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RESUMO 

 

SCOFANO, Guilherme Butter. Contribuições do Cadastro Territorial Multifinalitário à 
gestão de sítios arqueológicos. Dissertação de mestrado – MPPT / FAED / UDESC. 
Florianópolis, 2013. 
 

O trabalho destina-se à reflexão sobre a aplicabilidade do Cadastro Territorial Multifinalitário 
(CTM) às políticas de planejamento e gestão públicos dos territórios de ocorrência 
arqueológica no Brasil. Para tal, adotou-se como objeto espacial de análise a região da Ponta 
da Galheta, formada pelo encontro da Praia da Galheta com o Promontório que dá nome à 
região. Na área em questão, são verificados quatro sítios arqueológicos, nomeados Galheta I, 
Galheta II, Galheta IV e Galheta V. O entorno imediato do promontório e das formações 
arqueológicas é atualmente ocupado por edificações particulares, gerando conflitos legais 
entre os proprietários e o Poder Público. Por meio da análise do caso exposto, são avaliadas as 
possibilidades de interlocução entre as premissas do CTM e as ações do Poder Público, em 
seus aspectos socioeconômicos, técnicos e jurídicos. Os métodos utilizados para confecção do 
estudo baseiam-se na pesquisa bibliográfica acerca do recorte espacial selecionado, das 
teorias pertinentes ao CTM e à gestão pública de bens arqueológicos, e da literatura jurídica 
que acompanha os temas avaliados. Também foram pesquisados e confeccionados produtos 
cartográficos que ilustram o território considerado e exemplificam as técnicas de registro 
espacial utilizadas nos campos da Arqueologia e do cadastro territorial. Os materiais 
produzidos e coletados foram confrontados com o contexto atual existente na região da Ponta 
da Galheta, através de idas a campo para relato visual e descritivo. Terminadas as pesquisas, 
concluiu-se serem os preceitos e técnicas do Cadastro Territorial Multifinalitário aplicáveis 
aos objetivos de proteção e difusão do patrimônio, desde que observadas, por parte da União e 
dos municípios, as necessidades de adequação dos procedimentos de demarcação territorial, 
mapeamento e documentação às particularidades dos bens patrimoniais. Por fim, sugere-se a 
designação do termo parcela territorial de conteúdo arqueológico às áreas de ocorrência de 
vestígios pretéritos, de maneira a subsidiar a atuação conjunta entre os órgãos federais de 
cultura e as Prefeituras que introduzirem o CTM em suas rotinas de gestão do território. 
 

Palavras-chaves: Patrimônio Cultural Arqueológico; Cadastro Territorial Multifinalitário; 
Sambaqui; Laguna; Ponta da Galheta. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

SCOFANO, Guilherme Butter. Contributions from Territorial Multipurpose Cadastre to 
management of archaeological sites. Masters dissertation – MPPT / FAED / UDESC. 
Florianópolis, 2013. 
 

The work aims to reflect on the applicability of Territorial Multipurpose Cadastre (CTM in 
Portuguese) on planning and management of public areas of archaeological occurrence in 
Brazil. To this end, it is adopted as the object of spatial analysis the region of Galheta 
Foreland, formed by the meeting of Galheta Beach with the promontory that gives its name to 
the region. In this area, four archaeological sites are verified, named Galheta I, Galheta II, 
Galheta IV and Galheta V. The immediate surrounding area of the promontory formation and 
archaeological constructions is currently occupied by edifications, resulting in legal conflicts 
between the owners and the government. Through the analysis of the case exposed, are 
assessed the possibilities for dialogue between the premises of the CTM and the actions from 
the government, in its socio-economic, technical and legal aspects. The methods used for the 
study are based on the literature about the spatial area selected, the theories relevant to the 
CTM and public management of archaeological sites, and legal literature that accompanies the 
themes evaluated. Have also been surveyed and prepared cartographic products that illustrate 
and exemplify the spatial techniques for territory registration used in archeology and the land 
register. The materials produced and collected are confronted with the current context verified 
at region of Galheta, through field trips for visual and descriptive report. Completed the 
research, it is concluded that the rules and techniques from CTM are applicable to the 
protection and dissemination objectives from government, but must be observed, by the 
Union and the municipalities, the needs to the adequacy of procedures for territorial 
demarcation, mapping and documentation to the particularities of the heritage sites. Finally, it 
is suggested the designation of the term territorial parcel of archaeological content to areas of 
archaeological occurrence, in order to support the joint efforts among federal culture 
department and the local governments that introduce the CTM during their routine of land 
management. 
 

Keywords: Cultural Archaeological Heritage; Multipurpose Territorial Cadastre; Sambaqui; 
Laguna; Galheta Foreland. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2007, o professor Ulpiano Bezerra de Meneses publicou um artigo onde 

avaliava a evolução da gestão patrimonial cultural no Brasil entre as décadas de 1980 e de 

2000. Em seu texto, Meneses (2007: 37) afirmava que “[...] os profissionais da arqueologia1 e 

do patrimônio cultural em geral vêm-se preocupando cada vez mais em identificar problemas, 

critérios e encaminhamentos que orientem políticas públicas”. De fato, nos últimos trinta anos 

a questão cultural vem ganhando espaço no cenário político nacional, fazendo-se presente 

inclusive na literatura jurídica, destacadamente em documentos de representatividade federal, 

como nos casos da Constituição de 1988 e do Estatuto das Cidades, de 2001. 

A Carta Magna brasileira, em seus artigos 215 e 216, define que: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações culturais. [...] 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: 
[...] 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º - 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. 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 
de bens e valores culturais. 
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 
forma da lei. 

