
outro lado, contudo, com essa definição, delimita-se um conjunto de bens culturais que, apesar de estar
intrinsecamente vinculado a uma cultura material, não vinha sendo reconhecido oficialmente como
patrimônio nacional.’’
Se, do ponto de vista conceitual, a distinção entre patrimônio material e imaterial é discutível,
do ponto de vista da preservação essa distinção se mostra necessária. Isto porque o instituto do
tombamento só pode ser aplicado a bens materiais, produtos da ação humana como edificações, e a
sítios naturais, cuja permanência no tempo e no espaço transcende seu processo de produção.
Já no caso dos chamados bens culturais de natureza imaterial, cujo caráter é processual e
dinâmico, sua manifestação à nossa percepção é inseparável da ação humana, e sua continuidade
depende da existência e da atuação reiterada no tempo e no espaço. Nesse caso, segundo o IPHAN
(2006), a preservação tem como foco não a conservação de eventuais suportes físicos do bem mas
medidas de salvaguarda que viabilizem as condições de sua produção e reprodução, tais como: a
documentação; a transmissão de conhecimentos e competências; o acesso às matérias primas; o
fomento à produção e ao consumo; a sua valorização e difusão junto à sociedade; e, principalmente,
esforços no sentido de que os detentores desses bens assumam a posição de protagonistas na
preservação de seu patrimônio cultural.
As duas dimensões do patrimônio cultural, portanto, requerem diferentes estratégias de
preservação, adequadas as suas especificidades. Essa adequação tem implicações sociais, políticas e
culturais, atendendo à demanda por reconhecimento das “formas de expressão e dos modos de criar,
fazer e viver” como patrimônio cultural brasileiro.

4.1 O Patrimônio Cultural Material identificado em Porto Belo
Período Pré-colonial
O levantamento arqueológico realizado na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, resultou na
descoberta de sete sítios, sendo que seis deles remontam ao período pré-colonial. Destes, quatro foram
encontrados no interior da UC e os demais no entorno imediato. Classificamos os testemunhos do
período pré-colonial como sítio oficina lítica (quatro deles) e sítio habitação (dois) e os denominamos
Ponta do Caixa d´Aço I, Ponta do Caixa d´Aço II, Ponta do Caixa d´Aço III, Ponta do Caixa d´Aço IV, Praia do
Araçá I e Praia do Araçá II.
Foram registradas no município de Porto Belo as coordenadas geográficas e informações sobre a
preservação de sítio arqueológico pré-colonial já registrado anteriormente na literatura - Enseada das
Garoupas, estimando que a integridade do mesmo esteja entre 25% e 75%, tendo em vista os impactos
negativos percebidos in loco.
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No Anexo II são apresentadas as Fichas do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do IPHAN
preenchidas com as informações dos sítios descobertos neste projeto. O Anexo III traz um mapa com a
localização das ocorrências. Abaixo, apresentamos uma síntese das informações levantadas de cada um
dos sítios registrados.
Ponta do Caixa d´Aço I
Este sítio está situado na extremidade da Ponta do Caixa d´Aço, no interior da Área de Proteção
Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 744826E/6997045S). Pela
terra, o acesso a área se dá através de trilhas em propriedades particulares. A trilha se inicia na Estrada
Geral da Ponta do Estaleiro.
Trata-se de um sítio oficina lítica composta por quatro bacias de polimento, com formatos côncavosconvexos feitos em um bloco solto de granito, sendo que dois deles encontram-se parcialmente
destruídos. O bloco está poucos centímetros acima da água do mar, apoiado em outros fragmentos de
rochas. No entorno encontram-se seixos, blocos e matacões, principalmente de granito.
Na extremidade da Ponta do Caixa d´Aço encontramos uma moradia habitada pelo Sr. João. O sítio está
situado ao sul desta. Nas proximidades, ocorrem outros sítios do mesmo tipo - Ponta do Caixa d´Aço II e
Ponta do Caixa d´Aço III -, e um sítio habitação - Ponta do Caixa d´Aço IV.

Figura 98 - Matacão de granito onde constam
quatro bacias de polimento.

Figura 99 – Visão do sítio arqueológico Ponta do
Caixa d´Aço I.

Ponta do Caixa d´Aço II
Este sítio está situado na extremidade da Ponta do Caixa d´Aço, no interior da Área de Proteção
Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 744798E/ 6997075S). Pela
terra, o acesso a área se dá através de trilhas em propriedades particulares. A trilha se inicia na Estrada
Geral da Ponta do Estaleiro.
Trata-se de um sítio oficina lítico composto por uma bacia de polimento, com formato côncavo, feita em
um costão granítico. Situa-se a poucos metros da água do mar. No entorno encontram-se seixos, blocos
e matacões, principalmente de granito.
O sítio está situado a nordeste da moradia mencionada anteriormente. Nas proximidades, ocorrem
outros sítios do mesmo tipo - Ponta do Caixa d´Aço I e Ponta do Caixa d´Aço III -, e um sítio habitação Ponta do Caixa d´Aço IV.
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Figura 790 – Bacia de polimento no sítio Ponta do
Caixa d´Aço II.

Figura 101 - Bacia de polimento no sítio Ponta do
Caixa d´Aço II.

Figura 102 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa d´Aço II.

Ponta do Caixa d´Aço III
Este sítio está situado na extremidade da Ponta do Caixa d´Aço, no interior da Área de Proteção
Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 744783E/ 6997132S). Pela
terra, o acesso a área se dá através de trilhas em propriedades particulares. A trilha se inicia na Estrada
Geral da Ponta do Estaleiro.
Trata-se de um sítio oficina lítica composto por uma bacia de polimento, com formato côncavo, feita em
um costão de granito. Situa-se a poucos metros da água do mar. No entorno encontram-se blocos e
matacões de granito e de outras rochas.
O sítio está situado ao norte da moradia encontrada. Nas proximidades, ocorrem outros sítios do mesmo
tipo - Ponta do Caixa d´Aço I e Ponta do Caixa d´Aço II -, e um sítio habitação - Ponta do Caixa d´Aço IV.
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Figura 103 – Bacia de polimento no sítio Ponta do
Caixa d´Aço III.

Figura 104 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço III.

Ponta do Caixa d´Aço IV
Este sítio está situado na extremidade da Ponta do Caixa d´Aço, no interior da Área de Proteção
Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 744826E/ 6997052S).
Pela terra, o acesso a área se dá através de trilhas em propriedades particulares. A trilha se inicia na
Estrada Geral da Ponta do Estaleiro.
Trata-se de um sítio habitação pré-colonial Jê, evidenciado a partir da “terra preta” com a presença de
conchas esparsas. Aparentemente, o material que compõe o sítio se estende por uma área de até 100m
x 100m.
Em um barranco, onde o perfil do solo estava exposto, coletou-se7 cerca de dez fragmentos de material
cerâmico de tom escuro, com coloração variando entre marrom e negro, de pequenas dimensões
(espessura de aproximadamente 0,5cm). Coletou-se, ainda, por volta de dez vértebras de peixes, de
tamanhos variados; um fragmento de osso, provavelmente de origem animal; além de um artefato lítico
polido.
Este sítio também está situado ao norte da moradia mencionada. Nas proximidades, ocorrem outros
sítios do mesmo tipo - Ponta do Caixa d´Aço I e Ponta do Caixa d´Aço II -, e um sítio habitação - Ponta do
Caixa d´Aço IV.

Figura 105 – Detalhe de "terra preta" no sítio
arqueológico Ponta do Caixa d´Aço IV.

Figura 806 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço IV.

7

O material coletado foi transportado para o Laboratório de Arqueologia do Museu Universitário da UFSC. Após ser
higienizado e identificado, será armazenado na Reserva Técnica da instituição.
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Figura 107 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço IV.

Figura 108 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço IV.

Figura 109 - Detalhe de "terra preta" no sítio
arqueológico Ponta do Caixa d´Aço IV.

Figura 110 - Detalhe de "terra preta" no sítio
arqueológico Ponta do Caixa d´Aço IV.

Figura 111 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço IV.

Figura 8112 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço IV.
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Figura 113 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço IV.

Figura 114 - Sítio arqueológico Ponta do Caixa
d´Aço IV.

Figura 825 - Material cerâmico coletado no sítio
arqueológico Ponta do Caixa d´Aço IV.

Figura 8316 - Restos faunísticos coletados no sítio
arqueológico Ponta do Caixa d´Aço IV.

Figura 8417 - Remanescente faunístico coletado no
sítio arqueológico Ponta do Caixa d´Aço IV.

Figura 8518 - Artefato encontrado no sítio
arqueológico Ponta do Caixa d´Aço IV.

Praia do Araçá I
Este sítio está situado na margem direita de um pequeno curso d´água sem nome, próximo do canto sul
da Praia do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 744753E/6996130S). A rua principal
na comunidade do Araçá, denominada Antônio José de Aquino, foi construída sobre o sítio. Nas
imediações, situa-se o sítio oficina lítica Praia do Araçá II.
Trata-se de um sítio habitação pré-colonial Jê, evidenciado a partir da “terra preta” com a presença de
conchas esparsas. Segundo apurado com moradores locais, o material que o compõe se estende desde o
curso d´água até abaixo de uma igreja evangélica situada nas proximidades, compreendendo uma área
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de cerca de 50m. Nos fundos de um lote demarcado sobre o sítio, consta, além da “terra preta”, um
bloco de rocha com bacias de polimentos.
Conforme os informantes da comunidade, quando da abertura da estrada foram encontrados diversos
sepultamentos neste local, por isso chamam a área de “Cemitério dos Índios”. Também segundo os
moradores, quando da execução de intervenções no solo para realização de dada obra, ainda é possível
encontrar ossos humanos no local.

Figura 119- Visão geral do fundo de um terreno na
rua Pedro Jacinto Dias onde é possível evidenciar a
"terra preta".

Figura 8620 - "Terra preta" evidenciada nas
proximidades da Praia do Araçá.

Figura 8721 - Remanescente faunístico evidenciado
no sítio.

Figura 122 - Remanescente faunístico evidenciado
no sítio.

Figura 8823 - Bloco de rocha onde constam bacias
de polimento.

Figura 8924 - Parte da área onde, segundo os
moradores locais, é possível encontrar "terra
preta".
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Praia do Araçá II
Este sítio está situado no canto sul da Praia do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J
744660E/ 6996135S). O local pode ser acessado a partir de caminhos que partem da rua principal da
comunidade do Araçá, denominada Antônio José de Aquino. Nas imediações, situa-se o sítio habitação
Praia do Araçá I.
Trata-se de um sítio oficina lítica composto por ao menos quatro bacias de polimento, com formato
côncavo e côncavo-convexo, feitas em blocos soltos ou no embasamento granítico local.

Figura 9025 - Fachada de residência situado no
canto sul da praia do Araçá, onde no acesso a praia
situa-se o sítio Praia do Araçá II.

Figura 9126 – Bacias de polimento em bloco de
granito, no sítio Praia do Araçá II.

Figura 127 – Bacia de polimento em bloco de
granito, no sítio Praia do Araçá II

Figura 9228 – Bacia de polimento em bloco de
granito, no sítio Praia do Araçá II.

Figura 9329 - Bacia de polimento em bloco de
granito, no sítio Praia do Araçá II.

Figura 9430 - Visão geral do local onde situa-se o
sítio Praia do Araçá II.
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Períodos Colonial e Pós-colonial
Os sítios dos períodos colonial e pós-colonial (imperial e republicano) encontrados em Porto Belo
morfologicamente se apresentam de forma isolada. De acordo com as funções que desempenharam no
passado, estas edificações podem ser classificadas em arquitetura religiosa e civil.
O sítio arqueológico deste período vistoriado na AII - Carioca de Porto Belo (coordenadas UTM 22J
743532E / 6993711S), constitui-se de uma fonte de água protegida por uma construção de blocos
naturais que, segundo Kohl (1987), foi erigida por escravos da fazenda do Alferes José Vieira Rebelo. O
sítio se encontra cercado por um conjunto de edificações recentes e bastante próximas, de uso
residencial, e a integridade do mesmo é estimada entre 25% e 75%.
No local, foram obtidas informações com um dos moradores, Sr. Vânio, que atesta que muitas
rochas que compunham a Carioca foram removidas e que a água está contaminada. Ainda nos informou
que a limpeza e a proteção do local são efetuadas por moradores vizinhos, pois o poder público nada
providenciou neste sentido.
O sítio, ainda não tombado, que dá nome à rua em que hoje se localiza - Rua da Carioca - constitui
testemunho de práticas pretéritas e presentes que compõem o universo de representações da população
sobre a história do município. São comuns os relatos de antepassados que se serviam de água fonte,
vindos das proximidades e mesmo de locais mais distantes, carregando a água em recipientes amarrados
a bambús, para que fossem levados nas costas ou carregados por animais. Tendo o abastecimento de
água encanada iniciado de forma incipiente por volta dos anos 1930, a fonte da Carioca teria servido aos
habitantes locais até meados dos anos 60. O local é visitado por turistas e por antigos moradores que já
não residem na cidade e sua preservação é objeto da ação de indivíduos e organizações civis.

Figura 131- Vista geral da Carioca
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Também na área central do município, se encontra a Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Aflitos
(coordenadas UTM 22J 742454 E / 6993639 S), bem tombado através do Decreto nº 2.990 de 25 de
junho de 1998.
As construções religiosas podem ser vistas como marcos dos primeiros núcleos implantados no século
XVIII. Segundo Kohl (2001), o terreno onde se encontra a Igreja foi doado pela família de Domingos
Pereira para a Paróquia de São Miguel no ano de 1807 com a finalidade de que ali fosse erigida a Igreja
da comunidade de Garoupas. Assim, em 1814 foi inaugurada a Capela Curada Senhor Bom Jesus dos
Aflitos de Garoupas.
A Igreja constitui um patrimônio cultural de relevância para população de Porto Belo. Nas imediações da
Capela estão, de um lado, o campanário, a capela mortuária e o cemitério, testemunhos da antiga
ocupação, de outro, uma construção recente abriga a secretaria paroquial. Além disso, as celebrações da
comunidade católica, entre missas, festas e outros rituais, são realizadas, iniciam e/ou terminam na
Igreja Matriz, apontando para a dimensão social desse patrimônio, um Lugar de referência dessa
comunidade.

Figura 132- Fachada da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Aflitos

No Bairro do Araçá, dentro dos limites da APA da Ponta do Araçá, um sítio do período pós-colonial foi
identificado, configurado por ruínas de uma antiga edificação, provavelmente construída por escravos há
mais de 150 anos, e por nós registrada como sítio Praia do Estaleiro I.
Foi registrada, ainda, também dentro dos limites da UC, a existência de um engenho de farinha que
remete ao período histórico dessa produção para subsistência de lavradores-pescadores e também para
comercialização.

Praia do Estaleiro I
Este sítio está situado na Rua Flávia V. Martellini, s/nº, antiga estrada Geral do Estaleiro, no município de
Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 746073E/ 6997576S). Uma parte do sítio localiza-se dentro da
propriedade da pousada Jardim Praia do Estaleiro e a outra parte situa-se do outro lado da rua.
Trata-se de ruínas de uma antiga construção composta por sete muros, feitos a partir do encaixe de
blocos e seixos de tipos de rochas variados. Dispõe-se de tal forma que aparentam serem terraços em
diferentes níveis. Nas imediações é possível encontrar telhas antigas inteiras ou fragmentadas – amostras
foram coletadas.
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De um modo geral, os moradores locais acreditam que estas edificações foram erigidas por escravos, há
150 anos e que nas proximidades havia um engenho de farinha. O Sr. José Flausino informou que seu avó
lhe contava que as construções são remanescentes de um antigo engenho dos escravos, razão pela qual
um pequeno curso d’água, situado logo abaixo, é chamado de fonte do engenho.

Figura 9533 - Ruínas de antigo muro em
perspectiva.

Figura 9634 - Detalhe de ruínas do antigo muro.

Figura 97 - Ruínas de antigo muro, nas
proximidades da rua geral do Estaleiro.

Figura 9836 - Antigo muro nas proximidades da
rua geral do estaleiro.

Figura 9937 - Ruínas de antigos muros.

Figura 10038 - Ruínas de antigos muros.

48

Figura 10139 - Fragmentos de telhas esparsas no sítio arqueológico.