 

                                                 
1 O termo “arqueologia” é assim definido por Souza (1997: 19): “Do grego Archaios = Antigo e Logos = Estudo, 
significa etimologicamente o estudo do que é antigo. Ciência que estuda os restos materiais deixados sobre o 
solo. A arqueologia busca reconstituir o passado humano a partir dos seus traços, materiais, artefatos, estruturas, 
construções, obras de arte, alterações do meio ambiente, comércio, dados somáticos e biológicos. Embora mais 
empregada a tempos pré-históricos, quando registros escritos não estavam disponíveis, a arqueologia estuda 
também o período histórico”. 
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Pela redação da Carta Magna, é transmitida ao Poder Público, em união com a 

sociedade civil, a responsabilidade de incorporar às políticas governamentais o trato com o 

patrimônio cultural brasileiro, garantindo a preservação dos bens representativos às 

coletividades que compõem a nação. Via de regra, as ações decorrentes de tal orientação se 

fazem sentir fundamentalmente em âmbito municipal, pois é nesta escala onde se comprova a 

dinâmica social, fruto do encontro de teorias e práticas diversas, onde o indivíduo é 

apresentado àquilo que lhe é diferente, ao não familiar. É também no município onde se 

verifica a comprovação material da “acumulação desigual de tempos”, com suas rugosidades 

oriundas da sobreposição de culturas ao longo da história, em uma mesma paisagem, como 

afirmava Milton Santos (2002; 2004). 

Sendo o Município a esfera governamental mais próxima às questões do patrimônio 

cultural, justifica-se a inclusão do tema na Lei nº 10.257/2011, conhecida como Estatuto das 

Cidades. O documento, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal2, é 

adotado como referência para a gestão dos Municípios sobre a propriedade urbana e para a 

regulação do uso do solo e das funções sociais das cidades. 

O Estatuto, logo em seu artigo segundo, apresenta as diretrizes para a política urbana 

de desenvolvimento da cidade. O item XII do referido artigo destaca a “proteção, preservação 

e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico”. O que se deseja ressaltar na introdução deste trabalho é 

o compartilhamento das responsabilidades culturais e arqueológicas entre Governo Federal e 

municípios. Para o trato com determinados gêneros culturais, como o patrimônio 

arquitetônico, histórico, ou mesmo imaterial, tal encaminhamento não é uma novidade, pois o 

diálogo entre ministérios e secretarias municipais de cultura vem de longa data. Talvez o 

maior exemplo deste contato tenha sido a elaboração do anteprojeto de Lei, em 1936, para 

salvaguarda do patrimônio cultural, redigido pelo então Chefe do Departamento de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo, Mario de Andrade, a pedido do Ministro da Educação e Saúde, 

Gustavo Capanema. Em pleno período Varguista, marcado pela concentração do poder 

político na esfera federal (Cavalcanti, 2000: 23), a criação de um anteprojeto de Lei3 com base 

                                                 
2 “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem- estar de seus habitantes. [...] 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. [...]”. 
3 Segundo Fonseca (2005: 97), o anteprojeto de Lei de Mario de Andrade foi adotado como base para a 
elaboração do Decreto-Lei nº25/1937.  
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no modelo de atuação municipal, oriundo de um órgão de hierarquia menor na escala 

governamental, expõe a importância atribuída às prefeituras para a gestão cultural. 

Mesmo definido pela Constituição como categoria pertencente ao meio cultural, o 

patrimônio arqueológico possui uma interpretação jurídica própria, em que é condicionado, 

segundo a Lei nº 3.924/1961, à tutela federal, representada atualmente pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O Estatuto das Cidades, neste sentido, 

posiciona-se como um marco normativo, pois torna a proteção aos bens arqueológicos uma 

diretriz a ser executada também pelo Poder Municipal, em complementariedade às ações de 

cunho federal.  

Apesar de oficializada no Estatuto, a aplicação desta diretriz pelas prefeituras não é 

considerada uma tarefa simples. São diversos os fatores impeditivos à execução de um serviço 

de proteção arqueológica condizente com o estabelecido em lei, envolvendo aspectos como 

baixos recursos financeiros, carência de pessoal capacitado (ligado ou não às prefeituras), de 

equipamentos e de projetos de fomento. No momento, nos interessa destacar um fator 

específico, referente à variedade de tipologias arqueológicas existentes no país, demandando 

de cada prefeitura a análise das características espaciais dos sítios arqueológicos4 existentes 

no município. A inexistência de orientações federais quanto às formas de gestão para as 

diferentes formações arqueológicas ocasiona a livre iniciativa dos municípios, e a adoção de 

modelos que não necessariamente atendam às particularidades do patrimônio arqueológico 

local de forma plena. 

 Dados compilados retirados do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 

Arqueológico (SGPA)5 indicam um total de 1704 municípios brasileiros possuidores de ao 

menos um sítio arqueológico registrado na base gerencial do IPHAN. Infelizmente, o sistema 

não permite a verificação precisa do número de formações arqueológicas existentes em cada 

município, o que nos seria interessante para maiores conclusões sobre a possibilidade ou não 

de adoção de ações padronizadas entre os municípios para proteção de sítios de composição 

semelhante. Consideremos então as informações de Pallestrini e Morais (1982: 11), que nos 

oferecem um estudo sobre as principais formações arqueológicas identificadas no Brasil. Os 

dados apresentados fornecem algumas bases conceituais para o debate sobre as possíveis 
                                                 
4 Segundo Claudino e Farias (2009), “os sítios arqueológicos representam o espaço trabalhado e transformado 
pelo homem nas diversas fases da História, antes e depois da chegada dos europeus”. A fim de evitarmos a 
repetição excessiva do termo, em determinados momentos faremos menção aos sítios arqueológicos tratando-os 
apenas por “sítios”. 
5 O SGPA, mantido pelo IPHAN, constitui a base nacional para cadastro documental dos sítios arqueológicos 
brasileiros, e será detalhado no capítulo 04. Os referidos dados compilados foram obtidos em 15 de abril de 
2012, através de pesquisa eletrônica no site do instituto, que permite a contabilização do número total de 
municípios que abrigam sítios arqueológicos. 
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estratégias de guarda dos sítios a serem conduzidas pelos municípios. Os autores dividem a 

Arqueologia no país em dois campos: a Histórica e a Pré-Histórica, assim detalhados: 

 

Dá-se o nome de Pré-História ao período que antecede ao relato 
escrito, isto é, o da História propriamente dita. Por conseguinte, o 
período pré-histórico varia de país para país, de acordo com o início 
de sua história; assim sendo, a Pré-História no Brasil engloba todo o 
período anterior a 1500 d.C., ano da descoberta e do início da História 
em nosso país. 
 

A Arqueologia Histórica brasileira, como se vê, é voltada aos remanescentes materiais 

pós 1500, quando do contato dos povos nativos com os viajantes europeus. Segundo Najjar 

(2005: 14), são exemplos de evidências da Arqueologia Histórica as edificações e suas ruínas, 

os objetos de uso cotidiano, documentos textuais e fotográficos, mapas e até mesmo 

embarcações naufragadas, pesquisadas pela Arqueologia subaquática. 

Quanto à Arqueologia Pré-Histórica, Pallestrini e Morais (1982) ramificam-na em três 

tipos gerais: os sítios arqueológicos de litoral, de interior e a arte rupestre. Os autores 

identificam os sambaquis como principais representantes dos sítios arqueológicos de litoral. 

Nas palavras de Gaspar (2000: 09): 

 

Sambaqui é uma palavra de etimologia Tupi, língua falada pelos 
horticultores e ceramistas que ocupavam parte significativa da costa 
brasileira quando os europeus iniciaram a colonização. Tamba 
significa conchas e Ki amontoado, que são as características mais 
marcantes desse tipo de sítio. [...] Os sítios são caracterizados 
basicamente por serem uma elevação de forma arredondada que, em 
algumas regiões do Brasil, chega a ter mais de 30m de altura. São 
construídos basicamente com restos faunísticos como conchas, ossos 
de peixes e mamíferos. Ocorrem também frutos e sementes, sendo que 
determinadas áreas dos sítios foram espaços dedicados ao ritual 
funerário e lá foram sepultados homens, mulheres e crianças de 
diferentes idades. Contam igualmente com inúmeros artefatos de 
pedra e de osso, marcas de estacas e manchas de fogueira, que 
compõem uma intrincada estratigrafia. 

 

Complementando as informações transcritas, DeBlasis et al. (2007: 29) afirmam que a 

ocupação dos povos de sambaqui ocorreu aproximadamente entre 6000 e 1500 anos A.P.6, 

sendo que alguns destes montes conchíferos construídos pela ação humana chegavam a 

quinhentos metros de extensão. 
                                                 
6 A sigla A.P. significa “antes do presente”, e refere-se ao ano de 1950. A adoção deste ano como base deve-se à 
criação, em 1952, da técnica de datação através do Carbono 14. 
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Quanto aos sítios de interior, Pallestrini e Morais (1982: 14) dividem-nos entre 

formações cerâmicas e líticas. Na primeira categoria, destacam-se os utensílios de barro 

utilizados nas rotinas das aldeias pré-históricas. Potes de diferentes formatos e tamanhos, 

além de urnas funerárias, são exemplos de materiais comumente encontrados nos sítios em 

todas as regiões do país, e a classificação dos objetos auxilia na distinção dos grupos sociais 

pretéritos. A respeito dos sítios líticos, estes são formados fundamentalmente por pedras 

lascadas e polidas, utilizadas em atividades de caça, pesca e preparo de alimentos, e pelas 

chamadas indústrias líticas, blocos de rocha com sulcos resultantes do trabalho de polimento e 

fratura das pedras, além de ferramentas primitivas usadas na confecção de pontas de lança, 

flechas e instrumentos de corte. 

Por fim, os autores nos apresentam a definição de arte rupestre: 

 

Pinturas em cores, em preto e branco, sinais gravados, representações 
estranhas são comumente encontradas em todo o Brasil, em paredes 
rochosas de grutas, em lajes de pedras ao ar livre, em fragmentos de 
rochas, em nichos pétreos, enfim nas superfícies mais diversas e nos 
locais mais variados. Do conjunto dessas formas de arte, conhecida 
como arte rupestre, em contraste com a extrema variedade 
encontrada, se infere uma certa unidade no tipo de desenho, na 
composição e no estilo. 

 

As pinturas rupestres ocorrem tanto no interior quanto no litoral do país, e retratam 

elementos cotidianos dos grupos nativos (figuras animais, momentos de caça, de reprodução, 

etc.), bem como símbolos excêntricos e sinais abstratos. 

Pela análise das tipologias descritas, entendemos que a multiplicidade de sítios 

existente no Brasil pode conduzir à adoção de estratégias de gerenciamento do patrimônio 

arqueológico variáveis entre os municípios. Entretanto, parece improvável que nenhum dos 

1704 municípios possuidores de evidências arqueológicas abrigue sítios de formação 

semelhante. Não seria um erro teorizar, portanto, sobre a possibilidade de criação de 

metodologias e instrumentos de planejamento e gestão compatíveis às demandas 

compartilhadas entre as prefeituras. 

Trazemos ao debate dois aspectos comuns ao trato do patrimônio arqueológico: a 

identificação dos sítios e a demarcação da extensão efetivamente ocupada por cada um dentro 

dos limites municipais. Tais atributos são indispensáveis a ações básicas do poder público, 

como a definição das formas de uso do solo, tributação sobre a exploração da terra ou 

execução de obras para melhoria da infraestrutura urbana. Infelizmente, o que se percebe é 
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que o uso destes dados, quando existentes, acaba restrito às instituições e empresas 

responsáveis pelas pesquisas arqueológicas, ou a seus contratantes. A comunicação entre 

estes, o IPHAN e as prefeituras nem sempre ocorre com a fluidez desejada, podendo 

contribuir para uma gestão pública dos bens arqueológicos aquém dos padrões estabelecidos 

por lei. 

Avaliando o panorama descrito, observamos a potencialidade de um estudo que 

propusesse a interlocução entre as carências da Arqueologia e as premissas do Cadastro 

Territorial Multifinalitário (CTM), que busca justamente superar as deficiências de 

planejamento e gestão decorrentes da ausência de sistemas de identificação e controle das 

parcelas territoriais, como veremos a seguir. 

 Erba et al. (2005: 18) resumem de maneira simples o significado do Cadastro 

Territorial Multifinalitário: 

 

Nos países que compõem o MERCOSUL (à exceção do Brasil) e na 
maior parte dos que fazem parte do chamado “primeiro mundo”, o 
Cadastro Territorial é um registro público sistematizado dos bens 
imóveis de uma jurisdição contemplado nos seus três aspectos 
fundamentais: o jurídico, o geométrico e o econômico. A instituição 
tem por objeto coadjuvar a publicidade e garantir os direitos reais, 
efetuar uma justa e equitativa distribuição das cargas fiscais e servir 
de base indispensável para o planejamento do ordenamento territorial 
e da obra pública. Isto pressupõe uma metodologia para instrumentá-
lo, uma longa e complexa tarefa para executá-lo, uma organização 
administrativa para conservá-lo e um aporte constante de informações 
para mantê-lo atualizado. 