Por indicação de membros da comunidade tradicional, que narram a existência de um engenho nas cotas
altas do Caixa d'Aço, remanescente do tempo em que a comunidade lá habitava, se procedeu a vistoria
que consistiu em uma visita ao único engenho de farinha encontrado, situado na propriedade do Sr. Luis
Paulo Como (Coordenadas UTM 22J 745543E / 6996999S).
Conforme informações prestadas pelo atual proprietário da área, o seu pai teria adquirido o engenho na
localidade de Santa Luzia, município de Porto Belo, sendo remontada no local e utilizada poucas vezes.
Informou também que algumas peças originais, feitas artesanalmente, foram substituídas em função da
quebra ou desgaste das primeiras.

Figura 140-Visão geral da construção que abriga o engenho de farinha

4.2 O Patrimônio Cultural Imaterial identificado em Porto Belo
A pesquisa realizada permite observar que diversas manifestações culturais encontradas em Porto Belo
são compartilhadas com outras localidades do litoral catarinense, dada a sua origem comum, fundada na
colonização portuguesa e também nas trocas culturais com populações autóctones ou de origem
africana trazidas para a região. É comum, no entanto, que manifestações tradicionais sejam folclorizadas,
trazendo-lhes visibilidade mas, também, engessando-as ou imprimindo-lhes características nem sempre
correspondentes aos significados que assumem junto aos seus protagonistas. Nesse sentido, em alguns
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lugares, podem adquirir características de performances ocasionais, realizadas com fins econômicos e/ou
voltadas ao entretenimento de turistas. Os mesmos devem ser percebidos aqui, portanto, na ótica do
arrolamento, sendo necessário um processo de imersão no cotidiano dessas comunidades para a
compreensão da relevância da presença dessas manifestações na atualidade e em diferentes contextos.
Ao organizar as informações levantadas em diferentes fontes, subsidia-se iniciativas futuras de
inventários e proteção de bens culturais.
A seguir, apresentam-se manifestações culturais encontradas na cidade de Porto Belo e, particularmente,
no bairro do Araçá, sob as categorias orientadoras do IPHAN, que destacam os usos que se fazem do
patrimônio e a sua relevância para a memória e identidade dos grupos.
Assim, na categoria Celebrações, estão os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva da
religiosidade, do entretenimento, do trabalho e de outras práticas da vida social. Formas de Expressão
reúne as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Em Saberes, encontramos os
conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Finalmente, sob a
categoria Lugares estão espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, como
mercados, feiras, santuários e praças.

4.2.1 Celebrações
Através de festas e rituais a comunidade católica de Porto Belo preserva tradições, entre as quais se
destacam a Procissão do Nosso Senhor dos Passos, a Procissão das Cruzes e a Festa do Bom Jesus dos
Aflitos. Todas essas celebrações são realizadas, iniciam e/ou terminam na Igreja Matriz, lugar de
referência dessa comunidade.
A Procissão das Cruzes: realizada na Sexta-feira Santa, reúne pessoas de diversas localidades, inclusive
da cidade de Bombinhas, que seguem em procissão até o centro da cidade, orando e carregando cruzes
de madeira e velas acesas. Todos se encontram defronte à Igreja Matriz, onde é realizada uma missa e,
diante das imagens do senhor morto e da virgem Maria, ocorre a queima das cruzes em uma única
fogueira, simbolizando a eliminação dos erros e pecados de cada um. Iniciada em meados da década de
1970, segundo informação do pároco, essa procissão conta com a participação de aproximadamente
duas mil pessoas.

Figura 141 - Procissão das Cruzes
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Figura 142- A queima das Cruzes

A Procissão do Nosso Senhor dos Passos: Nosso Senhor dos Passos é uma invocação de Jesus Cristo
utilizada pela igreja católica e que faz referência ao trajeto percorrido por desde a sua condenação à
morte no pretório até o sepultamento após ter sido crucificado no Calvário. A procissão é uma tradição
em muitas cidades do estado de Santa Catarina, herança dos colonizadores portugueses. Em Porto Belo
ela é realizada há mais de 100 anos, reunindo também pessoas de municípios vizinhos que, nessa
oportunidade, fazem pedidos e pagam promessas pelas graças recebidas. A procissão é realizada durante
a quaresma, no domingo de ramos, dois domingos antes da páscoa. Como dizem os antigos, "Passos,
Ramos, na Páscoa estamos". Inicia na Igreja Matriz, rumo ao centro, de onde volta para a Matriz. A
semana que antecede a procissão é marcada por missas e preparativos para a festa, que acontece antes
da missa de ramos. Essa procissão, ao contrário da procissão das Cruzes, tem tido menor adesão com o
decorrer do tempo. Conta aproximadamente com 1.500 pessoas, quando no passado teria reunido cerca
de 4.000 pessoas.

Figura 143 - Procissão dos Passos no ano de 2011
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Figura 144-Chegada da Procissão dos Passos à Igreja Matriz

Festa do Senhor Bom Jesus dos Aflitos: a celebração, iniciada em 1824, é dirigida ao padroeiro da cidade
de Porto Belo, sendo mais restrita à comunidade. Procissão, missa e atividades festivas reúnem fiéis
anualmente na semana do dia 06 de agosto.
Terno de Reis: remetendo à visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus, o Terno de Reis, consiste em um
grupo de pessoas que caminha de casa em casa, cantando versos à porta de cada uma delas,
acompanhados por instrumentistas (em geral violão e rabeca). Em agradecimento, a família oferece o
que comer e beber ou alguns "réis". A cantoria só cessa por alguns momentos durante a refeição, após o
que, recomeçam a cantar, agradecendo a acolhida. Essa tradição está praticamente desaparecida,
restando poucos cantadores. Grupos folclóricos ainda podem ser encontrados e participam de eventos
na cidade.
No bairro do Araçá, o calendário da igreja católica prevê diversas festividades ao longo do ano.
Destacam-se a festa de São Pedro, no mês de junho, a festa do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, em agosto,
acompanhando as comemorações do município, e a festa de Santa Terezinha, em outubro. Também no
Araçá havia a presença do Terno de Reis, porém, com o falecimento do cantador, a celebração deixou de
ser realizada.

4.2.2 Formas de expressão
Em Porto Belo, uma manifestação tradicional que ainda pode ser encontrada é o Boi de mamão. No
Araçá, há relatos de outra manifestação tradicional envolvendo a figura do boi, a Farra. Embora ambas já
não se apresentem como práticas comunitárias correntes, ainda são apreciadas, com maior ou menor
número de adeptos. No Araçá se observam, ainda, expressões verbais peculiares, relacionadas à
atividade produtiva.

Boi de mamão: mistura de dança e auto, o boi de mamão é um folguedo constantemente referido em
todo o litoral de Santa Catarina, sendo por vezes classificado como a principal manifestação cultural de
origem portuguesa no estado. Encontrado em quase todo o litoral, e mesmo no interior do estado,
apresenta peculiaridades relacionadas à características do lugar onde é encenado e também à época,
podendo ser observada a introdução de novos elementos ao longo do tempo. A descrição mais antiga
dessa brincadeira no estado data de 1871, feita pelo historiador José Arthur Boiteux , na então Desterro.
(Soares, 1979)
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O Boi-de-Mamão é um folguedo encontrado em várias partes do país, onde recebe diferentes nomes,
como "Bumba meu boi", "Boi-bumbá" e "Boi-de-reis", envolvendo dança e cantoria em torno do tema
épico da morte e ressureição do boi. A brincadeira consiste na ação de diversos personagens que
seguem um enredo, acompanhados por instrumentistas (pandeiro, violão e cavaquinho) e um cantor que
narra a estória.
Os personagens são confeccionados com materiais diversos, tecidos, papel, arame, madeira e outros. A
brincadeira era conhecida antigamente em nosso litoral, como "Boi de pano" ou boi de pau". O nome de
Boi-de-mamão teria surgido em certa ocasião em que, na pressa de confeccionar a alegoria, os
brincantes acabaram utilizando um mamão verde para fazer a cabeça do boi. De acordo com as
narrativas, antigamente o folguedo acontecia nas localidades envolvendo toda a comunidade e
configurando verdadeiras festas. Mesmo aqueles que não participavam mais ativamente, contribuíam
com algum dinheiro ao passar dos brincantes.

Figura 145- Boi-de-mamão Porto Belo

Embora já não se apresente como prática comunitária corrente, as encenações do boi-de-mamão são
bastante apreciadas pela população em geral. Atualmente a sua realização é restrita a apresentações de
escolas ou grupos folclóricos em datas comemorativas, eventos e receptivo de turistas.
A literatura sobre o Boi-de-mamão aponta para um mosaico a indicar não uma origem, mas diversas.
Alguns remetem seu legado unicamente à origem portuguesa, outros, valorizam a possível participação
da cultura negra. Estudos como o de Gonçalves (2009) acrescentam a discussão acerca do significado da
manifestação em relação às estruturas sociais, relações hierarquizadas e transformações da realidade. Há
que ser investigada, portanto, a atual configuração dessa manifestação em Porto Belo, os significados a
ela atribuídos pelos seus protagonistas e a sua relevância na constituição da identidade de grupos
sociais.
No bairro do Araçá foi verificada também a existência de um repertório de expressões verbais
relacionado à pesca artesanal. Principal referência identitária da comunidade do Araçá, a pesca artesanal
se desenvolveu no local tendo também contribuído para o desenvolvimento de técnicas e aparelhos
voltados à atividade. Nesse processo, instrumentos e práticas são também nomeados, criando novos
signos que passaram a ser compartilhados entre a comunidade. É o que se poderia investigar, por
exemplo, em relação a termos como "caceio", que, segundo alguns pescadores, foi nomeado na
comunidade do Araçá por um de seus mestres mais reconhecidos, sendo logo apropriado pelos mais
jovens e por outros grupos de pescadores. Ou, ainda, "tranete": "Tranetar é sondar. Cada povo tem sua
língua. Cada língua tem sua especialidade". Pode haver aí, o indício de uma produção bastante singular e
de uso corrente.
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4.2.3 Lugares
Em Porto Belo, alguns Lugares se destacam pelas práticas e representações a eles associados. São a
Carioca, a Igreja Matriz - já referenciados, e as comunidades tradicionais. Congregando diferentes
comunidades, mais amplas ou restritas, todos eles fazem referência à memória e identidades,
permanecendo associados a práticas que caracterizam uma cultura "viva", além dos contextos culturais
que lhe conferem significado.
As comunidades tradicionais, referenciadas por atividades econômicas e etnia, são reconhecidas por
seus territórios e modo de vida particular. A comunidade do Valongo já foi inventariada através do
INRC, tendo sido caracterizada como um espaço significativo de práticas e trocas simbólicas e
concorrendo à inscrição no Livre de Lugares do IPHAN.

O Araçá
Estendido entre o mar e os morros e tendo na pesca o centro da vida cultural local, todo o Araçá é um
Lugar. Se não chega a se contrapor à "cidade", dela em muito se diferencia, pelo modo de vida,
sentimento de pertença, pela valorização de aspectos históricos e estéticos e configuração de uma
paisagem singular.

Figura 146-Vista parcial do Bairro do Araçá

Neste cenário, as praias e as trilhas históricas são referências de destaque para a comunidade pesqueira
que ali habita, seja pela relação com a atividade econômica, pelos vínculos que guardam com o passado
ou, ainda, pelo valor estético. Segundo os entrevistados, é ao longo das praias que a vida comunitária se
orienta, e nelas ocorre grande parte das práticas sociais. Lugares de trabalho, de passagem, de
socialização, são também fonte de prazer. A paisagem emana, segundo os entrevistados, "beleza" e
"tranquilidade", características das mais valorizadas entre os atributos do bairro, como pudemos
observar em outro diagnóstico8.
Alguns locais são freqüentemente referidos pelos significados que assumem junto à comunidade,
destacando-se a praia do Caixa d'aço:

8

Diagnóstico Socioeconômico para elaboração do Plano de Manejo da APA da Ponta do Araçá.
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"Essa ponta do Caixa d'aço é o coração da comunidade. Nós respiramos aquela área"; "A gente tem que
cuidar porque a enseada é um berçário, de polvo e outras espécie que procuram as condições daqui"; "A
ponta do Caixa d'aço amortece o vento. Aquela área é fundamental para os moradores que vivem da
pesca".
As trilhas que cortam a região, caminhos históricos que levam os habitantes locais às praias também
demonstram importância nesse cenário:
"Antigamente tinha muita trilha, pra todas as praias, a gente pequeno já ia com o pai, pra ajudar, pra
aprender". "A gente brincava também, os guri pequeno". "A gente tem que passar de dia e noite, tem
que carregar rede, passar com peixe, vai gente nova e vai velho também".
O território, a partir de uma lógica tradicional, é pensado como terra de trabalho e de moradia. Nestes
termos, seria compartilhado em uma perspectiva comunal. A prática de venda de terras, no entanto,
associada ao desenvolvimento do turismo na região, gerou novas condições de acesso a recursos,
evidenciando a relação entre território e a identidade do grupo.

Figura 147- Praia do Estaleiro

4.2.4 Saberes
Benzeduras: entre as práticas de cura, em que se destacam as benzedeiras, operando com rezas e ervas
destinadas a combater males de ordem física e psíquica. Prática corrente em várias comunidades, só no
bairro do Araçá são identificadas benzeduras para 13 moléstias: Ímpis , Míngua, Íngua, Cobreiro,
Insolação, Zipra, Susto, Carne rasgada, Febre no estômago, Dor de dente, Mal de sete dias,
Embruxamento e Mau olhado.
Relacionadas, por um lado, a um universo mágico, de crenças, por outro, essas práticas se associam à
conhecimentos seculares, empíricos, fruto de observação e de experiência com o manejo de recursos
naturais locais.
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Confecção de balaios, tipiti e de cordas de cipó: de caráter utilitário, a confecção tradicional de balaios e
cordas desempenhou um papel relevante tanto nas fainas da pesca quanto na agricultura no decorrer
dos anos. Fabricado a partir de materiais como o cipó vermelho e taquara mansa, coletados na região,
sua confecção exige saberes específicos, como a época ideal para extração das matérias primas,
tratamento das mesmas e técnicas de produção. Em diferentes localidades do município ainda podem
ser encontrados indivíduos detentores desses conhecimentos, usualmente transmitidos de pai para filho,
embora a produção tenha decaído fortemente.
No Alto Perequê, município de Porto Belo, foi identificado um artesão em atividade, Sr. Manoel
Honorato da Silva, conhecido como Seu Nelinho. Segundo o artesão, a demanda por esse artesanato
ainda está relacionada à agricultura e pesca mas, principalmente, ao comércio de praia. Seu Nelinho
conta que há poucos anos outros artesões produziam na vizinhança, tendo apenas ele permanecido na
atividade. Ainda assim hoje produz apenas a partir de encomendas, em sua casa, sem outras estratégias
de comercialização. O artesão teme não passar às gerações futuras seu conhecimento sobre matérias
primas, tratamento e técnicas de confecção.
No Araçá, a confecção de balaios, tipiti e outros artefatos em fibras naturais também eram comuns,
associados ao trabalho nas roças, engenho e pesca. Atualmente não são encontrados artesões em
atividade, embora ainda sejam conhecidas as técnicas.

Figura 148- Seu Nelinho, artesão de Porto Belo

Fabricação da farinha de mandioca: durante séculos principal produto de exportação de Santa Catarina,
a importância da farinha tem sua origem comumente associada ao encontro entre modos de produção
portugueses, em especial o moinho, e as técnicas de aproveitamento da mandioca desenvolvidas pelas
populações autóctones da região. Inserida no contexto das trocas comerciais interprovinciais do Brasil
Colônia e imperial, foi durante muito tempo importante presença na alimentação de populações de
variadas regiões do país, além de importante produto de exportação. Com sua produção espalhada por
todo o litoral, principalmente através de engenhos movidos a tração animal, a mandioca é um dos mais
importantes produtos na formação cultural catarinense.
A ocorrência de roças para a plantação da mandioca foi, durante muito tempo, importante fator de
modificação da paisagem, através da ocupação de áreas antes devolutas. Com o progressivo abandono
das atividades agrícolas, a produção de farinha enfraquece. A perda da propriedade das terras,
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decorrente do deslocamento das comunidades e do recente processo de urbanização da região,
concorreram também para o fim da atividade.
No bairro do Araçá, diversos engenhos estiveram em atividade, entre eles o do "Seu Raul" e o do "Seu
Joaquim", dando nome ao "Morro da burra", assim batizado em função do transporte da farinha, feito
com mulas. Apenas um é encontrado atualmente, porém, desativado.
As técnicas de fabricação da farinha, assim como aparelhos - ralador, prensa, forno etc., e utensílios
utilizados no processo, ainda são conhecidas no lugar, remetendo ao percurso histórico da comunidade
associado à atividade. Constituem, assim, parte do patrimônio cultural local. No entanto, o fim da
atividade compromete a transmissão de conhecimentos a ela relacionados, preconizando também a
perda desse referencial.