 

 Em adição aos aspectos jurídico, geométrico e econômico, os autores apontam ainda a 

função social da terra como condicionante das políticas de ordenamento territorial, 

objetivando a justa fruição do espaço por toda a população. Para tanto, é investida ao Poder 

Público a responsabilidade de execução de planos estratégicos econômicos e de uso do solo, 

para que se garanta a utilização das parcelas territoriais nos conformes definidos por lei. 

O Cadastro Territorial adota o termo “parcela” como representação da unidade 

territorial mínima, a partir da qual se devem orientar as políticas públicas. Diferentes parcelas, 

pertencentes ou não a uma mesma propriedade, recebem tratamentos jurídicos distintos, uma 

vez que se destinam a usos variados, tais como ocupação residencial, preservação ambiental, 

instalação de equipamentos urbanos ou exploração econômica. No Brasil, a Portaria 

Ministerial 511/09, em seu Artigo 2º, oficializou a parcela como a “menor unidade do 

cadastro, definida como uma parte contígua da superfície terrestre com regime jurídico 
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único”. O mesmo documento atribui aos municípios a competência de criação e atualização 

do cadastro parcelário. 

 Conforme mencionado por Erba et al. (2005: 11), o Cadastro Territorial atende à 

necessidade de sistematização dos bens imóveis, com a finalidade de garantir o adequado 

planejamento do território. É a partir deste ponto que retomamos a conexão proposta entre as 

premissas do Cadastro e da Arqueologia. Estando o Cadastro Territorial atrelado à 

identificação da totalidade das parcelas municipais, deverão ser contempladas também as 

áreas ocupadas por sítios arqueológicos, que, via de regra, integram as propriedades públicas 

e privadas existentes em um município. Ocorre que, em função do regime jurídico aplicado 

especificamente ao patrimônio arqueológico, os sítios devem receber especial atenção, pois 

podem se encontrar concomitantemente sob jurisprudência das três esferas governamentais, 

bem como localizar-se em terrenos particulares e de diferentes proprietários. Torna-se 

necessária, portanto, a execução de uma análise que atue fundamentalmente sobre duas 

vertentes, sendo a primeira baseada nas possibilidades de aplicação das ferramentas do 

Cadastro Territorial para proteção dos sítios, e a segunda referente às consequências jurídicas 

da inclusão da questão arqueológica aos preceitos do Cadastro. 

1.1 QUESTÕES DE PARTIDA E UNIVERSO DE PESQUISA 

 Derivam deste contexto as indagações que orientam o presente trabalho. Partimos da 

seguinte questão norteadora: de que forma as premissas do Cadastro Territorial podem 

contribuir para o planejamento e gestão do patrimônio arqueológico? Entendemos que a 

discussão deste tema deve ser embasada pelo estudo de casos concretos, que apresentem 

situações comuns aos municípios brasileiros, e permitam a comprovação empírica dos 

conceitos levantados ao longo da dissertação. Neste sentido, optamos por focar nossa pesquisa 

no município catarinense de Laguna, localizado no litoral Sul do estado. 

Como é demonstrado no capítulo seguinte, a cidade possui uma antiga relação com o 

patrimônio arqueológico e cultural, que se reflete nas ações governamentais executadas 

localmente. A alta concentração de sítios do tipo sambaqui no município torna Laguna uma 

fonte notável de estudos, onde nos deparamos com uma quantidade de situações-problema 

muito além de nossa capacidade de análise. Seria, portanto, inviável realizar neste trabalho 

um exame minucioso de todos os sítios já catalogados. Desta feita, estabelecemos um recorte 

espacial compatível com nossas possibilidades, e diante do qual se concentram todos os 

elementos indispensáveis à temática proposta. A área selecionada é conhecida como Ponta da 
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Galheta, e abriga quatro sítios arqueológicos localizados nas cercanias de propriedades 

privadas, utilizadas para uso habitacional. A localidade já possui um histórico de pesquisa por 

profissionais da Arqueologia, mas são escassos os registros acadêmicos voltados à relação 

entre os sítios e os bens imóveis lá estabelecidos. 

 Delimitado o universo de pesquisa, elaboramos algumas questões específicas, que 

objetivam a compreensão do cenário existente na Ponta da Galheta, bem como a 

complementação da pergunta norteadora enunciada anteriormente. Nossa primeira questão 

complementar diz respeito especificamente ao recorte de pesquisa. Quais as características 

espaciais da Ponta da Galheta? A investigação pormenorizada do conjunto arqueológico local 

e do contexto ocupacional encontrado atualmente é essencial, uma vez que nossa intenção, 

como já comentamos, é a realização de um estudo que apresente situações comuns no Brasil, 

e possa servir de base para ações em larga escala. A caracterização arqueológica e a descrição 

do ambiente habitacional, portanto, além de fundamentais para as reflexões deste trabalho, 

permitem ao leitor comparar o objeto aqui apresentado com o de sua própria pesquisa. 

 A segunda questão complementar refere-se ao modelo de cadastro de sítios 

arqueológicos atualmente executado no país. De que forma o Poder Público, responsável pela 

guarda do patrimônio arqueológico, conduz as ações de identificação e registro dos sítios 

brasileiros? A partir da resposta obtida, poderemos verificar as potencialidades e deficiências 

do cadastro arqueológico, bem como avaliar os elementos fundamentais ao processo, em seus 

aspectos técnicos e jurídicos. 

 A terceira questão surge em decorrência das anteriores. Uma vez conhecedores do 

modelo de cadastro adotado nacionalmente, e das características espaciais da Ponta da 

Galheta, nos interessa realizar a seguinte pergunta: como se dá a atuação governamental na 

localidade? Nossa intenção é identificar o cenário resultante da interação entre comunidade, 

entidades governamentais e patrimônio arqueológico. 