Figura 149 - Engenho de farinha.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Belo

Confecção de cerâmica tradicional: também com fins utilitários, a produção de cerâmica tradicional
pode ser encontrada, em todo o litoral de Santa Catarina. Presente entre tradições culturais de
imigrantes europeus, populações de origem africana e comunidades indígenas, é comumente associada
às atividades domésticas. Foram identificados alguns ceramistas no município de Porto Belo e alguns
detentores de técnicas tradicionais, de confecção sem torno, embora essa produção já não tenha fins
utilitários e sim decorativos.
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Figura 152 - Forno para cozimento cerâmico.
Figuras 150 e 151 - Cerâmicas artesanais utilitárias
confeccionadas com técnicas atual e antiga (com
chumbo).

Peças e forno do Ateliê Dna. Alvina, Porto Belo.

Técnicas de edificação tradicionais - pau-a-pique: segundo integrantes da comunidade do Araçá, as
edificações onde funcionavam os engenhos, assim como muitas das habitações, eram feitos com barro,
madeira e bambu. A técnica de construção, referida pelos moradores como pau-a-pique, não é mais
utilizada e não se encontram edificações desse tipo remanescentes do período anterior. No entanto,
segundo relatos da comunidade, ainda podem ser encontrados detentores desse conhecimento capazes
de descrevê-la. Ainda que não nos tenha sido possível identificar se a memória existente permite a
reprodução do processo de edificação, a sua forte presença pode indicar a existência de informações
relevantes para registro da técnica.

Artes da pesca: constituem Artes de pesca todos os instrumentos e métodos que permitem a captura de
peixe, moluscos ou crustáceos.
A pesca artesanal é uma importante atividade econômica do município de Porto Belo, que possui 3
núcleos de pescadores, localizados em Santa Luzia, Centro e Araçá. Atualmente, a designação pesca
artesanal já não é empregada apenas para economia de subsistência (por grupos familiares e/ou
pequenas comunidades), mas abrange também a pesca com objetivos comerciais, praticada por
embarcações de pequeno e médio porte.
A pesca artesanal apresenta características bastante diversificadas, seja em relação aos diferentes meios
explorados, aos estoques pesqueiros ou às técnicas de pesca utilizadas. A complexidade das pescarias
comporta diversas artes de pescas artesanais. Segundo Gamba (1994)9, "um fator adicional de
complexidade nesta categoria de pesca são os diferentes tipos de usuários, com diferentes estratégias e

9

Gamba, Manoel da Rocha. Itajaí-SC, 1994
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conhecimentos de pesca, bem como diferentes comportamentos sobre os locais e espécies frente aos
recursos e ao ambiente".
Assim, a pesca artesanal envolve conjuntos de conhecimentos específicos, desenvolvidos ao longo do
tempo, na relação dos grupos com seus ambientes. As artes da pesca constituem, por conseguinte, em
cada localidade ou grupo, um conjunto de instrumentos, técnicas, estratégias e conhecimentos
decorrentes de seu emprego em um determinado território.
O artefato que melhor simboliza os saberes relacionados à pesca é a rede, uma vez que constitui o
principal petrecho. De acordo com a região o mesmo tipo de rede pode receber diferentes nomes.

Figura 153 - Conserto de Rede de pesca. Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Belo

As redes são confeccionadas com diferentes tramas, maiores ou menores, adequadas às espécies que se
pretende capturar. Assim, malhas de trama mais aberta são utilizadas na pesca da corvina e cação e
malhas menores, ou mais fechadas, na pesca do camarão. Embora as redes artesanais, produzidas a
partir de fios naturais, tenham sido substituídas por redes industrializadas, fabricadas em nylon, as
técnicas de confecção ainda são dominadas, permitindo a reprodução desse conhecimento.
"Ainda se encontra rede feita à mão. É melhor, pesca mais. É feita pelo comprido, não atravessada. É
mais forte, a outra é mais fraca, porque é emendada, derretida e colada, sem nó. Rompe mais fácil.
Conserto pequeno se faz. E faz pra vender também".
Nas localidades pesqueiras, é comum ver redes de pesca estendidas nos pátios das casas e submetidas a
pequenos consertos. Os conhecimentos envolvidos na atividade dão suporte à pesca, envolvem
indivíduos que já não participam da pescaria por falta de condições físicas e possibilitam a produção de
peças menores, destinadas a comércio, além de agulhas em madeira e outros acessórios.

As Artes da pesca no Araçá
A pesca artesanal é a principal característica da localidade do Araçá. Reiteradamente referidos, dentro e
fora da comunidade, como detentores de profundo conhecimento sobre as artes da pesca, transmitidos
às novas gerações através de práticas e de memória oral, os membros desta comunidade têm na
atividade importante referencial identitário.
Desde técnicas de confecção de aparelhos e utensílios empregados nas lidas da pesca, passando por
modos de organização e divisão do trabalho, desenvolvimento de habilidades específicas, até a
construção de todo um repertório de representações acerca da atividade, encontramos aí um amplo
campo para inventário. O levantamento e registro de saberes, dizeres e fazeres relativos à pesca, ao
sistematizar as práticas e o conhecimento acumulado, passa a constituir um arcabouço de informações
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para uma compreensão mais profunda da cultura local, a ser disponibilizada para pesquisas diversas e
para usufruto da própria comunidade.
Por ser este um dos bens culturais intangíveis mais significativos da comunidade e também por seu
potencial em termos de desenvolvimento econômico local, buscamos caracterizar as Artes da pesca na
comunidade do Araçá através de entrevistas em profundidade com dois experientes pescadores locais.
Seguindo roteiro previamente estabelecido, conforme descrito nas considerações metodológicas, foram
levantadas informações sobre 5 aspectos da Pesca realizada no Araçá: História da atividade na
comunidade (memória oral); Aparelhos (identificação, adequabilidade, modo de aquisição e renovação,
matérias-primas); Produção (tipos de pescado, embarcações, locais de realização, profissionais
envolvidos, divisão do trabalho, períodos de produção); Comercialização da produção (Modalidade de
venda - direta / intermediários, locais de venda) e Perspectivas para o futuro da atividade.
A economia de subsistência que caracterizou a ocupação do litoral catarinense, conjugou as atividades
agrícolas e pesqueiras. No Araçá, a comunidade tradicional habitava a área em que hoje se localiza a
APA, onde se dedicavam à lavoura e pesca. Por volta dos anos 60, quando a lavoura começa ser
abandonada, a pesca assume papel preponderante na economia local , dando lugar à transformações no
cenário. As famílias buscam se localizar de forma mais estratégica, deslocando a Vila para a parte baixa
das terras, facilitando o acesso ao mar.
A dedicação exclusiva às atividades de pesca permitiu a produção de um excedente para
comercialização e os resultados obtidos, um investimento na qualificação dos meios de produção e
desenvolvimento de métodos e técnicas de captura.
"Aqui é tudo pesca artesanal e nós somos profissional nessa área".
A localização da comunidade e sua tradição pesqueira, fazem com que os homens do Araçá
desenvolvam, desde cedo, uma forte relação com o mar. Técnicas e conhecimentos diversos sobre a
pesca tem sido passados de geração em geração e podem ser observados em depoimentos como os que
seguem:
"Eu comecei a pescar numa canoa de um pau só10. Com 12, 13 anos os filhos já começam a
trabalhar com o pai. Meus avós já pescavam com rede de fio de algodão, se fazia em casa,
minha mãe era fiandeira, fazia a rede e vendia, o algodão era plantado aqui mesmo... Aprendi a
pescar vendo os outros pescadores, saindo com eles. Hoje estou a mais de 50 anos na pesca".
"Tem o Seu Dercílio, o filho do Antonio Martinho, que era especialista em pesca de arrasto, ele e o
Mané Polina. No inverno, ainda dão lanço no Estaleiro. Pega peixe variado, escrivão, papaterra,
peixe de fundo. Ficou essa tradição".
"O meu avô trabalhava com rede de algodão, ainda tenho uma aí que ele deixou pra nós. De vez
em quando precisa de um conserto, mas eu sei fazer, que ele ensinou".
As primeiras redes de nylon utilizadas no Araçá foram testadas pelo Sr. Silvestre, mestre de reconhecidas
habilidades entre os pescadores.
"Eu que comecei aqui, fiz o teste das redes pra fábrica de São Paulo".
Voltados inicialmente para a captura do camarão e de espécies de ocorrência sazonal na costa mais
próxima, aos poucos passaram a se profissionalizar, utilizando também embarcações de maior porte e
equipamentos que permitiam o afastamento por maior período de tempo e para águas mais distantes.
Com isso, foi desenvolvida especialmente a pesca que utiliza redes de emalhe operando com um forma
particular, o "caceio", que apenas malha, não fecha, capturando somente o peixe que nela ficar preso. O
tamanho da malhas variam de 9 a 40 cm entre nós opostos, conforme a espécie visada.

10

Canoa feita a partir do entalhe de um único tronco de árvore - Garapuvú.
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"Aqui no Araçá barcos de 18 à 24 metros deve ter uns 60 barcos, e pequenos têm muito
também... uns 30. Médios seria uns 10. Os barcos grandes trabalham com 7-8 homens, o
menores 2 ou 3. Tem um única traineira daqui dos Araçás, que tem 25 mts".
Embarcações menores são destinadas principalmente à captura de camarão, Vermelho e Sete barbas,
mas também de lula.
A pesca no Araçá é diversificada, voltada a captura de diferentes tipos de pescado, de acordo com a
sazonalidade e meios de produção disponíveis, e através de técnicas que diferem conforme a espécie.
As principais são a corvina, a tainha e a anchova.
"A pesca da corvina é o mais importante para nós, pois se pesca quase o ano todo, até 100 m de
profundidade, a 200 milhas, se vai. Depois é o peixe variado, dá mais num ano, noutro não".
O sistema de pesca e frota desenvolvida possibilitaram a captura de espécies como a corvina durante
todo o ano, superando as limitações de sua ocorrência sazonal junto à costa. Com maior poder de
captura e envolvendo o trabalho de cerca de 7 homens por embarcação, passou a gerar empregos e
renda na comunidade.
"Depois da pesca do caceio aqui a coisa melhorou para todo mundo".
Os cardumes de tainha surgem no inverno, de maio à junho, e são capturados com a mesma malha da
corvina. Podem ser utilizadas as mesmas embarcações citadas anteriormente, porém é possível trabalhar
com outras menores, já que essa pesca é realizada mais próxima à costa do estado. As embarcações
maiores afastam-se um pouco mais, em geral até Torres, no Rio Grande do Sul.
De julho a outubro ou início de novembro, ocorre a pesca da anchova, para a qual utilizam a rede de
malha de 9 e 10 cm, em barcos menores, de 9 à 12 m. Se dá principalmente no Arvoredo e na Galheta,
"onde é o ninho delas". "Antes dava por aqui também, mas os barcos grandes afugentaram".
As pescas de cerco e arrasto, embora ainda existam na localidade, hoje são atividades desenvolvidas de
forma isolada.
"Aqui quase não tem pesca de cerco, tem um que faz e ali trabalha duas ou três pessoas. Aqui
também não tem pesca de arrastão, só o camarão se pega de arrasto".
A pesca do camarão é tida como muito importante na comunidade. Inicia em 15 junho e segue até final
de fevereiro, quando começa o período de defeso.
"Todo pescador artesanal vive do camarão. A pesca da corvina dá bastante emprego, mas é pra
guri novo. Com 40 anos não se aguenta mais. O pescador quando chega nessa idade, vai pro
camarão, pega um bote pra ele. O camarão é pescaria mais leve. Aí o filho, com 17 anos, é que
vai pro alto mar".
Para a captura do camarão, os pescadores podem sair à noite e voltar pela manhã, mas se a embarcação
tiver convés, porão, podem dormir durante o dia no barco, acordar por volta de 4 horas da tarde e seguir
pescando. A maioria utiliza barcos de porte de 8 a10 mtrs, mas quanto maior a embarcação, maior o
motor, a rede, e maior o poder de captura. Assim, podem pegar de 150 a 500 kgs por pescaria. "Sete
barbas e vermelho dá em quantidade". O camarão rosa é mais raro e especial, também chamado de
"pulador", pois ao ser tocado pela rede, pula e se enreda. A rede de malha nove, é chamada de mini
caceio e em geral tem de 15 a 20 metros.
"Mas a pesca do camarão não tem renda fixa. Tem inverno que dá bastante, faz 12 a 15 mil, no
outro é fraco. Tudo é época, depois vem a lula, a tainha, depois a anchova. Se esse ano não dá
camarão, mas dá anchova ou dá um monte de tainha, ou dá lula".
A captura da lula vai de fevereiro até maio e também representa uma fonte de renda significativa para a
comunidade. "Antigamente a lula não tinha preço, agora tem. Pega 300kg numa saída de 2, 3 dias faz 2
mil e 100 reais". A captura da lula é feita com linha e zangarilho, um dispositivo de chumbo com anzóis
sem farpas. A lula é atraída pelo brilho e se prende ao zangarilho. "Se sente no dedo, é só puxar e ir
61

gelando. Com 3, 4 linhas é ligeiro, pega de 50 kg até 200 kg por pescaria. Nós aqui é que pega na linha,
já na Barra da Lagoa, no Pântano, pegam com tarrafa".
Segundo os pescadores, a lula quase foi extinta, pois os barcos grandes matavam grande quantidade na
captura do camarão. "Agora, quando fecha o camarão, o IBAMA exige que recolhe os aparelhos. Foi uma
coisa boa. Mataram 2 coelhos com uma lei só. Só com zangarilho é mais difícil, mas a pesca não fica
predatória".

O caceio da corvina
Caceio tanto designa o sistema de captura como o aparelho utilizado. O sistema de captura é
caracterizado pela procura dos cardumes através da utilização de técnica chamada tranete, que consiste
no lançamento de uma pequena rede ao mar, por um período curto de tempo, para estimativa da
quantidade de peixes no local. "Tranetar é sondar. Cada povo tem sua língua. Cada lugar tem sua
especialidade".
Informações provenientes de outras embarcações também podem direcionar a busca para outras
regiões onde cardumes já foram identificados.
A rede de caça de malha, ou rede de caceio, é confeccionada em nylon e dotada de chumbo em um dos
lados para que a rede afunde, já que a corvina é um peixe de fundo, que não pode ser visto na
superfície. A malha utilizada é de 13 a 14 cm, "que só mata peixe adulto, não mata criação".
A corvina ocorre na região costeira de Santa Catarina nos meses de agosto a outubro, quando então
migra para desovar, podendo ser capturada em alto mar durante o ano todo pelas embarcações maiores.
Assim, a pesca é realizada nas águas de SC e também "fora", nas águas do Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul até a divisa do Uruguai, dentro de 200 milhas.
As embarcações utilizadas têm de 18 à 24 m de comprimento, são dotadas de cabines fechadas e porão
e levam em média 7 tripulantes contratados pelos donos das embarcações, não sendo necessariamente
familiares.
O tempo de permanência no mar é de cerca de 30 dias, a depender da quantidade de pescado obtida e
da capacidade de conservação do pescado. As condições climáticas também podem influenciar no
tempo de permanência em alto mar, porém os pescadores do Araçá são também conhecidos por assumir
riscos diante de intempéries.
As embarcações são dotadas de equipamentos tais como guinchos, rolos e motores utilizados para puxar
as redes.
A rede deve ser entralhada: uma encala disposta ao longo da rede prende a cortiça de um lado e o
chumbo de outro.
"a gente compra tudo das fábricas, rede, cortiça, cabos vêm tudo de Itajaí. Tem duas fábricas de rede, os
representantes vêm vender aqui. Se paga as redes no crédito, não precisa pagar tudo de uma vez". As
redes são entralhadas em terra e levadas para as embarcações juntamente com os cabos e as bandeiras
para marcação do local da rede na água.
As bandeiras são peças confeccionadas no local, feitas de bambú, nos quais são colocados garrafas pet
cheias com cimento na extremidade. Os cabos as prendem à rede.
"Antigamente se fazia tudo à mão, hoje em dia não vale mais a pena. Hoje em dia as redes são
de plástico. Quando estraga muito a panagem, não se arruma, se joga fora a rede e compra
nova... As redes estragadas são levadas embora de caminhão, pra reciclagem".
A rede é vendida em fardos de 100 metros que, emendados por cabos, formando um único caceio de 13
milhas de rede. Quando uma parte da rede é avariada, só o fardo é trocado, "lá dentro do barco mesmo.
Lá desemenda e bota a nova, só aquele pedaço. Por isso sempre tem de reserva".
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As embarcações são abastecidas de água e comida para a tripulação, gelo para a conservação do
pescado e cabos, âncora e redes suficientes e de reserva.
Os barcos já saem com um destino certo, "a não ser que alguém avisa que tem peixe noutro lado".
Durante a viagem, a cada duas ou três horas, há revezamento no leme, "que não pode dormir".
"O caceio é interessante porque não pega o peixe fácil. Tem que procurar. Larga o tranete, são 3
redinhas, fundeia e deixa meia hora pra ver. Puxou e deu 15, 20 corvina, tem peixe".
Entre os tripulantes há funções específicas: o motorista, o mestre, o cozinheiro, o gelador e o ajudante
do gelador.
A rede é largada ao mar pela popa, com o barco em movimento, e fica no fundo, presa às bóias por cerca
de 80 metros cabos. Depois de fundeada, o rádio deve ficar ligado para avisar se outra embarcação for
passar.
"Lá fora fundeia e só recolhe no outro dia. Larga de madrugada e lá pelas 2, 3 horas da tarde
começa a recolher. Só termina pelas 11 horas da noite. É muita rede".
O guincho puxa a rede que é recolhida pelo rolão ligado a um motor auxiliar, com velocidade controlada,
enquanto o peixe é solto da malha. Outras espécies são separadas antes que o pescado seja gelado. No
porão, compartimentos com anteparos, forrados de gelo, recebem o peixe que é depositado em
camadas alternadas. "Deram um caceio de 1 tonelada, tudo vai em camadas com gelo. Não pode fazer
camada muito fina, se encostar um peixe no outro, estraga".
Para 30 dias ao mar, espera-se 30 a 40 toneladas de peixe. "15 toneladas é fraco, sobra despesa. Tem que
pagar o rancho, a manutenção. E tem imposto sobre o que vende. Tudo é monitorado via satélite".
Na divisão dos resultados da pesca, 20% são destinados para manutenção da rede, do motor, da
embarcação. O restante é dividido em duas partes, uma delas é do proprietário do barco, a outra é
dividida entre o Mestre e os tripulantes. O Mestre ganha 2 partes, o gelador, o motorista e o cozinheiro
ganham 1 parte e meia cada.
"A pesca melhorou depois que profissionalizou, pega mais, então rende mais. Antes o barco era
pequeno, não tinha como ir lá fora, não tinha opção".
O mestre é responsável pela administração o barco e da pescaria, por procurar o cardume, ele deve ter a
intuição ou palpite de onde vai encontrá-lo. Se tem informação sobre um lugar onde a pesca está boa,
tem q saber onde colocar a rede.
"Na pescaria tudo depende do mestre, tem sorte e tem conhecimento também. Tem
aparelhagem, mas tem que ser esperto e rápido. Tem barco que diziam que não tinha sorte.
Pegou um mestre bom e não falhou mais um mês de pescaria. É o comandante. Ganha o dobro,
mas é responsável por tudo".
O mestre fica ao leme, puxa a rede no guincho, controla o motor, posiciona o barco em relação à rede e
ao movimento do mar. Uma manobra errada e a rede pode estourar.
"O povo do araçá nasce no mar. Com 8 anos de idade tá sempre no barco acompanhando, com
10 - 12 já tá na pesca. É uma escola. Com 15, 16 anos já sai no barco grande com o pai. Vai ser
um bom mestre".
O motorista é responsável pelo cuidado do motor, troca óleo, faz manutenção, consertos. Uma falha no
motor compromete o trabalho de todos. O motorista também ajuda a puxar a rede.
A Capitania dos Portos é responsável pela habilitação de mestres e motoristas. "Tem um curso que se faz
no barco e a prova escrita. A nossa comunidade é conhecida por ter bons mestres. Eles vão pulando de
barco em barco, voltam e saem de novo. Pra tripulante bom não falta barco".
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Os tripulantes tem que mostrar boa disposição para retirar o peixe da rede com rapidez e não
comprometer o trabalho conjunto. Também separam as espécies antes de seguir para o gelo. "Ser bom
pescador também é ter boa vontade e ser caprichoso".
O gelador é o contra-mestre. Responsável pela conservação de todo o pescado capturado, com o auxílio
de um ajudante de gelador ele deve ser capaz de acondicionar rapidamente uma tonelada de peixe a
cada puxada de rede.
"O Araçá também pegou fama porque o pessoal se arrisca muito. Não correm do tempo ruim. É
saber onde ancorar e esperar. São valentes".
O pescado capturado é comercializado em Itajaí. Algumas espécies ficam na comunidade para consumo
ou são adquiridas por um comerciante da região.
"Já tem os compradores certos de Itajai, já se descarrega tudo lá. Daqui só quem compra é o Nei.
Pega cação, camarão, pega barato e vende bem".
Entre todas as espécies capturadas, nenhuma é processada na comunidade. "Antigamente se salgava.
Agora só se congela pra consumo".
Dos depoimentos coletados pode-se inferir que a pesca artesanal permanece como atividade
fundamental no horizonte da comunidade, sendo responsável não só pela economia mas também pela
manutenção de valores que, por sua vez, fundamentam o próprio modo de vida. Essa perspectiva, no
entanto, não deixa de trazer em seu bojo temores, ambiguidades, desejo de ampliação do campo de
possibilidades, diante das transformações que percebem no entorno e que vislumbram a partir de sua
própria trajetória de protagonismo.
Nesse sentido, reconhecem como ameaças o cenário institucional que não favorece, substancialmente, a
manutenção da atividade pesqueira artesanal. A desconfiança e insatisfação com esse cenário inclui
desde as instituições governamentais locais até esferas de governo federal. Apesar de medidas
protecionistas que vem sendo implementadas, há desconfiança em relação ao seu alcance e
continuidade:
"O que vai acabar com a pesca aqui em SC e no Brasil é o sonar que entrou, é com este aparelho
nas traineiras, que eles tão matando tudo, matam palombeta, sardinha, peixe galo, tainha, só a
corvina eles não tão matando, porque trancaram, fecharam pra eles [referindo-se à Portaria no.
43 do IBAMA], se tivessem matando ainda, já tinham acabado com a nossa pesca".
"A pesca industrial é predatória, pega 100 toneladas num dia, enquanto um barco de caceio pega
40 toneladas de peixe no mês. O caceio pega o peixe adulto, a malha da traineira é miúda, pega
tudo, vem cascote, vem a pequena, a grande, acaba com a criação".
"Se ficar só na pesca artesanal, da malha, acho que vai durar bastante a pesca aqui, porque os
pais ensinam os filhos a pescar, porque aqui ainda tem este trabalho".

As instituições são representadas, em parte, como ineficientes, mas são também percebidas em seu
potencial de oportunidades futuras, de regulação e mediação para a manutenção da atividade:
"A Epagri para nós aqui não tem nada de ajuda. A gente trabalha só com os nossos recursos".
"Agora nós somos reconhecidos como comunidade tradicional de pescador. Tá no plano diretor".
"Aqui na nossa área a Pioneira faz o cerco com barco pequeno, passando o Estaleiro e no saco
Escuro, e tem o barco de arrastão. O IBAMA tem que cuidar. Não deixar a prefeitura para decidir
essas coisas".
"A Marinha, a Capitania dos Portos, teria que respeitar o pescador. Vendem poitas pra lancha de
veranista na área onde estão os barco de pescador. Se encosta, o barco do pescador ganha multa,
tem que tirar o seu ferro e sair do lado da lancha".
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Essa e outras questões colocadas pelo desenvolvimento do turismo no município foram tema recorrente
no discurso dos sujeitos. Inicialmente relacionadas a problemas decorrentes do afluxo de turistas nas
temporadas de verão, afirmavam a inconveniência da presença de atividades turísticas na localidade,
aparentemente incompatíveis com seu modo de vida, apesar de iniciativas isoladas de inserção nesse
mercado.
"Tem pescador artesanal que no verão aproveita um pouco do turismo, aluga casa, aluga barco...
mas nós vivemos exclusivamente da pesca, na verdade não dependemos do turismo... mas
ficamos com os problemas".
"Turista bom é o que vem, visita e vai embora, sem deixar lixo".
"Não vai ter espaço para todo mundo para com o turismo".
Ao projetar o futuro da pesca artesanal no Araçá, no entanto, esse discurso é permeado por expectativas
de conciliação entre as duas atividades, abrindo novas perspectivas:
"Hoje os barcos ancoram em Porto Belo e bem poucos turistas vem para cá... porque não tem o
que fazer, mas dava pra explorar um turismo de visitação".
"O turista bom quer saber como é a cultura do povo daqui... Aqui podia ter um deck pro pessoal
ver a paisagem local, os barcos. Podiam até embarcar e ver como é ".
" Tem morador que faz artesanato, mas não tem lugar para vender".
"É bom resgatar o passado e isso ia chamar o turista... ".
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5. A PAISAGEM CULTURAL
A paisagem cultural, como vimos anteriormente, refere mais que a ação objetiva do homem sobre um
território, mas também significados a ele atribuídos e relação de pertencimento. Remete a atributos e
bens, combinando aspectos biofísicos, culturais e estéticos (Saraiva,1999) num conjunto único e
dinâmico. A sua gestão de seus recursos, portanto, requer uma visão panorâmica do espaço.
É nesse sentido, que este diagnóstico aponta, para além de fragmentos de patrimônio, a configuração
de uma paisagem cultural que envolve a APA da Ponta do Araçá, em seu potencial e fragilidades.

5.1 Araçá, mais que um belo porto

Em região relativamente preservada, as praias, encostas, vegetação, são atrativos naturais do bairro do
Araçá que encantam quem lá chega. Soma-se a isso a presença da comunidade pesqueira e suas
atividades tradicionais, que define em grande parte a dimensão cultural atual da paisagem, formando
um conjunto cativante. Ao desvelar outras possibilidades de ser no mundo, pode proporcionar não só
uma experiência presente e concreta mas também abrir horizontes.
É preciso destacar, no entanto, que a precariedade de investimentos públicos nesse potencial faz com
que a experiência de um visitante seja, na melhor das hipóteses, fugaz. Na pior delas, predatória,
causando danos a recursos naturais, bens culturais e gerando conflitos.
A APA da Ponta do Araçá veio compor esse cenário podendo constituir um importante fator de
conciliação entre as atividades tradicionais, a conservação dos recursos e o desenvolvimento de um
turismo qualificado. Na medida em que a presença da UC demanda a produção de conhecimento, não
apenas dentro de seus limites mas também no entorno, a paisagem cultural passa a ganhar destaque e
criam-se condições mais favoráveis ao desenvolvimento de suas potencialidades.
As descobertas arqueológicas antes descritas - e que apontam para a possibilidade de novos achados agregam à paisagem novos atrativos e sentidos. Relacionadas entre si, e também com outros
patrimônios já registrados na região (sítios na Ilha João da Cunha), proporcionam o maior conhecimento
da ocupação humana na área, sendo de interesse não só científico, cultural mas também econômico.
A comunidade tradicional presente no bairro do Araçá, como vimos, é detentora de um repositório de
conhecimentos relativos ao território e às atividades ali desenvolvidas, que ensejam um patrimônio em
si e fazem dela um protagonista privilegiado no processo de transformação do espaço e das relações com
este.
Vimos, ainda, que este território/comunidade assume também um Lugar no cenário cultural do
município, construído a partir de elementos histórico-culturais em comum mas, sobretudo, a partir da
diversidade. O Araçá compartilha esse lugar, de certa forma, com outras comunidades tradicionais
presentes no município, no entanto, sua localização e referências culturais específicas dão o genius loci
ou "espírito do lugar".
Esse diferencial remete à paisagem termos de um universo também sensorial, ou seja, visto e sentido. A
apreensão da forma como a paisagem é percebida pelos usuários em geral e pela população local, em
particular, contribui para a sua gestão e qualificação.
Nesse campo, as preferências estéticas exercem um papel ambíguo, constituindo, por um lado, fator de
atração para novos agentes e ocupações que podem representar ameaças, por outro, um instrumento a
ser apropriado para a conservação e qualificação da paisagem.
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Essas questões se tornam particularmente importantes em casos de ausência ou ineficácia de ações de
salvaguarda de patrimônios por parte do poder público. No caso do Araçá, há que se considerar a
fragilidade do patrimônio que lá se encontra. A pressão de frentes econômicas, processo de urbanização
e o crescimento da própria população representam fatores de risco à conservação desse patrimônio em
todas as suas dimensões.
Com o crescimento da cidade e desenvolvimento do turismo na região, o bairro passou a ser palco de
uma série de atividades estimuladas por este setor da economia: esportes náuticos, pousadas, turistas
em busca das praias, trilhas ou pesca nos costões. Concentrada nas temporadas de verão, e para a qual
não há planejamento ou infra-estrutura, trouxe inconvenientes para a comunidade, como o trânsito de
grande número de veículos, o barulho, conflitos envolvendo as embarcações etc. Esse contato não
trouxe, em contrapartida, benefícios ou oportunidades para a comunidade em seu conjunto. Ao
contrário, em algum tempo passou a representar um transtorno e uma ameaça ao futuro da atividades
tradicionais.
Nesse contexto, o patrimônio, considerado em seu conjunto, pode tornar-se, nas mãos dos gestores e
da população local, um instrumento de luta pela definição de políticas em nível local e regional para a
preservação de recursos naturais, bens patrimoniais e do próprio modo de vida da comunidade
tradicional, além de orientar o ordenamento da ocupação.
Programas de turismo sustentável encontram aí um destino ímpar, rico em belezas naturais e ofertas
culturais. O turismo, aliado à políticas de estímulo à recuperação e desenvolvimento de atividades
tradicionais podem contribuir para a geração de renda complementar na comunidade através do
envolvimento de um contingente local que não se encontra ocupado pela pesca: as mulheres. Hoje em
grande parte despreparadas para o mercado de trabalho, elas são, por outro lado, figuras fundamentais
na formação de valores da comunidade e, portanto, agentes privilegiados na construção de cenários
futuros.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico aqui apresentado sobre o Patrimônio Cultural do município de Porto Belo teve por
objetivo subsidiar a elaboração de plano de manejo para a APA Ponta do Araçá. Deste modo, não deve
ser entendido como um retrato fiel dos bens culturais presentes no município mas, antes, como
levantamentos que buscam identificar sítios e manifestações a partir da literatura e de indícios
encontrados, evidenciando o potencial aí existente.
Este patrimônio remete a diferentes momentos da história da ocupação humana neste espaço,
indicando aspectos culturais próprios de cada tempo, suas dimensões e interfaces. Parte dele é visível
nas paisagens do município, como os sítios dos períodos pré-colonial e colonial. Outros podem ser
observados através de manifestações culturais e práticas cotidianas. Alguns só são desvelados a partir de
observações mais atentas e sistemáticas, requerendo, portanto, o aprofundamento do que aqui foi
apontado.
A partir deste Diagnóstico ampliamos o conhecimento sobre o Patrimônio Arqueológico de Porto Belo,
trazendo à luz novas informações acerca do povoamento pretérito da área da APA da Ponta do Araçá, do
município de Porto Belo e, também, da Península de Porto Belo. Às seis ocorrências antes conhecidas,
somamos outras sete. Deste modo, o município passou a contar com treze registros de sítios
arqueológicos entre os períodos pré-colonial e colonial.
Não se deve descartar, no entanto, a possibilidade da ocorrência de outros vestígios no interior da APA
da Ponta da Araçá, pois a técnica utilizada em campo não contemplou a realização de sondagens. Daí a
necessidade de se efetuar um levantamento prospectivo na área.
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A valorização e preservação de patrimônio arqueológico e da cultura viva dependem de pesquisas de
caráter científico, acompanhamento sistemático e da participação da população local para a sua gestão.
A realização de estudos aprofundados sobre o patrimônio cultural imaterial, utilizando etnografia,
técnicas de história oral e cartografia social são fundamentais para ampliar o quadro dos bens culturais,
tais como: diferentes formas de uso do espaço, de conhecimento da natureza e de seus ciclos e, ainda,
avaliar os possíveis impactos de empreendimentos sobre o modo de vida local.
As artes da pesca constituem um saber intimamente relacionado à identidade da comunidade do Araçá,
demonstrando potencial de informação relevante para o manejo de recursos na área e, ainda, para a
consideração em projetos culturais.
A criação de um Museu comunitário, enquanto espaço de práticas, reunião e produção da comunidade
pode constituir elemento de valorização do patrimônio e coesão social, além de poder integrar
atividades relacionadas à UC.
Quanto à paisagem cultural do município, o registro de sítios arqueológicos pré-coloniais e coloniais
chamam a atenção para a necessidade de se verificar tais ocorrências em outras áreas do município,
compondo um quadro mais amplo. Uma vez que esta categoria abrange todas as áreas naturais
protegidas11 , outras unidades de conservação instituídas devem ter também suas áreas investigadas.
No Bairro do Araçá, paisagem cultural singular se constitui a partir dos bens identificados, seja pelos
vestígios de cultura material pré-colonial, pelo marco que representa em relação a um período
caracterizado pela economia baseada no extrativismo e lavoura de subsistência ou pelo modo de vida
comunidade - indissociável do território. Além disso, diversos elementos apontam para a sua
caracterização como espaço de práticas e representações significativo para a comunidade, merecendo
investigação com vistas ao seu cadastro no Livro de Registro de Lugares do IPHAN.
A partir da articulação das pesquisas desenvolvidas no âmbito deste projeto deverá se desenhar, de
forma mais precisa, a paisagem cultural que envolve a APA do Araçá. Nessa oportunidade, se propõe
avaliar o potencial da mesma para concorrer à chancela de Paisagem Cultural junto ao IPHAN.
Os bens identificados devem ser objeto de uma política de preservação urgente, observado o caráter
singular de cada um deles, tendo em vista a fragilidade das condições em que se encontram. A
preservação deste patrimônio se impõe não somente no nível local, mas também em nível estadual e
federal, visto que contam parte da história da ocupação do território brasileiro.
Comunidades tradicionais do litoral do Estado vêm se transformando de comunidades de agricultores e
pescadores para prestadores de serviços, demandando atenção na discussão de projetos, orientação
pelas políticas governamentais e esforço na construção de estratégias para a sua implementação.
O patrimônio aqui identificado, e apoiado em legislação específica, constitui ferramenta importante para
a consecução dos objetivos da UC e incremento das condições de vida da comunidade tradicional.