 A última pergunta complementar afasta-se do ambiente restrito delimitado pelo recorte 

espacial, e retoma de maneira mais evidente os debates entre a Arqueologia e o campo do 

Cadastro Territorial Multifinalitário: quais as implicações jurídicas decorrentes da aplicação 

do CTM à gestão de sítios arqueológicos? Como o leitor perceberá, as discussões aqui 

propostas estão abalizadas na legislação brasileira e nas normas técnicas adotadas 

oficialmente, tanto para o tema arqueológico quanto para o cadastral. A interlocução entre 

ambos nos condicionou a este questionamento, pois somos conscientes de que todas as 

propostas levantadas devam estar em consonância com os preceitos legais. 
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1.2 OBJETIVOS 

 Estando as questões norteadora e complementares descritas, cabe-nos destacar de 

maneira sintética os objetivos de pesquisa, para que se evidencie a relação entre nossas 

indagações e os motivos que nos conduzem. 

 Nosso objetivo geral, como não poderia deixar de ser, é identificar os meios a partir do 

qual o campo do Cadastro Territorial Multifinalitário possa contribuir para o planejamento e 

gestão do patrimônio arqueológico. Está incorporada a este objetivo a verificação dos 

aspectos conceituais, técnicos e jurídicos que permeiam o tema. Os objetivos auxiliares são 

quatro, assim como as perguntas complementares. Inicialmente, desejamos verificar como se 

dão as ações de identificação e registro dos sítios arqueológicos no país. O segundo objetivo é 

verificar as características espaciais da Ponta da Galheta, pelos motivos já descritos. O 

terceiro objetivo é avaliar a gestão local, decorrente do contato entre sociedade, governo e 

patrimônio arqueológico. E o quarto e último objetivo é avaliar as implicações jurídicas do 

diálogo entre as premissas do Cadastro Territorial e da Arqueologia. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

São duas as justificativas para a relevância da pesquisa proposta. A primeira decorre 

do contato do autor com a temática arqueológica, estabelecido dentro do ambiente 

institucional do IPHAN. O diálogo com profissionais envolvidos nas rotinas de proteção e 

estudo dos sítios históricos e pré-históricos permitiu a conclusão sobre a necessidade de 

evolução dos instrumentos de tutela do patrimônio arqueológico no país. No que se refere 

especificamente ao cadastro de sítios, o Brasil apresenta pontos de fragilidade, e carentes de 

maiores estudos. O presente trabalho, portanto, visa adensar o debate neste campo, oferecendo 

subsídios àqueles que busquem melhorias para o setor. 

 Da mesma forma, a segunda justificativa de pesquisa baseia-se na possibilidade de 

contribuir para o desenvolvimento das políticas de Cadastro Territorial Multifinalitário no 

Brasil, que vêm crescendo nas últimas décadas, mas ainda não alcançaram a excelência 

demonstrada em países como Alemanha, França e Suíça, referências na área. A inclusão da 

temática arqueológica como tópico recorrente nas discussões do CTM deve ser apreciada, 

dada a enorme quantidade de sítios espalhados ao longo de todo o território nacional7. 

                                                 
7 Dados do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico apontam o registro total de 20.085 sítios 
brasileiros cadastrados até o fim do mês de abril de 2012. 
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1.4 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS 

 Em complemento às referências teórico-temáticas introduzidas nas páginas iniciais, 

cabe-nos a conceituação de outros três termos, já citados, mas que carecem de maiores 

comentários, pois estão incorporados a todos os tópicos da dissertação. São eles os termos 

“planejamento”, “gestão” e “território”. 

 Os dois primeiros são interpretados de maneira relativamente consensual, não havendo 

grandes divergências sobre seus significados. Mintzberg (2004: 23) explora de maneira 

minuciosa o tema do planejamento, oferecendo uma rica sequência de definições, oriundas de 

pensadores do campo administrativo, econômico e militar, entre outros. Transcrevemos de sua 

obra duas passagens atribuídas a Ackoff, elaboradas no ano de 1970, sendo a primeira 

caracterizada por Mintzberg como “de amplitude excessiva”. Segundo Ackoff, “Planejamento 

é o projeto de um futuro desejado e de maneiras efetivas de realizá-lo”. Na segunda passagem, 

Mintzberg (2004: 25) destaca a noção de estratégia embutida nas palavras de Ackoff: 

 

É necessário planejamento quando a condição futura que desejamos 
envolve um conjunto de decisões interdependentes, isto é, um sistema 
de decisões [...] (em que) a principal complexidade do planejamento 
deriva da inter-relação das decisões em vez das decisões em si. 

  

No que se refere ao Planejamento do setor público, Mintzberg (2004: 24) aponta para 

o risco de defini-lo como “tomada de decisão e gerenciamento de projeto”, o que significaria 

abranger praticamente todas as atividades de uma administração. O autor relata a 

indispensabilidade de se considerar as variáveis “tempo”, “processo”, “decisão integrada” e, 

principalmente, “formalização”. Chega então à seguinte definição: “Planejamento é um 

procedimento formal para produzir um resultado articulado, na forma de um sistema integrado 

de decisões”. O setor público seria o ambiente onde o planejamento mostrar-se-ia de maneira 

mais didática, devido à divisão da máquina governamental em equipes articuladas, 

especializadas na resolução de pontos específicos de um problema comum, através de 

métodos coletivamente estruturados. 

Quanto ao termo gestão, Santos (2008: 56) caracteriza-o como um conceito 

tradicional, incorporado ao meio intelectual desde o século XVIII, sendo inclusive tratado na 

Europa como um ramo científico indispensável às ciências econômicas e de engenharia.  O 

autor destaca a evolução nas formas de abordagem do termo, resultando na incorporação de 
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aspectos variados, como controle financeiro, relações humanas, sistematização de atividades e 

padronização de normas e métodos para ganho de produtividade. 

Rascão (2006: 241) acrescenta a variável “informação” como ferramenta fundamental 

ao que chama de “gestão estratégica”, permitindo ao gestor maior controle dos processos dos 

quais é responsável. Em suas próprias palavras, “a informação dá aos gestores estabilidade e 

conforto e eles, internalizando-a, transformam-na em conhecimento sobre o setor e sobre o 

meio envolvente”. 

Observa-se que os tópicos relacionados à gestão, diferente da condição atribuída ao 

planejamento, priorizam a solução do imediato, do momento atual. O futuro seria a condição 

consequente das práticas realizadas durante a gestão do presente. 