11

Conforme a Resolução n. 011 do CONAMA de 03/12/87. (Pereira & Ferreira, s/d:220)
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ANEXO I – QUADRO DE ENTREVISTAS PARA LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO

Identificação

Catarina Lídia
da Silva, 69
anos

Juvenal Bruno
da Silva, 74
anos, pescador

Local de
Nascimento

Araçá

Ponta do
Estaleiro

Endereço

Rua Antonio José
de Aquino 1266.

Rua Antonio José
de Aquino 1266.

Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental Ponta do Araçá
Entrevistas
Inf. Família
Inf. Terreno
Inf. Arqueologia
Pai era da Armação do
Itaporocoy, mãe veio de
Navegantes. Pais:
Benjamin Domingo da
Silva e Lidia Joana de
Jesus (primos irmãos).
Avó era Joana. Seus pais
viveram no Araçá.
Casada com Juvenal
Bruno da Silva (primo).

Mãe era Maria Justina da
Silva, avó era Justina. Pai
e mãe de Bombas.
Casado ± 50 anos com
Catarina Lídia da Silva
(prima).

Na Ponta da Enseada tem pousada, hotel...
Ela morou lá, tinha mais um casal e uma
senhora. Daqui até lá uns 800km (?), de
carro é rápido, 3min. Estrada de barro.
Terras da Ponta da Enseada eram de
Antoninho, que morava no Araçá.

Viveu sempre no Araçá. Nasceu no
estaleiro, moravam umas 10 famílias lá
(cerca de 50 pessoas). As famílias
plantavam melancia, milho, mandioca...
inclusive no alto do morro, onde tinha
também uma casa de barro. Havia cultivo
nos morros da enseada e no estaleiro. Ele
morou e pescava no estaleiro. Plantações
que havia lá: mandioca, milho, feijão,
amendoim. Mãe o enrolava na manta e o
levava até o trabalho na lavoura. Plantava
banana e café (colhia, secava, torrava,...).
Disse que tem um pescador que mora no
mato, na Ponta do Caixa D’Aço, perdeu o
barco e mora lá agora. ± 5 anos. Martinha
morou lá também. Na Ponta do Caixa
D’Aço havia plantação de mandioca,
principalmente. Escalava peixe que vendia
para Porto Belo.

Inf. História

Havia engenho de farinha na Comunidade
do Araçá.

Antonio Silva que sabe do cemitério de
índios (filha Zenaide). Costão de leste tem
pedra lisa. Paredão de Pedra, feito por
escravos (pros lados do Estaleiro).

Havia engenhos de farinha na Ponta da
Enseada e na Ponta do Estaleiro. Antigos
moradores: Manoel Domingos (engenho na
Ponta da Enseada) e Henrique Caetano
(engenho na Prainha) - perguntar no
mercadinho onde moram descendentes.
Pesca sempre teve (na prainha pegava
tainha). Quando pequeno participou da
primeira pesca com camarão vivo para
pegar corvina, há 45 anos. Depois pesca
rede, arrastão de praia, pesca de barco de
corvina. Vendia toda produção agrícola
para Florianópolis. Pesca vendia pra Itajaí,
Sertão. Havia uma venda de secos e
molhados, com fogão a lenha. Não tinha
muita vaca de leite, boi era usado para
trabalho. Ponta do Caixa d’aço era tudo
lavoura, agora que tem mata. Engenho de
vara, pessoas que tocavam... tinha um da
Martinha. Pombeiro passava aqui de
carroça. Amendoim vendia para
Florianópolis e Itajaí (de lancha).
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Antônio Silvino
de Sena, 91
anos, pescador

Manoel
Domingos,
pescador.

Saturnino
Anastácio da
Costa, 68 anos,
pescador.

Teófilo José da
Silva (seu
Nono), 92
anos,
pescador.

Porto Belo

Araçá

Rua Antonio José
de Aquino
(antiga Rua do
Estaleiro) 326.

Antiga rua do
estaleiro 54, lado
esquerdo direito
da Igreja
Assembléia de
Deus

Sua mulher veio da meiapraia. Zenaide Sena, 41
anos, filha.

Filho do Joaquim Manoel
Domingos, que possuía
um engenho.

Dois filhos nasceram na Ilha de Porto Belo,
mais de 60 anos atrás, Vivia lá de lavoura e
pesca. Veio morar no araçá há mais de 60
anos, plantava mandioca, milho, café,
feijão, frutas e verduras. Também pescava.
Havia uma estrada antiga, acima do atual
lote deles. . Estrada antiga atrás do lote, ±
30 anos atrás. Só passava carro de boi na
estrada. Apareciam ossos na estrada da
praia e mais para cima. Maré influenciava
na vida (comércio). Maré alta não tinha
como atravessar do e Estaleiro/Enseada
para Araçá. Casa atual era de madeira.

Na casa de dois andares branca, nas
proximidades (ao sul), mora o Zé Flausino.

Cemitério de escravos? Encontraram
muito ossos na área quando da
construção das casas. Terra preta vai até
embaixo da sua calçada. Areia preta.
Encontrou louça de barro, de bronze.
Dizem que no posto de saúde tem muito
osso (talvez ouro).

Disse que o avô, antes de morrer, repartiu
um tanto de ouro que tinha guardado em
um pote.

Afirma que a terra preta vai até a casa do
Manoel Domingos. Acha que o cemitério
é do tempo da guerra e que tem ouro
enterrado em algum lugar. Disse que
também tem osso no caixa d’aço.

Araçá

Bombinhas

Conhece as inscrições rupestres. Não
conhece oficina lítica de nenhum lugar.
Conheceu um cara de Porto Belo que
fazia buracos em pedra, há 40 anos, ele
se mudou para Itajaí. Cemitério de índios:
achava muitos esqueletos há 30 anos,
onde atualmente fica a casa verde e
branca. Encontrou no Canto Grande
cerâmica (louça de barro).

Morador antigo: Joaquim Manoel
Domingos. Sempre teve pesca, mas
embarcado (Santos). ± 40 anos atrás.
Engenho do Manoel Domingos ficava na
Ponta do Estaleiro. Tinham muitos
engenhos na região, Martinha tinha
engenho no caixa d’aço. Comprava tecido e
fazia roupa em casa, alguns tinham
tecelagem. Trabalhou na Armação da Ilha,
quanto tinha uns 20 anos. Participou de 6
ou 7 charqueadas de baleia. Levava para
Florianópolis a carne da baleia. “Os
tanques (na ilha) eram dos portugueses”.
Salgavam e comiam em Porto Belo
também. As charqueadas de baleia
duraram mais de ano, quem financiava era
de Florianópolis. Óleo para fazer muro,
usado também na Igreja de Porto Belo.
Sempre usavam panelas de barro.

Antiga Rua do
Estaleiro, do lado
esquerdo da
Igreja
Assembléia de
Deus.

Pais José Correia da Silva
e Maria Brígida
Boaventura (de
Florianópolis). Casou
com Maria Carolina dos
Santos Silva (Mãe

Sua primeira casa no Araçá era mais para
baixo, onde tem uma padaria. Depois se
mudou para prainha. Ele morou na prainha
por 5 anos. Conhecia bem Estaleiro e
Enseada. Morou também na Ilha de Porto
belo, onde plantava. Mané Zefa morava lá
também. Na Ponta da Enseada moravam
poucas pessoas, eram mais engenhos.

Lembra das pedras (inscrições). Cemitério
de índio: acharam muitos ossos, até
crânio. Aos 16 anos ele já encontrou.
Falou que viu a pedra que tinha na casa
da dona Cota, tinha três concavidades.

Maria Donato Leandra, moradora antiga da
área. Caminho para praia (virou estrada
depois de 1945), antes tudo pela praia.
Havia engenho na Ponta da Enseada, de
propriedade de João Manoel dos Santos e
irmão. Tinham muitos engenhos, listou:
João Domingos, Antonio Rosa, Neném (o
último a desativar), Joaquim Inácio, Pedro
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Carolina Santos, de
Itapema, e pai João
Manoel Santos).

Antiga Rua do
Estaleiro, do lado
esquerdo da
Igreja
Assembléia de
Deus.

Maria José
Silva

Mora na antiga
Rua do Estaleiro,
na casa ao lado
do rio que
deságua na Praia
do Araçá.

Alexandrina
Maria Caetano

Silvestre
Marques, 85
anos

Porto Belo
(“Morro do
Estaleiro”)

Rua Antonio José
de Aquino 486.

Filha do seu Nono.

Havia vaca de leite e mandioca. Decaiu e
começaram a vender terras pra gente de
fora, ± na década 80, 90.

Avô dela morreu em 1979, e deixou uma
grande plantação de mandioca. Plantavam
também café e fazia sabão. Tinha Igreja no
estaleiro, na chapada. Muito bambu lá
também. Moravam lá: Baltazar, Pedro
Sabino, Mario Augusto, Pedro Maneca,
Manoel Domingos... José Monteiro e
Milena (Casa branca de 2 andares nas
proximidades).

Mora na casa do lado do rio, onde existe
muita terra preta. Disse que havia o
engenho da dona martinha bem no lado
direito da Praia do Caixa d´aço.

Falou sobre a fonte do engenho. Na praia
do Caixa d´Aço e na praia do Estaleiro
havia engenhos. Na Ponta do Caixa d´Aço
havia plantação de milho e mandioca.
Falou que devem ter muitos ossos de
baleia enterrados na praia no norte da Ilha
de Porto Belo. Riacho antes da placa de
sinalização do início da APA: cachoeira do
Ricardo.

Cerâmica indígena, nunca viu. Ela tem um
prato antigo, com a marca Indústria
Guarany, de Campo Largo, cor creme,
cenas bucólicas decoram as bordas.

Sabino, o do Sogro dele e do Henrique
Caetano. Pescava embarcado, em Santos
(camarão) e RJ. Tinha festa de Santa
Terezinha na comunidade.
Lembra de bateira de camarão, ± 50 anos
atrás. Pescavam 200kg de corvina.
Transição da lavoura para pesca ocorreu
com o crescimento da comunidade. Ela
ajudava a escalar peixe. Trabalhava na
lavoura também, usando a sambireta, um
gancho ao redor do pescoço usado para
segurar o balaio. Seu Anatólio fazia tipiti
para usar na produção de farinha de
mandioca. Forneava farinha: mesa de
barro, 2 fornos, mandioca. Buscavam louça
de barro em Florianópolis. Havia uma
mulher que fazia forno no Canto Grande e
vendia ali no Araçá.

Viu a pedra com três concavidades que
tinha frente da casa da dona Cota.
Quando fizeram a casa atual, ela foi
enterrada (provavelmente)

“Terra preta” na Ponta do Caixa d´Aço,
em uma área de 100m. Foi achado ossos
(canelas e crânios) no “Cemitério dos
Índios”. Ele viu a pedra com concavidades
na casa da avó da Vanessa Marques.
Existe um engenho no “Bidê”. Falou sobre
o “tanque de azeite” da “sinhá” que
existe na propriedade da dona Nair. Citou
por nome os seguintes engenhos: do Zé
Maneca, do Bruno, do Ricardo, da
Rosalina, do Mané Domicílio (?), do
Henrique da Zefa (na Enseada). João da
Rosa foi proprietário do terreno onde
estão os “muros dos escravos”. Pedra
Maneca também viveu na área do “muro
dos escravos”. Sobre a área do “muro dos

“Jesuítas” enterraram ouro no Caixa d´Aço.
Antigamente a comunidade vivia no Morro
do Estaleiro. Poucas pessoas viviam no
Caixa d´Aço. Nada sabe sobre casas antigas
na área, só sobre o “muro dos escravos”.
Na praia do Caixa d´Aço existia o engenho
de farinha da Martinha, situava-se onde
hoje existe uma casa.
Lugares mencionados:
Pedra da Lagosta (na Praia do Caixa d´Aço),
Pedra da Cruz (na Ilha de Porto Belo), Pedra
do “M” (no Caixa d´Aço), Morro da Burra,
Pesqueiro do Marimbá, Saco da Ponta do
Meio, Pesqueiro do Repuxo, Pedra da Toca,
Ponta dos Cação, Igreja do Estaleiro (em
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“Pipoca”

João Neves da
Silva, 53 anos,
pescador.

José Flausino

Rua Flávia V.
Martellini, s/nº.
Pousada Jardim
Praia do
Estaleiro.

Terreno foi propriedade do Raul Clemente
dos Santos, depois, uns 30 anos atrás, uma
mulher do RS comprou (Regina). Essa
proprietária limpava a área com fogo.

Ponta do Caixa
d´Aço.

Praia do Araçá,
nas proximidades
do Centro de
Saúde

Terreno no Estaleiro (onde existem ruínas
de um antigo engenho) era propriedade da
sua família, ele, seu pai e o seu avô
trabalharam a terra do local.

escravos”, informou que o Senhor morava
na parte de cima (outra margem da rua) e
que embaixo moravam os escravos.
Relatou que a construção deve ter sido
feita há mais de 150 anos.
Sobre o “muro dos escravos”, informou
que a construção tinha 7 patamares
diferentes: 4 na propriedade que ele
mora atualmente, 1 foi destruído na
abertura da rua e 2 estão localizados do
outro lado da rua, na parte alta do morro.
Havia 3 engenhos na área.
Não viu fragmentos de cerâmica no local,
nada sabe sobre as oficinas líticas –
inclusive nem havia reparado nas marcas
na rocha. Informou que a “terra preta”,
presente nas imediações, é boa para
plantar cebola.
Sobre a construção no Estaleiro, perto da
fonte do engenho, seu avô contava que o
local era um “engenho de escravos”, estes
que deveriam viver por ali. Não sabe da
onde eram os escravos e para onde eles
foram (talvez Valongo). Relatou que havia
apenas um muro pertencente a esta
construção acima da atual estrada geral
do Estaleiro.
Informou que encontrou um crânio no
Araçá, próximo ao poste junto ao córrego,
há ± 20 anos. Guardou o crânio por um
período depois descartou. A “terra preta”
característica do local vai até o bananal
(fundos do lote), e da Igreja até o Posto
de saúde. Disse que há ± 20 ou 30 anos
um padre esteve no local, escavou uma
pequena parte, coletou material ósseo
humano e foi embora. Comentou que na
Ponta da Ilha de Porto Belo havia “terra
preta” semelhante aquela encontrada na

frente a atual construção “golden eye”),
Pedra do Lagarto (Praia do Estaleiro).

Onde hoje fica a capelinha para a Sto.
Ezequias, havia uma capela maior, feita de
madeira.

Naufragou em Itanhaém/Peruíbe no estado
de São Paulo, nesta região viveu durante 5
anos na “Toca do Índio”. Posteriormente foi
morar na localidade. Morou primeiro na
parte norte da ponta do Caixa d´Aço, por
12 anos. Depois o obrigaram a sair de lá, aí
mudou para a área onde vive atualmente.

Informou que o Antônio Bravo era dono de
terras, engenhos e cavalos na Ponta da
Enseada.
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Vânio

Rua da Carioca.

terreno onde vive.
Informou que o bloco de pedra (“panela
de bugre”), que está no fundo do lote
vizinho, foi removido da parte da frente
da casa, próximo ao muro.
Informou que ele cuida da Carioca,
situada no terreno do seu vizinho (um
psicólogo). Comentou que o poder
público não se preocupa em zelar e
proteger este patrimônio material. Por
isso, inclusive, que vários blocos de
rochas já foram removidos do local.
Relatou também que a água é imprópria
para o consumo, pois foi construída uma
rede de esgoto nas proximidades.

Mora no local há 6 anos. Sobre a Carioca,
relatou que antigamente duas freiras
faziam a limpeza do local.
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ANEXO II - FICHAS DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – IPHAN/SC

NOME
Nome do sítio:
Outras designações
e siglas:
Nome do projeto:
Município:
Localidade:
Outras designações da
localidade:
Sítios relacionados:
Descrição sumária:

Ponta do Caixa d´Aço I

CNSA:

Diagnóstico Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, Porto Belo/SC.
Porto Belo
Ponta do Caixa d´Aço

Ponta do Caixa d´Aço II, Ponta do Caixa d´Aço III e Ponta do Caixa d´Aço IV
Trata-se de um sítio oficina lítica composto por quatro bacias de polimento, com formatos côncavosconvexos feitos em um bloco solto de granito, sendo que dois deles encontram-se parcialmente
destruídos. O bloco está poucos centímetros acima da água do mar, apoiado em outros fragmentos de
rochas.

TERRENO
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome:
Terreno de Marinha
Endereço:
CEP:
E-mail:
Ocupante:
João Neves da Silva

Cidade:

UF:
Fone/Fax:

DIMENSÕES
Comprimento:

Medição
( ) Estimada

Acesso ao sítio:

Largura:
Área:
Altura máxima:

( ) Passo
( ) Mapa
( ) Instrumento

Pela terra, o acesso a área se dá através de trilhas
em propriedades particulares. A trilha se inicia na
Estrada Geral da Ponta do Estaleiro.

LOCALIZAÇÃO
Nome e sigla do documento cartográfico:
( ) IBGE
( ) DSG
( ) Outro:
Ano de edição:
DELIMITAÇÃO DA ÁREA/COORDENADAS UTM
Ponto central:
Zona: 22J
E: 744826

Escala:
N: 6997045

Unidade Geomorfológica:

E:______
E:______

N: _____
N: _____

Compartimento topográfico:

Zona:___
E:______
Zona:___
E:_____
( X ) GPS
DATUM: SAD69
( ) Em mapa
Margem de erro: 12m
Outras referências de localização:

N: _____
N: _____

Perímetro:

Zona:___
Zona:___

Altitude:
Água mais próxima: Oceano Atlântico
Distância: Poucos centímetros
Bacia:
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USO
USO ATUAL DO TERRENO
( ) Atividade Urbana
( ) Pasto

( ) Via Pública
( ) Plantio
Outro:

( ) Estrutura de Fazenda
( X ) Área não utilizada

( X ) Floresta ombrófila
( ) Floresta estacional
Outra:

( ) Campinarana
( ) Capoeira

VEGETAÇÃO ATUAL
( ) Savana (cerrado)
(...) Savana-estépica (caatinga)
( ) Estepe
PROPRIEDADE DA TERRA
( X ) Área Pública
( ) Área privada
PROTEÇÃO LEGAL
Em área tombada

( ) Área Militar
( ) Área indígena
Outra:

( X ) Unidade de Conservação ambiental
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Patrimônio da humanidade/UNESCO

( X ) Federal/IPHAN

CLASSIFICAÇÃO
(X) Unicomponencial ( X ) Pré-colonial
( ) Multicoponencial

( ) De contato

( ) Histórico

ARTE RUPESTRE

( ) Pintura

( ) Gravura

( ) Ausente

EXPOSIÇÃO

( X ) Céu aberto

( ) Gruta

Outra___________

( ) Abrigo sob rocha

( ) Submerso

CONTEXTO DE DEPOSIÇÃO

(X) Em superfície

( ) Em profundidade

Tipo:

Estratigrafia:
o
(indicar o n , espessura e
profund. das camadas
arqueológicas)

Forma:
Tipo de solo:

VESTÍGIOS
ESTRUTURAS
( ) Áreas de refugo
( ) Canais tipo trincheiras, valetas
( ) De lascamento
( ) Círculos de pedra
( ) De combustão
( ) Estacas, buracos de
(fogueira, forno, fogão)
( ) Funerárias
( ) Fossas
( ) Vestígios de edificação
( ) Muros de terra, linhas de argila
(...) Vestígios de mineração
( ) Palafitas
(...) Alinhamento de pedras
( ) Paliçadas
( ) Manchas pretas
( ) Concentrações cerâmicas/quantidade:
Outras: bacias de polimento.

ARTEFATOS
( ) Lítico lascado
( ) Cerâmico
( ) Lítico polido
( ...) Sobre concha
( ) Sobre material orgânico

Outros vestígios orgânicos:

Outros vestígios inorgânicos:

Outros vestígios líticos:

Material histórico:

FILIAÇÃO
Filiação cultural - Artefatos líticos:
Tradições:

Filiação cultural - Artefatos cerâmicos:
Tradições:
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Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Filiação cultural - Arte rupestre:
Tradições:

Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Datações absolutas:

Outras atribuições:
ACERVO
Instituições:
os
N de catálogo:
INTEGRIDADE
GRAU DE INTEGRIDADE

( ) mais de 75%

( X ) entre 25 e 75%

( ) menos de 25%

FATORES DE DESTRUIÇÃO
( X ) Erosão eólica
Outros fatores naturais: Erosão marinha
( ) Erosão fluvial
( X ) Erosão pluvial
( ) Atividades agrícolas
( ) Construção de estradas
Outros fatores antrópicos: Utilização como passagem entre costões.
( ) Construção de moradias
( ) Vandalismo
Possibilidades de destruição: Urbanização da área.
Relevância do sítio:
(X) Alta
Medidas para preservação:
( ) Média
( ) Baixa
REGISTRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL
(X) Registro
( ) Coleta de superfície
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO SÍTIO
Nome: Maria Madalena Velho do Amaral
Endereço: Rua Tangará, nº 56 Bl A ap. 204
CEP: 88025-460
Cidade: Florianópolis
E-mail: madavelho@gmail.com
Data do registro: 12/2011

( ) Sondagem ou Corte estratigráfico
( ) Escavação de grande superfície
( ) Levantamento de grafismos rupestres

UF: Santa Catarina
Fone/Fax: (48) 9968-3617
Ano do reg.: 2011

INSTITUIÇÃO
Nome: Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral
Endereço: Campus Trindade
CEP: 88040-970
Cidade: Florianópolis
UF: Santa Catarina
E-mail:
Fone/Fax: (48) 3721-6438
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O SÍTIO
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA (quantidade)
Mapa com sítio plotado:
Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
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Foto aérea:
Foto colorida:

Vídeo l filme:
Outra:

REFERÊNCIA
BlBLIOGRAFIA (até 4 referências, publicadas ou não, inclusive ficha de registro do sitio)
FOSSARI, T. D; AMARAL, M. M. V. do. Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá.
Integrante do Plano de Manejo. Florianópolis, 2012.
PROJETO PARQUES E FAUNA: Proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá.
Prefeitura de Porto Belo, 2012.
PREENCHIMENTO DA FICHA
Nome do responsável: Lucas Bond Reis
Localização dos dados: Laboratório de Arqueologia. Museu Universitário/UFSC.

Data: 23/12/2011

Atualizações:

IMAGEM
Guarda: Laboratório de Arqueologia, Museu
Universitário/UFSC
Tipo: Digital

Legenda:

FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – IPHAN/SC
NOME
Nome do sítio:
Outras designações
e siglas:
Nome do projeto:
Município:
Localidade:
Outras designações da
localidade:
Sítios relacionados:
Descrição sumária:

Ponta do Caixa d´Aço II

CNSA:

Diagnóstico Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, Porto Belo/SC.
Porto Belo
Ponta do Caixa d´Aço

Ponta do Caixa d´Aço I, Ponta do Caixa d´Aço III e Ponta do Caixa d´Aço IV
Trata-se de um sítio oficina lítica composta por uma bacia de polimento, com formato côncavo, feito
em um costão de granito. Situa-se a poucos metros da água do mar.

TERRENO
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome:
Terreno de Marinha
Endereço:
CEP:
E-mail:
Ocupante:
João Neves da Silva

Cidade:

UF:
Fone/Fax:
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DIMENSÕES
Comprimento:

Medição
( ) Estimada

Acesso ao sítio:

Largura:
Área:
Altura máxima:

( ) Passo
( ) Mapa
( ) Instrumento

Pela terra, o acesso a área se dá através de trilhas
em propriedades particulares. A trilha se inicia na
Estrada Geral da Ponta do Estaleiro.

LOCALIZAÇÃO
Nome e sigla do documento cartográfico:
( ) IBGE
( ) DSG
( ) Outro:
Ano de edição:
DELIMITAÇÃO DA ÁREA/COORDENADAS UTM
Ponto central:
Zona: 22J
E: 744798

Escala:
N: 6997075

Unidade Geomorfológica:

E:______
E:______

N: _____
N: _____

Compartimento topográfico:

Zona:___
E:______
Zona:___
E:_____
( X ) GPS
DATUM: SAD69
( ) Em mapa
Margem de erro: 20m
Outras referências de localização:

N: _____
N: _____

Perímetro:

Zona:___
Zona:___

USO
USO ATUAL DO TERRENO
( ) Atividade Urbana
( ) Pasto

Altitude:
Água mais próxima: Oceano Atlântico
Distância: 2m
Bacia:

( ) Via Pública
( ) Plantio
Outro:

( ) Estrutura de Fazenda
( X ) Área não utilizada

( X ) Floresta ombrófila
( ) Floresta estacional
Outra:

( ) Campinarana
( ) Capoeira

VEGETAÇÃO ATUAL
( ) Savana (cerrado)
(...) Savana-estépica (caatinga)
( ) Estepe
PROPRIEDADE DA TERRA
( X ) Área Pública
( ) Área privada
PROTEÇÃO LEGAL
Em área tombada

( ) Área Militar
( ) Área indígena
Outra:

( X ) Unidade de Conservação ambiental
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Patrimônio da humanidade/UNESCO

( X ) Federal/IPHAN

CLASSIFICAÇÃO
(X) Unicomponencial ( X ) Pré-colonial
( ) Multicoponencial

( ) De contato

( ) Histórico

ARTE RUPESTRE

( ) Pintura

( ) Gravura

( ) Ausente

EXPOSIÇÃO

( X ) Céu aberto

( ) Gruta

Outra___________

( ) Abrigo sob rocha

( ) Submerso

CONTEXTO DE DEPOSIÇÃO

(X) Em superfície

( ) Em profundidade

Tipo:

Estratigrafia:
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o

Forma:

(indicar o n , espessura e
profund. das camadas
arqueológicas)

Tipo de solo:

VESTÍGIOS
ESTRUTURAS
( ) Áreas de refugo
( ) Canais tipo trincheiras, valetas
( ) De lascamento
( ) Círculos de pedra
( ) De combustão
( ) Estacas, buracos de
(fogueira, forno, fogão)
( ) Funerárias
( ) Fossas
( ) Vestígios de edificação
( ) Muros de terra, linhas de argila
(...) Vestígios de mineração
( ) Palafitas
(...) Alinhamento de pedras
( ) Paliçadas
( ) Manchas pretas
( ) Concentrações cerâmicas/quantidade:
Outras: bacia de polimento.

ARTEFATOS
( ) Lítico lascado
( ) Cerâmico
( ) Lítico polido
( ...) Sobre concha
( ) Sobre material orgânico

Outros vestígios orgânicos:

Outros vestígios inorgânicos:

Outros vestígios líticos:

Material histórico:

FILIAÇÃO
Filiação cultural - Artefatos líticos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Filiação cultural - Arte rupestre:
Tradições:

Filiação cultural - Artefatos cerâmicos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Datações absolutas:

Outras atribuições:
ACERVO
Instituições:
os
N de catálogo:
INTEGRIDADE
GRAU DE INTEGRIDADE

( ) mais de 75%

( X ) entre 25 e 75%

FATORES DE DESTRUIÇÃO
( X ) Erosão eólica
Outros fatores naturais: Erosão marinha
( ) Erosão fluvial
( X ) Erosão pluvial
( ) Atividades agrícolas
( ) Construção de estradas
Outros fatores antrópicos:
( ) Construção de moradias
( ) Vandalismo
Possibilidades de destruição: Urbanização da área.
Medidas para preservação:

( ) menos de 25%

Relevância do sítio:
(X) Alta
( ) Média
( ) Baixa
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REGISTRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL
(X) Registro
( ) Coleta de superfície
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO SÍTIO
Nome: Maria Madalena Velho do Amaral
Endereço: Rua Tangará, nº 56 Bl A ap. 204
CEP: 88025-460
Cidade: Florianópolis
E-mail: madavelho@gmail.com
Data do registro: 12/2011

( ) Sondagem ou Corte estratigráfico
( ) Escavação de grande superfície
( ) Levantamento de grafismos rupestres

UF: Santa Catarina
Fone/Fax: (48) 9968-3617
Ano do reg.: 2011

INSTITUIÇÃO
Nome: Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral
Endereço: Campus Trindade
CEP: 88040-970
Cidade: Florianópolis
UF: Santa Catarina
E-mail:
Fone/Fax: (48) 3721-6438
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O SÍTIO
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA (quantidade)
Mapa com sítio plotado:
Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo l filme:
Outra:

REFERÊNCIA
BlBLIOGRAFIA (até 4 referências, publicadas ou não, inclusive ficha de registro do sitio)
FOSSARI, T. D; AMARAL, M. M. V. do. Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá.
Integrante do Plano de Manejo. Florianópolis, 2012.
PROJETO PARQUES E FAUNA: Proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá.
Prefeitura de Porto Belo, 2012.
PREENCHIMENTO DA FICHA
Nome do responsável: Lucas Bond Reis
Localização dos dados: Laboratório de Arqueologia. Museu Universitário/UFSC.

Data: 23/12/2011

Atualizações:

IMAGEM
Guarda: Laboratório de Arqueologia, Museu
Universitário/UFSC
Tipo: Digital
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Legenda:

FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – IPHAN/SC
NOME
Nome do sítio:
Outras designações
e siglas:
Nome do projeto:
Município:
Localidade:
Outras designações da
localidade:
Sítios relacionados:
Descrição sumária:

Ponta do Caixa d´Aço III

CNSA:

Diagnóstico Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, Porto Belo/SC.
Porto Belo
Ponta do Caixa d´Aço

Ponta do Caixa d´Aço I, Ponta do Caixa d´Aço II e Ponta do Caixa d´Aço IV
Trata-se de um sítio oficina lítica composto por uma bacia de polimento, com formato côncavo, feito
em um costão de granito. Situa-se a poucos metros da água do mar

TERRENO
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome:
Terreno de Marinha
Endereço:
CEP:
E-mail:
Ocupante:
João Neves da Silva

Cidade:

UF:
Fone/Fax:

DIMENSÕES
Comprimento:

Medição
( ) Estimada

Acesso ao sítio:

Largura:
Área:
Altura máxima:

( ) Passo
( ) Mapa
( ) Instrumento

Pela terra, o acesso a área se dá através de trilhas
em propriedades particulares. A trilha se inicia na
Estrada Geral da Ponta do Estaleiro.