 Souza (2006: 46) encerra com importante contribuição ao debate, ao comparar 

planejamento e gestão. Diz o autor que 

 

Planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, por possuírem 
referenciais temporais distintos e, por tabela, por se referirem a 
diferentes tempos de atividades. Até mesmo intuitivamente, planejar 
sempre remete ao futuro: planejar significa tentar prever a evolução de 
um fenômeno ou, para dizê-lo de modo menos comprometido com o 
pensamento convencional, tentar simular os desdobramentos de um 
processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis 
problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de 
prováveis benefícios. De sua parte, gestão remete ao presente: gerir 
significa administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos 
presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. 

 

 Com esta definição, Souza conclui sobe a complementariedade entre planejamento e 

gestão, opinião da qual compartilhamos, adotando-a como base para as reflexões aqui 

desenvolvidas. 

Finalmente, passamos à conceituação de território, tarefa essencial, na medida em que 

nosso trabalho é fundamentado no Cadastro Territorial Multifinalitário. Iniciamos com a 

seguinte questão: por que seria o cadastro “territorial”, e não “espacial” ou “regional”? 

De início, lembremos que a legislação brasileira delega aos municípios a tarefa de 

elaborar e manter o cadastro parcelário, o que significa a imposição de um limite geográfico 

às ações governamentais. Cada prefeitura deve atuar exclusivamente sobre o recorte físico ao 

qual está destinada, configurando-se na delimitação de um espaço de poder por parte do 

Estado, ou seja, de um território político. A concepção de território como instrumento de 
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atuação governamental, entretanto, não é a única existente, conforme nos mostram Haesbaert 

e Gonçalves (2006: 13): 

 

Sublinhemos que nenhuma sociedade escapa da dimensão territorial. 
O território é, sempre, também abrigo e proteção. No caso da espécie 
humana, o território é abrigo e proteção em duplo sentido: simbólico e 
material. [...] Entretanto, todo território é uma criação e, em especial 
no caso de nossa espécie, uma criação histórica que, como tal, traz 
dentro de si os processos e sujeitos que protagonizaram sua 
instituição. Assim, toda a questão parece residir na conformação das 
territorialidades. [...] Dessa maneira, o território não é externo à 
sociedade que o constitui. Ele a abriga com suas contradições e, por 
isso, contém, sempre, múltiplas territorialidades em potencial.  

 

Ao enfatizarem o território como reflexo da sociedade que o proclama, os autores se 

aproximam do tema da identidade espacial e suas formas de demarcação, tópico recorrente 

nos debates do patrimônio cultural. Autores como Cosgrove e Daniels (2002) e Proença 

(2007) demonstram, com base em estudos realizados no país e no exterior, que os 

simbolismos decorrentes da interação entre indivíduo e espaço manifestados pelos diferentes 

grupos sociais podem ser apontados como indicadores da escala de poder sobre um mesmo 

ambiente de convivência. Esta é uma teoria aplicável inclusive ao campo da Arqueologia, mas 

que se afasta do objeto do Cadastro Territorial, onde o território é apreendido em sua forma 

mais restrita e tradicional. Mesmo considerando a função social da terra, o Cadastro 

Territorial mantém-se distante do diálogo com conceitos de maior apelo à questão simbólica 

do espaço, como paisagem e lugar. 

Moraes (2005: 45) sintetiza a questão esclarecendo os motivos do uso do território: 

 

Cabem algumas palavras sobre o próprio conceito de território e de 
sua utilização em detrimento de outros mais usuais na literatura 
geográfica, como habitat, região ou área. Sua escolha recai no atributo 
de ser o uso social o seu elemento definidor. Em outros termos, é a 
própria apropriação que qualifica uma porção da Terra como um 
território [...]. Do ângulo epistemológico, transita-se da vaguidade da 
categoria espaço ao preciso conceito de território. E neste, ou melhor, 
em sua produção, às determinações mais especificamente econômicas 
associam-se injunções do universo da política. Na historicidade plena 
dos processos singulares brota a possibilidade de indicar os agentes do 
processo, os sujeitos concretos da produção do espaço. 

 

Por remeter-se de maneira mais explícita ao campo da política e induzir um recorte 

espacial de delimitação concreta, o conceito de território parece adequar-se de modo eficaz às 
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ações do Cadastro. A adoção do termo induz à incorporação das variáveis “posse” e 

“propriedade”, o que significa, como apontou Moraes, indicar os “sujeitos concretos da 

produção do espaço” e suas responsabilidades para com o uso da terra. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 Nas palavras de Erba et al. (2005) que apresentamos anteriormente, o Cadastro 

Territorial foi dividido em quatro segmentos: jurídico, geométrico, econômico e social. 

Decidimos então estruturar nosso trabalho a partir destes aspectos. Elaboramos um plano de 

redação com seis capítulos, incluindo a presente introdução, entendida como o capítulo 

primeiro. 

 O segundo capítulo baseia-se na caracterização de nossa área de estudos. Inicialmente, 

são examinados os dados gerais do município de Laguna, necessários para que o eleitor 

reconheça o contexto espacial no qual estamos nos baseando. Em seguida, identificamos os 

sítios arqueológicos do município, oferecendo um histórico geral da ocupação dos mesmos. 

Encerrando o capítulo, detalhamos o recorte espacial da Ponta da Galheta em suas formas de 

ocupação antiga e recente, distribuição dos bens arqueológicos e com dados referentes à 

população diretamente ligada à localidade. 

 O terceiro capítulo inicia a interlocução proposta entre o Cadastro Territorial 

Multifinalitário e a Arqueologia. A proposta aqui é abordar os aspectos social e econômico 

que envolvem o cadastro e o patrimônio arqueológico. Para isso, partimos da demonstração 

do valor simbólico e identitário atribuído aos sambaquis e ao ambiente no qual estão 

inseridos. Em complemento a esta discussão, trazemos a teoria referente ao uso social da terra 

com base no Cadastro Territorial. O mesmo capítulo apresenta as relações entre comunidade, 

patrimônio arqueológico e Poder Público pelo viés econômico, identificando os conflitos 

decorrentes do uso da terra, bem como as potencialidades de diálogo entre Arqueologia e 

Cadastro para evolução dos aspectos tributários e de exploração econômica da região. 