LOCALIZAÇÃO
Nome e sigla do documento cartográfico:
( ) IBGE
( ) DSG
( ) Outro:
Ano de edição:
DELIMITAÇÃO DA ÁREA/COORDENADAS UTM
Ponto central:
Zona: 22J
E: 744783

Escala:
N: 6997132

Unidade Geomorfológica:

E:______
E:______

N: _____
N: _____

Compartimento topográfico:

Zona:___
E:______
Zona:___
E:_____
( X ) GPS
DATUM: SAD69
( ) Em mapa
Margem de erro: 12m
Outras referências de localização:

N: _____
N: _____

Perímetro:

Zona:___
Zona:___

USO
USO ATUAL DO TERRENO
( ) Atividade Urbana
( ) Pasto

Altitude:
Água mais próxima: Oceano Atlântico
Distância: 3m
Bacia:

( ) Via Pública
( ) Plantio
Outro:

( ) Estrutura de Fazenda
( X ) Área não utilizada
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VEGETAÇÃO ATUAL
( ) Savana (cerrado)
(...) Savana-estépica (caatinga)
( ) Estepe
PROPRIEDADE DA TERRA
( X ) Área Pública
( ) Área privada
PROTEÇÃO LEGAL
Em área tombada

( X ) Floresta ombrófila
( ) Floresta estacional
Outra:

( ) Campinarana
( ) Capoeira

( ) Área Militar
( ) Área indígena
Outra:

( X ) Unidade de Conservação ambiental
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Patrimônio da humanidade/UNESCO

( X ) Federal/IPHAN

CLASSIFICAÇÃO
(X) Unicomponencial ( X ) Pré-colonial
( ) Multicoponencial

( ) De contato

( ) Histórico

ARTE RUPESTRE

( ) Pintura

( ) Gravura

( ) Ausente

EXPOSIÇÃO

( X ) Céu aberto

( ) Gruta

Outra___________

( ) Abrigo sob rocha

( ) Submerso

CONTEXTO DE DEPOSIÇÃO

(X) Em superfície

( ) Em profundidade

Tipo:

Estratigrafia:
o
(indicar o n , espessura e
profund. das camadas
arqueológicas)

Forma:
Tipo de solo:

VESTÍGIOS
ESTRUTURAS
( ) Áreas de refugo
( ) Canais tipo trincheiras, valetas
( ) De lascamento
( ) Círculos de pedra
( ) De combustão
( ) Estacas, buracos de
(fogueira, forno, fogão)
( ) Funerárias
( ) Fossas
( ) Vestígios de edificação
( ) Muros de terra, linhas de argila
(...) Vestígios de mineração
( ) Palafitas
(...) Alinhamento de pedras
( ) Paliçadas
( ) Manchas pretas
( ) Concentrações cerâmicas/quantidade:
Outras: bacia de polimento.

ARTEFATOS
( ) Lítico lascado
( ) Cerâmico
( ) Lítico polido
( ...) Sobre concha
( ) Sobre material orgânico

Outros vestígios orgânicos:

Outros vestígios inorgânicos:

Outros vestígios líticos:

Material histórico:

FILIAÇÃO
Filiação cultural - Artefatos líticos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Filiação cultural - Arte rupestre:
Tradições:

Filiação cultural - Artefatos cerâmicos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Datações absolutas:
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Outras atribuições:
ACERVO
Instituições:
os
N de catálogo:
INTEGRIDADE
GRAU DE INTEGRIDADE

( ) mais de 75%

( X ) entre 25 e 75%

FATORES DE DESTRUIÇÃO
( X ) Erosão eólica
Outros fatores naturais: Erosão marinha
( ) Erosão fluvial
( X ) Erosão pluvial
( ) Atividades agrícolas
( ) Construção de estradas
Outros fatores antrópicos:
( ) Construção de moradias
( ) Vandalismo
Possibilidades de destruição: Urbanização da área.
Medidas para preservação:

( ) menos de 25%

Relevância do sítio:
(X) Alta
( ) Média
( ) Baixa

REGISTRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL
(X) Registro
( ) Coleta de superfície
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO SÍTIO
Nome: Maria Madalena Velho do Amaral
Endereço: Rua Tangará, nº 56 Bl A ap. 204
CEP: 88025-460
Cidade: Florianópolis
E-mail: madavelho@gmail.com
Data do registro: 12/2011

( ) Sondagem ou Corte estratigráfico
( ) Escavação de grande superfície
( ) Levantamento de grafismos rupestres

UF: Santa Catarina
Fone/Fax: (48) 9968-3617
Ano do reg.: 2011

INSTITUIÇÃO
Nome: Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral
Endereço: Campus Trindade
CEP: 88040-970
Cidade: Florianópolis
UF: Santa Catarina
E-mail:
Fone/Fax: (48) 3721-6438
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O SÍTIO
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA (quantidade)
Mapa com sítio plotado:
Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo l filme:
Outra:

REFERÊNCIA
BlBLIOGRAFIA (até 4 referências, publicadas ou não, inclusive ficha de registro do sitio)
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FOSSARI, T. D; AMARAL, M. M. V. do. Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá.
Integrante do Plano de Manejo. Florianópolis, 2012.
PROJETO PARQUES E FAUNA: Proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá.
Prefeitura de Porto Belo, 2012.
PREENCHIMENTO DA FICHA
Nome do responsável: Lucas Bond Reis
Localização dos dados: Laboratório de Arqueologia. Museu Universitário/UFSC.

Data: 23/12/2011

Atualizações:

IMAGEM
Guarda: Laboratório de Arqueologia, Museu
Universitário/UFSC
Tipo: Digital
Legenda:

FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – IPHAN/SC
NOME
Nome do sítio:
Outras designações
e siglas:
Nome do projeto:
Município:
Localidade:
Outras designações da
localidade:
Sítios relacionados:
Descrição sumária:

Ponta do Caixa d´Aço IV

CNSA:

Diagnóstico Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, Porto Belo/SC.
Porto Belo
Ponta do Caixa d´Aço

Ponta do Caixa d´Aço I, Ponta do Caixa d´Aço II e Ponta do Caixa d´Aço III
Trata-se de um sítio habitação pré-colonial Jê, evidenciado a partir da “terra preta” com a presença de
conchas esparsas. Aparentemente, o material que compõe o sítio se estende por uma área de até
100m x 100m.

TERRENO
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome:
Terreno de Marinha
Endereço:
CEP:
E-mail:
Ocupante:
João Neves da Silva

Cidade:

UF:
Fone/Fax:

DIMENSÕES
Comprimento: 100m

Medição
( X ) Estimada

Largura: 100m
Área:
Altura máxima:

( ) Passo
( ) Mapa
( ) Instrumento

Acesso ao sítio:
Pela terra, o acesso a área se dá através de trilhas
em propriedades particulares. A trilha se inicia na
Estrada Geral da Ponta do Estaleiro.
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LOCALIZAÇÃO
Nome e sigla do documento cartográfico:
( ) IBGE
( ) DSG
( ) Outro:
Ano de edição:
DELIMITAÇÃO DA ÁREA/COORDENADAS UTM
Ponto central:
Zona: 22J
E: 744826

Escala:
N: 6997052

Unidade Geomorfológica:

E:______
E:______

N: _____
N: _____

Compartimento topográfico:

Zona:___
E:______
Zona:___
E:_____
( X ) GPS
DATUM: SAD69
( ) Em mapa
Margem de erro: 12m
Outras referências de localização:

N: _____
N: _____

Perímetro:

Zona:___
Zona:___

USO
USO ATUAL DO TERRENO
( ) Atividade Urbana
( ) Pasto

Altitude:
Água mais próxima: Oceano Atlântico
Distância: 5m
Bacia:

( ) Via Pública
( ) Plantio
Outro:

( ) Estrutura de Fazenda
( X ) Área não utilizada

( X ) Floresta ombrófila
( ) Floresta estacional
Outra:

( ) Campinarana
( ) Capoeira

VEGETAÇÃO ATUAL
( ) Savana (cerrado)
(...) Savana-estépica (caatinga)
( ) Estepe
PROPRIEDADE DA TERRA
( X ) Área Pública
( ) Área privada
PROTEÇÃO LEGAL
Em área tombada

( ) Área Militar
( ) Área indígena
Outra:

( X ) Unidade de Conservação ambiental
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Patrimônio da humanidade/UNESCO

( X ) Federal/IPHAN

CLASSIFICAÇÃO
( ) Unicomponencial ( X ) Pré-colonial
( X) Multicomponencial

( ) De contato

( ) Histórico

ARTE RUPESTRE

( ) Pintura

( ) Gravura

( ) Ausente

EXPOSIÇÃO

( X ) Céu aberto

( ) Gruta

Outra___________

( ) Abrigo sob rocha

( ) Submerso

CONTEXTO DE DEPOSIÇÃO

(X) Em superfície

( X ) Em profundidade

Tipo:

Estratigrafia:
o
(indicar o n , espessura e
profund. das camadas
arqueológicas)

Forma:
Tipo de solo:

VESTÍGIOS
ESTRUTURAS
( ) Áreas de refugo

( ) Canais tipo trincheiras, valetas

ARTEFATOS
( X) Lítico lascado

( X ) Cerâmico
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( ) De lascamento
( ) Círculos de pedra
( ) De combustão
( ) Estacas, buracos de
(fogueira, forno, fogão)
( ) Funerárias
( ) Fossas
( ) Vestígios de edificação
( ) Muros de terra, linhas de argila
(...) Vestígios de mineração
( ) Palafitas
(...) Alinhamento de pedras
( ) Paliçadas
( X ) Manchas pretas
( ) Concentrações cerâmicas/quantidade:
Outras:

( X) Lítico polido
( ...) Sobre concha
( X ) Sobre material orgânico: Vértebras de peixes e
ossos.
Outros vestígios líticos: Fragmentos de lascas.

Outros vestígios orgânicos:

Outros vestígios inorgânicos:

Material histórico:

FILIAÇÃO
Filiação cultural - Artefatos líticos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Filiação cultural - Arte rupestre:
Tradições:

Filiação cultural - Artefatos cerâmicos: pré-colonial Jê
Tradições: Itararé
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Datações absolutas:

Outras atribuições:
ACERVO
Instituições:
os
N de catálogo:
INTEGRIDADE
GRAU DE INTEGRIDADE

( ) mais de 75%

( X ) entre 25 e 75%

FATORES DE DESTRUIÇÃO
( ) Erosão eólica
Outros fatores naturais: Erosão marinha
( ) Erosão fluvial
( X ) Erosão pluvial
( ) Atividades agrícolas
( ) Construção de estradas
Outros fatores antrópicos:
( ) Construção de moradias
( ) Vandalismo
Possibilidades de destruição: Urbanização da área.
Medidas para preservação:

( ) menos de 25%

Relevância do sítio:
(X) Alta
( ) Média
( ) Baixa

REGISTRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL
(X) Registro
(X) Coleta de superfície
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO SÍTIO
Nome: Maria Madalena Velho do Amaral
Endereço: Rua Tangará, nº 56 Bl A ap. 204
CEP: 88025-460
Cidade: Florianópolis

( ) Sondagem ou Corte estratigráfico
( ) Escavação de grande superfície
( ) Levantamento de grafismos rupestres

UF: Santa Catarina
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E-mail: madavelho@gmail.com
Data do registro: 12/2011

Fone/Fax: (48) 9968-3617
Ano do reg.: 2011

INSTITUIÇÃO
Nome: Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral
Endereço: Campus Trindade
CEP: 88040-970
Cidade: Florianópolis
UF: Santa Catarina
E-mail:
Fone/Fax: (48) 3721-6438
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O SÍTIO
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA (quantidade)
Mapa com sítio plotado:
Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo l filme:
Outra:

REFERÊNCIA
BlBLIOGRAFIA (até 4 referências, publicadas ou não, inclusive ficha de registro do sitio)
FOSSARI, T. D; AMARAL, M. M. V. do. Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá.
Integrante do Plano de Manejo. Florianópolis, 2012.
PROJETO PARQUES E FAUNA: Proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá.
Prefeitura de Porto Belo, 2012.
PREENCHIMENTO DA FICHA
Nome do responsável: Lucas Bond Reis
Localização dos dados: Laboratório de Arqueologia. Museu Universitário/UFSC.

Data: 23/12/2011

Atualizações:

IMAGEM
Guarda: Laboratório de Arqueologia, Museu
Universitário/UFSC
Tipo: Digital
Legenda: “Terra preta” evidenciada na Ponta do
Caixa d’Aço.
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FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – IPHAN/SC
NOME
Nome do sítio:
Outras designações
e siglas:
Nome do projeto:
Município:
Localidade:
Outras designações da
localidade:
Sítios relacionados:
Descrição sumária:

Praia do Araçá I
“Cemitério dos Índios”

CNSA:

Diagnóstico Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, Porto Belo/SC.
Porto Belo
Comunidade do Araçá

Praia do Araçá II
Trata-se de um sítio habitação pré-colonial Jê, evidenciado a partir da “terra preta” com a presença de
conchas esparsas. Segundo apurado com moradores locais, o material que o compõe se estende
desde o curso d´água até abaixo de uma igreja evangélica situada nas proximidades, compreendendo
uma área de cerca de 50m.

TERRENO
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome:
Endereço:
CEP:
E-mail:
Ocupante:

Cidade:

UF:
Fone/Fax:

DIMENSÕES
Comprimento: 50m

Medição
( X ) Estimada

Largura: 30m
Área:
Altura máxima:

( ) Passo
( ) Mapa
( ) Instrumento

Acesso ao sítio:
A Rua Antônio José de Aquino foi construída sobre o
sítio.

LOCALIZAÇÃO
Nome e sigla do documento cartográfico:
( ) IBGE
( ) DSG
( ) Outro:
Ano de edição:
DELIMITAÇÃO DA ÁREA/COORDENADAS UTM
Ponto central:
Zona: 22J
E: 744753

Escala:
N: 6996130

Unidade Geomorfológica:

E:______
E:______

N: _____
N: _____

Compartimento topográfico:

Zona:___
E:______
Zona:___
E:_____
( X ) GPS
DATUM: SAD69
( ) Em mapa
Margem de erro: 8m
Outras referências de localização:

N: _____
N: _____

Perímetro:

Zona:___
Zona:___

USO
USO ATUAL DO TERRENO
( X ) Atividade Urbana

Altitude:
Água mais próxima: Curso d´água sem nome.
Distância: 3m
Bacia:

( X ) Via Pública

( ) Estrutura de Fazenda
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( ) Pasto

( ) Plantio
Outro:

( ) Área não utilizada

( ) Floresta ombrófila
( ) Floresta estacional
Outra:

( ) Campinarana
( ) Capoeira

VEGETAÇÃO ATUAL
( ) Savana (cerrado)
(...) Savana-estépica (caatinga)
( ) Estepe
PROPRIEDADE DA TERRA
( X ) Área Pública
( X ) Área privada
PROTEÇÃO LEGAL
Em área tombada

( ) Área Militar
( ) Área indígena
Outra:

( ) Unidade de Conservação ambiental
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Patrimônio da humanidade/UNESCO

( ) Federal/IPHAN

CLASSIFICAÇÃO
(X) Unicomponencial ( X ) Pré-colonial
( ) Multicoponencial

( ) De contato

( ) Histórico

ARTE RUPESTRE

( ) Pintura

( ) Gravura

( ) Ausente

EXPOSIÇÃO

( X ) Céu aberto

( ) Gruta

Outra___________

( ) Abrigo sob rocha

( ) Submerso

CONTEXTO DE DEPOSIÇÃO

(X) Em superfície

( X ) Em profundidade

Tipo:

Estratigrafia:
o
(indicar o n , espessura e
profund. das camadas
arqueológicas)

Forma:
Tipo de solo:

VESTÍGIOS
ESTRUTURAS
( ) Áreas de refugo
( ) Canais tipo trincheiras, valetas
( ) De lascamento
( ) Círculos de pedra
( ) De combustão
( ) Estacas, buracos de
(fogueira, forno, fogão)
( ) Funerárias
( ) Fossas
( ) Vestígios de edificação
( ) Muros de terra, linhas de argila
(...) Vestígios de mineração
( ) Palafitas
(...) Alinhamento de pedras
( ) Paliçadas
( X ) Manchas pretas
( ) Concentrações cerâmicas/quantidade:
Outras:

ARTEFATOS
( ) Lítico lascado
( ) Cerâmico
( ) Lítico polido
( ...) Sobre concha
( ) Sobre material orgânico

Outros vestígios orgânicos:

Outros vestígios inorgânicos:

Outros vestígios líticos:

Material histórico:

FILIAÇÃO
Filiação cultural - Artefatos líticos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Filiação cultural - Arte rupestre:

Filiação cultural - Artefatos cerâmicos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Datações absolutas:
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Tradições:

Outras atribuições:
ACERVO
Instituições:
os
N de catálogo:
INTEGRIDADE
GRAU DE INTEGRIDADE

( ) mais de 75%

( ) entre 25 e 75%

FATORES DE DESTRUIÇÃO
( X ) Erosão eólica
Outros fatores naturais:
( X ) Erosão fluvial
( X ) Erosão pluvial
( ) Atividades agrícolas
( X ) Construção de estradas
Outros fatores antrópicos:
( X ) Construção de moradias
( ) Vandalismo
Possibilidades de destruição: Urbanização da área.
Medidas para preservação:

( X ) menos de 25%

Relevância do sítio:
(X) Alta
( ) Média
( ) Baixa

REGISTRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL
(X) Registro
( ) Coleta de superfície
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO SÍTIO
Nome: Maria Madalena Velho do Amaral
Endereço: Rua Tangará, nº 56 Bl A ap. 204
CEP: 88025-460
Cidade: Florianópolis
E-mail: madavelho@gmail.com
Data do registro: 12/2011

( ) Sondagem ou Corte estratigráfico
( ) Escavação de grande superfície
( ) Levantamento de grafismos rupestres

UF: Santa Catarina
Fone/Fax: (48) 9968-3617
Ano do reg.: 2011

INSTITUIÇÃO
Nome: Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral
Endereço: Campus Trindade
CEP: 88040-970
Cidade: Florianópolis
UF: Santa Catarina
E-mail:
Fone/Fax: (48) 3721-6438
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O SÍTIO
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA (quantidade)
Mapa com sítio plotado:
Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo l filme:
Outra:
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REFERÊNCIA
BlBLIOGRAFIA (até 4 referências, publicadas ou não, inclusive ficha de registro do sitio)
FOSSARI, T. D; AMARAL, M. M. V. do. Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá.
Integrante do Plano de Manejo. Florianópolis, 2012.
PROJETO PARQUES E FAUNA: Proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá.
Prefeitura de Porto Belo, 2012.
PREENCHIMENTO DA FICHA
Nome do responsável: Lucas Bond Reis
Localização dos dados: Laboratório de Arqueologia. Museu Universitário/UFSC.

Data: 23/12/2011

Atualizações:

IMAGEM
Guarda: Laboratório de Arqueologia, Museu
Universitário/UFSC
Tipo: Digital
Legenda: “Terra preta” evidenciada nos fundos de
um lote situado nas proximidades do canto sul da
Praia do Araçá.

FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – IPHAN/SC
NOME
Nome do sítio:
Outras designações
e siglas:
Nome do projeto:
Município:
Localidade:
Outras designações da
localidade:
Sítios relacionados:
Descrição sumária:

Praia do Araçá II

CNSA:

Diagnóstico Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, Porto Belo/SC.
Porto Belo
Praia do Araçá

Praia do Araçá I
Trata-se de um sítio oficina lítica composto por ao menos quatro bacias de polimento, com formato
côncavo e côncavo-convexo, feitos em blocos soltos de granito ou no embasamento rochoso local.

TERRENO
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome:
Terreno de Marinha
Endereço:
CEP:
E-mail:
Ocupante:

Cidade:

UF:
Fone/Fax:

DIMENSÕES
Comprimento:

Medição
( ) Estimada

Largura:

( ) Passo

Acesso ao sítio:
O local pode ser acessado a partir de caminhos
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Área:
Altura máxima:

( ) Mapa
( ) Instrumento

sobre a areia que partem da rua principal da
comunidade do Araçá, denominada Antônio José de
Aquino.

LOCALIZAÇÃO
Nome e sigla do documento cartográfico:
( ) IBGE
( ) DSG
( ) Outro:
Ano de edição:
DELIMITAÇÃO DA ÁREA/COORDENADAS UTM
Ponto central:
Zona: 22J
E: 744660

Escala:
N: 6996135

Unidade Geomorfológica:

E:______
E:______

N: _____
N: _____

Compartimento topográfico:

Zona:___
E:______
Zona:___
E:_____
( X ) GPS
DATUM: SAD69
( ) Em mapa
Margem de erro: 8m
Outras referências de localização:

N: _____
N: _____

Perímetro:

Zona:___
Zona:___

USO
USO ATUAL DO TERRENO
( X ) Atividade Urbana
( ) Pasto

Altitude:
Água mais próxima: Oceano Atlântico
Distância: 3m
Bacia:

( ) Via Pública
( ) Plantio
Outro:

( ) Estrutura de Fazenda
( ) Área não utilizada

( ) Floresta ombrófila
( ) Floresta estacional
Outra:

( ) Campinarana
( ) Capoeira

VEGETAÇÃO ATUAL
( ) Savana (cerrado)
(...) Savana-estépica (caatinga)
( ) Estepe
PROPRIEDADE DA TERRA
( X ) Área Pública
( ) Área privada
PROTEÇÃO LEGAL
Em área tombada

( ) Área Militar
( ) Área indígena
Outra:

( ) Unidade de Conservação ambiental
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Patrimônio da humanidade/UNESCO

( X ) Federal/IPHAN

CLASSIFICAÇÃO
(X) Unicomponencial ( X ) Pré-colonial
( ) Multicoponencial

( ) De contato

( ) Histórico

ARTE RUPESTRE

( ) Pintura

( ) Gravura

( ) Ausente

EXPOSIÇÃO

( X ) Céu aberto

( ) Gruta

Outra___________

( ) Abrigo sob rocha

( ) Submerso

CONTEXTO DE DEPOSIÇÃO

(X) Em superfície

( ) Em profundidade

Tipo:

Estratigrafia:
o
(indicar o n , espessura e
profund. das camadas
arqueológicas)

Forma:
Tipo de solo:
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VESTÍGIOS
ESTRUTURAS
( ) Áreas de refugo
( ) Canais tipo trincheiras, valetas
( ) De lascamento
( ) Círculos de pedra
( ) De combustão
( ) Estacas, buracos de
(fogueira, forno, fogão)
( ) Funerárias
( ) Fossas
( ) Vestígios de edificação
( ) Muros de terra, linhas de argila
(...) Vestígios de mineração
( ) Palafitas
(...) Alinhamento de pedras
( ) Paliçadas
( ) Manchas pretas
( ) Concentrações cerâmicas/quantidade:
Outras: bacia de polimento.

ARTEFATOS
( ) Lítico lascado
( ) Cerâmico
( ) Lítico polido
( ...) Sobre concha
( ) Sobre material orgânico

Outros vestígios orgânicos:

Outros vestígios inorgânicos:

Outros vestígios líticos:

Material histórico:

FILIAÇÃO
Filiação cultural - Artefatos líticos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Filiação cultural - Arte rupestre:
Tradições:

Filiação cultural - Artefatos cerâmicos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Datações absolutas:

Outras atribuições:
ACERVO
Instituições:
os
N de catálogo:
INTEGRIDADE
GRAU DE INTEGRIDADE

( ) mais de 75%

( ) entre 25 e 75%

FATORES DE DESTRUIÇÃO
( X ) Erosão eólica
Outros fatores naturais:
( X ) Erosão fluvial
( X ) Erosão pluvial
( ) Atividades agrícolas
( ) Construção de estradas
Outros fatores antrópicos:
( X ) Construção de moradias
( ) Vandalismo
Possibilidades de destruição: Urbanização da área.
Medidas para preservação:

( X ) menos de 25%

Relevância do sítio:
(X) Alta
( ) Média
( ) Baixa

REGISTRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL
(X) Registro
( ) Coleta de superfície

( ) Sondagem ou Corte estratigráfico
( ) Escavação de grande superfície
( ) Levantamento de grafismos rupestres
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RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO SÍTIO
Nome: Maria Madalena Velho do Amaral
Endereço: Rua Tangará, nº 56 Bl A ap. 204
CEP: 88025-460
Cidade: Florianópolis
E-mail: madavelho@gmail.com
Data do registro: 12/2011

UF: Santa Catarina
Fone/Fax: (48) 9968-3617
Ano do reg.: 2011

INSTITUIÇÃO
Nome: Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral
Endereço: Campus Trindade
CEP: 88040-970
Cidade: Florianópolis
UF: Santa Catarina
E-mail:
Fone/Fax: (48) 3721-6438
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O SÍTIO
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA (quantidade)
Mapa com sítio plotado:
Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo l filme:
Outra:

REFERÊNCIA
BlBLIOGRAFIA (até 4 referências, publicadas ou não, inclusive ficha de registro do sitio)
FOSSARI, T. D; AMARAL, M. M. V. do. Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá.
Integrante do Plano de Manejo. Florianópolis, 2012.
PROJETO PARQUES E FAUNA: Proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá.
Prefeitura de Porto Belo, 2012.
PREENCHIMENTO DA FICHA
Nome do responsável: Lucas Bond Reis
Localização dos dados: Laboratório de Arqueologia. Museu Universitário/UFSC.

Data: 23/12/2011

Atualizações:

IMAGEM
Guarda: Laboratório de Arqueologia, Museu
Universitário/UFSC
Tipo: Digital
Legenda: Bloco de granito onde constam bacias de
polimento, situado no canto sul da Praia do Araçá.
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FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – IPHAN/SC
NOME
Nome do sítio:
Outras designações
e siglas:
Nome do projeto:
Município:
Localidade:
Outras designações da
localidade:
Sítios relacionados:
Descrição sumária:

Praia do Estaleiro I
“Muros dos Escravos”

CNSA:

Diagnóstico Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, Porto Belo/SC.
Porto Belo
Praia do Araçá

Praia do Araçá I
Trata-se de ruínas de uma antiga construção composta por sete muros, feitos a partir do encaixe de
blocos e seixos de tipos de rochas variados. Dispõe-se de tal forma que aparentam serem terraços em
diferentes níveis.

TERRENO
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome:
Pousada Jardim Praia do Estaleiro
Endereço:
Rua Flávia V. Martellini, s/nº, antiga estrada Geral do Estaleiro
CEP:
Cidade: Porto Belo
E-mail:
Ocupante:
DIMENSÕES
Comprimento:

Medição
( ) Estimada

Largura:
Área:
Altura máxima:

( ) Passo
( ) Mapa
( ) Instrumento

UF: SC
Fone/Fax:

Acesso ao sítio:
Uma parte do sítio encontra-se no interior do
terreno da pousada, a outra se localiza do outro
lado da rua.

LOCALIZAÇÃO
Nome e sigla do documento cartográfico:
( ) IBGE
( ) DSG
( ) Outro:
Ano de edição:
DELIMITAÇÃO DA ÁREA/COORDENADAS UTM
Ponto central:
Zona: 22J
E: 746073

Escala:
N: 6997576

Unidade Geomorfológica:

E:______
E:______

N: _____
N: _____

Compartimento topográfico:

Zona:___
E:______
Zona:___
E:_____
( X ) GPS
DATUM: SAD69
( ) Em mapa
Margem de erro: 8m
Outras referências de localização:

N: _____
N: _____

Perímetro:

Zona:___
Zona:___

USO
USO ATUAL DO TERRENO
( ) Atividade Urbana

Altitude:
Água mais próxima: Curso d´Água sem nome
Distância: 5m
Bacia:

( ) Via Pública

( ) Estrutura de Fazenda
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( ) Pasto

( ) Plantio
Outro:

( X) Área não utilizada

( X ) Floresta ombrófila
( ) Floresta estacional
Outra:

( ) Campinarana
( ) Capoeira

VEGETAÇÃO ATUAL
( ) Savana (cerrado)
(...) Savana-estépica (caatinga)
( ) Estepe
PROPRIEDADE DA TERRA
( ) Área Pública
( X ) Área privada
PROTEÇÃO LEGAL
Em área tombada

( ) Área Militar
( ) Área indígena
Outra:

( X ) Unidade de Conservação ambiental
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Patrimônio da humanidade/UNESCO

( ) Federal/IPHAN

CLASSIFICAÇÃO
( ) Unicomponencial ( ) Pré-colonial
( X ) Multicoponencial

( ) De contato

( X ) Histórico

ARTE RUPESTRE

( ) Pintura

( ) Gravura

( ) Ausente

EXPOSIÇÃO

( X ) Céu aberto

( ) Gruta

Outra___________

( ) Abrigo sob rocha

( ) Submerso

CONTEXTO DE DEPOSIÇÃO

(X) Em superfície

( ) Em profundidade

Tipo:

Estratigrafia:
o
(indicar o n , espessura e
profund. das camadas
arqueológicas)

Forma:
Tipo de solo:

VESTÍGIOS
ESTRUTURAS
( ) Áreas de refugo
( ) Canais tipo trincheiras, valetas
( ) De lascamento
( ) Círculos de pedra
( ) De combustão
( ) Estacas, buracos de
(fogueira, forno, fogão)
( ) Funerárias
( ) Fossas
( X) Vestígios de edificação
( ) Muros de terra, linhas de argila
(...) Vestígios de mineração
( ) Palafitas
(...) Alinhamento de pedras
( ) Paliçadas
( ) Manchas pretas
( ) Concentrações cerâmicas/quantidade:
Outras:

ARTEFATOS
( ) Lítico lascado
( ) Cerâmico
( ) Lítico polido
( ...) Sobre concha
( ) Sobre material orgânico

Outros vestígios orgânicos:

Outros vestígios inorgânicos:

Outros vestígios líticos:

Material histórico: Telhas antigas.

FILIAÇÃO
Filiação cultural - Artefatos líticos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Filiação cultural - Arte rupestre:

Filiação cultural - Artefatos cerâmicos:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Datações absolutas:
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Tradições:

Outras atribuições:
ACERVO
Instituições:
os
N de catálogo:
INTEGRIDADE
GRAU DE INTEGRIDADE

( ) mais de 75%

( X ) entre 25 e 75%

FATORES DE DESTRUIÇÃO
( ) Erosão eólica
Outros fatores naturais:
( ) Erosão fluvial
( X ) Erosão pluvial
( ) Atividades agrícolas
( ) Construção de estradas
Outros fatores antrópicos:
( ) Construção de moradias
( ) Vandalismo
Possibilidades de destruição: Urbanização da área.
Medidas para preservação:

( ) menos de 25%

Relevância do sítio:
(X) Alta
( ) Média
( ) Baixa

REGISTRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL
(X) Registro
( ) Coleta de superfície
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO SÍTIO
Nome: Maria Madalena Velho do Amaral
Endereço: Rua Tangará, nº 56 Bl A ap. 204
CEP: 88025-460
Cidade: Florianópolis
E-mail: madavelho@gmail.com
Data do registro: 12/2011

( ) Sondagem ou Corte estratigráfico
( ) Escavação de grande superfície
( ) Levantamento de grafismos rupestres

UF: Santa Catarina
Fone/Fax: (48) 9968-3617
Ano do reg.: 2011

INSTITUIÇÃO
Nome: Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral
Endereço: Campus Trindade
CEP: 88040-970
Cidade: Florianópolis
UF: Santa Catarina
E-mail:
Fone/Fax: (48) 3721-6438
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O SÍTIO
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA (quantidade)
Mapa com sítio plotado:
Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo l filme:
Outra:
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REFERÊNCIA
BlBLIOGRAFIA (até 4 referências, publicadas ou não, inclusive ficha de registro do sitio)
FOSSARI, T. D; AMARAL, M. M. V. do. Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá.
Integrante do Plano de Manejo. Florianópolis, 2012.
PROJETO PARQUES E FAUNA: Proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá.
Prefeitura de Porto Belo, 2012.
PREENCHIMENTO DA FICHA
Nome do responsável: Lucas Bond Reis
Localização dos dados: Laboratório de Arqueologia. Museu Universitário/UFSC.

Data: 23/12/2011

Atualizações:

IMAGEM
Guarda: Laboratório de Arqueologia, Museu
Universitário/UFSC
Tipo: Digital
Legenda: Remanescentes de uma antiga construção
colonial situados nas imediações da Praia do
Estaleiro.
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ANEXO III – LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
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