O quarto capítulo atem-se aos aspectos técnicos geométricos e descritivos, 

fundamentais para o Cadastro e para o controle arqueológico. É realizado um diagnóstico da 

cartografia arqueológica em Santa Catarina, com ênfase para a Ponta da Galheta, a partir do 

qual se identificam as principais demandas cartográficas e de demarcação física dos sítios. 

Será avaliado também o sistema de cadastro arqueológico gerido pelo IPHAN, bem como o 

uso deste pela administração pública. Concluída esta etapa, partimos para a teorização sobre 
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as técnicas espaciais adotadas pelo Cadastro Territorial e as formas de compatibilização com 

as necessidades inventariais e de delimitação dos sambaquis. 

 Ao quinto capítulo destinamos as discussões jurídicas. A partir da compilação dos 

principais documentos normativos avaliados ao longo da pesquisa, avaliamos os principais 

dispositivos jurídicos aplicados à gestão arqueológica e ao Cadastro Territorial 

Multifinalitário. Também identificamos no capítulo as carências normativas referentes aos 

objetos de estudo. 

 O sexto e último capítulo traz as conclusões oriundas do estudo e as lacunas de 

pesquisa a serem preenchidas futuramente. 

1.6 METODOLOGIA 

 É de praxe que na introdução de uma dissertação sejam relatados os métodos 

utilizados ao longo da pesquisa. Neste trabalho, entretanto, optamos por seguir um padrão 

diferente do habitual, mais adaptado ao plano de redação proposto. 

 Cada capítulo está embasado por métodos e atividades de pesquisa próprios para a 

resolução dos tópicos abordados, que diferem entre si. A síntese de todas as etapas de trabalho 

em um único capítulo poderia comprometer a leitura da dissertação, uma vez que entendemos 

a importância de se relacionar os resultados obtidos com os instrumentos e práticas aos quais 

recorremos. Por este motivo, incluímos a descrição dos métodos no corpo de cada capítulo, 

explicitando a sequência adotada para o desenvolvimento dos tópicos abordados. 

 No presente momento, convém tecer alguns comentários sobre a categorização dos 

métodos empregados. Rampazzo e Corrêa (2008: 11) conceituam o termo “método” de 

maneira didática: 

 

Método indica a posição do pesquisador em relação ao objeto de 
pesquisa. Traço característico da ciência, representa um procedimento 
racional que busca ordenar o pensamento de modo a promover a 
reflexão e experimentação, na perspectiva de proporcionar o alcance 
dos objetivos estabelecidos no planejamento da pesquisa. 

 

 Dizem ainda as autoras que “a escolha do método de pesquisa pode ser determinada 

pela natureza do problema para o qual se busca respostas”, sendo a técnica o termo 

empregado para caracterizar “um sistemas de princípios e normas que auxiliam a aplicação 

dos métodos”. A definição do método a ser implementado e das técnicas auxiliares induz à 

conclusão quanto à tipologia da pesquisa. 
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Em nossos estudos, executamos uma série de rotinas de campo e de escritório, a 

começar pela busca bibliográfica, essencial a qualquer projeto acadêmico, identificada por 

Rampazzo e Corrêa (2008: 65) como “pesquisa teórica pura”, quanto a sua natureza. Tratando 

ainda da natureza da pesquisa, realizamos a denominada “pesquisa de campo”, com idas ao 

Pontal da Galheta e ao centro do município de Laguna (Prefeitura e Cartório de Registro de 

Imóveis), objetivando a coleta de dados cartográficos e documentos textuais, contato com 

gestores públicos e moradores locais, além de registro fotográfico dos sambaquis e de seu 

entorno. 

Lançamos mão de outros métodos necessários ao andamento do trabalho, como a 

elaboração de mapas temáticos para retratar as condições espaciais da área de pesquisa, 

consulta ao Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico para compilação das 

informações sobre os sambaquis de Laguna, e sistematização e avaliação estatística dos 

conflitos fundiários locais. 

 A respeito das formas de tratamento de dados, identificamos os vieses qualitativo e 

quantitativo. Sobre o primeiro, extraímos esclarecedora definição de Minayo (2001: 36): 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

  

Sobre a pesquisa quantitativa, dizem Rampazzo e Corrêa (2008: 68) que  

 

Descreve amostragens e enfatiza com exatidão os dados levantados, 
buscando encontrar relações entre variáveis cuja descrição será feita 
através do tratamento estatístico. As análises refletem um propósito 
tipicamente quantitativo, no qual os índices, a estatística, enfim, os 
dados numéricos quantitativos são dotados de grande importância. 

 

 A revisão dos métodos e técnicas descritos deixa claro que nossa pesquisa utilizou-se 

igualmente das vertentes quantitativa e qualitativa, por estarmos tratando de tópicos que 

envolvem aspectos subjetivos e atribuição de valor simbólico, bem como dados numéricos e 

passíveis de tabulação. Agregando as duas formas de pesquisa, acreditamos na construção de 

um trabalho mais rico, que contribua para a evolução dos debates acerca do patrimônio 

arqueológico e do Cadastro Territorial. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

2.1 MÉTODOS UTILIZADOS 

 O capítulo de caracterização da área de estudos tem por objetivo apresentar ao leitor os 

principais atributos históricos e espaciais da ocupação urbana e da distribuição de sítios 

arqueológicos no município de Laguna e na região da Ponta da Galheta. O material elaborado 

nestas páginas serve de referência aos três capítulos seguintes, onde, a partir do diagnóstico 

aqui exposto, são verificados os aspectos sociais, econômicos, geométricos e jurídicos 

concernentes ao diálogo entre Arqueologia e Cadastro Territorial Multifinalitário. 

Iniciamos a confecção do capítulo com uma seleção de bibliografia voltada 

fundamentalmente à região da Ponta da Galheta, ao município de Laguna e ao Complexo 

Lagunar Sul Catarinense, ambiente costeiro de feições relativamente homogêneas, onde se 

localiza nosso ponto de pesquisa. A consulta bibliográfica acerca do meio físico local e do 

conjunto arqueológico tem como fonte principal as produções acadêmicas das universidades 

federais de Santa Catarina e de São Paulo (UFSC e USP), além da Universidade do Sul de 

Santa Catarina (UNISUL). Em relação ao histórico ocupacional urbano da ponta da Galheta, 

acrescentam-se aos escritos das universidades os documentos técnicos obtidos junto ao 

Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e ao IPHAN, durante os trabalhos de 

campo executados em 2012, bem como o diagnóstico base para o Plano Diretor do município 

de Laguna e os dados estatísticos do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

A abordagem contínua sobre as particularidades espaciais da área de pesquisa nos 

condicionou a incorporar ao capítulo uma série de registros fotográficos aéreos e em terra, 

realizados entre os anos de 1938 e 2012. As fotografias aéreas mais antigas foram obtidas na 

sede da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), em Imbituba, enquanto os 

registros mais recentes são provenientes do escritório técnico do IPHAN em Laguna e do 

próprio autor, após realização de trabalhos de campo em Laguna, durante o ano de 2012. 

O texto e os registros fotográficos são acompanhados por cinco mapas temáticos, para 

melhor compreensão do ambiente de interação entre as construções urbanas, os sítios 

arqueológicos e os condicionantes naturais. A base de dados utilizada para representação dos 

limites políticos, em formato shape, é oriunda do IBGE, e data de 2012, enquanto os dados de 

massa d’água são disponibilizados pela Epagri, datados de 2010. Por fim, os dados espaciais 

referentes aos sítios arqueológicos, também em formato shape, foram elaborados pelo próprio 
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autor, com base em coordenadas informadas nos trabalhos de Faria e Kneip (2010) e 

Assunção (2010). A elaboração dos produtos cartográficos foi realizada com uso do software 

ArcGis 9.3, adotando-se como referência o datum8 oficial brasileiro SIRGAS 2000. 

2.2 O MUNICÍPIO DE LAGUNA 

2.2.1 LOCALIZAÇÃO E DADOS POPULACIONAIS 

 O município de Laguna, Segundo definição do Programa Estadual de Gerenciamento 

Costeiro de Santa Catarina (Gerco), integra o litoral Centro-Sul do estado de Santa Catarina, 

fazendo divisa com os municípios de Imbituba e Imaruí a Norte, Gravatal, Capivari de Baixo 

e Tubarão a Oeste, e Jaguaruna a Sul. A Leste, o Oceano Atlântico (Mapa I). Com 

aproximadamente 440 Km², Laguna apresenta a terceira maior área dentre os municípios da 

Microrregião de Tubarão9, atrás somente de Imaruí e Orleans. A densidade demográfica é de 

117 hab/Km², mais baixa que outros seis municípios vizinhos também pertencentes à 

Microrregião (Censo IBGE 2010). 

 O Censo IBGE 2010 informa a existência de 51.562 habitantes no município, 

divididos em 155 setores censitários e cinco distritos. 78,85% da população residem na área 

urbana, pouco abaixo da média do estado (84%).  

A população economicamente ativa é de 32.617 habitantes, sendo que deste total 

aproximadamente 69% não possuem instrução educacional ou não concluíram o ensino 

fundamental. Os altos valores de insuficiência escolar refletem-se na dinâmica econômica 

local, fato comprovado pelo levantamento preliminar para elaboração do Plano Diretor 

Municipal de Laguna (Hardt-Engemin, 2010: 47). Segundo o estudo, Laguna possui como 

atividades principais a pesca e o turismo, setores de atuação de baixa exigência acadêmica. 

Dados do IBGE para o ano de 2009 relatam forte disparidade entre o Produto Interno Bruto 

(PIB) originário do setor de serviços (R$302.551,00) e dos setores de agropecuária 

(R$53.030,00) e indústria (R$62.857,00), indicando alta concentração de mão de obra em 

campos de atuação de baixa produtividade orçamentária e em ramos onde é comum a 

verificação de pouca exigência por qualificação profissional. A Figura 1, disponibilizada pela 

                                                 
8 Segundo o Glossário Cartográfico IBGE, um datum caracteriza-se por um “sistema de referência para as 
coordenadas geodésicas e aceleração da gravidade”. 
9A Constituição brasileira de 1988 define as microrregiões como aglomerados territoriais de responsabilidade 
estadual, caracterizados por “agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. 
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Epagri10 e elaborada pelo IBGE, apresenta o mapa de tipologias do estado, identificando as 

atividades econômicas principais, por municípios, no ano de 2009. 

 

 

Figura 1: Predomínio das atividades nos município catarinenses. Fonte: Epagri (2009). 

 

Interessante notar que a condição tipológica de Laguna coincide com a maioria dos 

municípios litorâneos retratados no mapa, permitindo a teorização sobre a exploração da faixa 

costeira para fins turísticos em maiores níveis que o restante do estado, orientando o 

predomínio do terceiro setor da economia na região. Da mesma forma, o Censo IBGE 2010 

indica maior concentração populacional nos municípios do Leste do estado de Santa Catarina, 

conduzindo a maiores movimentações financeiras empregadas no setor de serviços.  

 

  

                                                 
10 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
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2.2.2 HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

 O município de Laguna tem sua fundação oficial datada em 20 de janeiro de 1720. 

Cittadin (2010: 82) comenta sobre o histórico de ocupação do município: 

 

A escolha para implantação de Santo Antônio dos Anjos da Laguna 
[antiga denominação do município de Laguna] baseou-se na existência 
de um porto natural abrigado dos ventos fortes e águas turbulentas, 
circundado por uma faixa de terra plana, com solo firme que 
permitisse a edificação de uma vila, além do abastecimento de água de 
boa qualidade, e por sua estratégica posição geográfica, sobre a 
imaginária linha do Tratado de Tordesilhas, garantindo os limites ao 
sul do território português. 

 

 Ainda segundo a autora (Cittadin, 2010: 83), Laguna recebeu os primeiros imigrantes 

açorianos na metade do século XVIII, que se estabeleceram em áreas próximas ao porto 

natural e aos ambientes lagunares e costeiros, constituindo as primeiras vilas litorâneas da 

região. No século seguinte, com o desenvolvimento das estradas de ferro e da exploração do 

carvão nas cidades vizinhas, aliado à chegada dos colonos alemães e italianos, a atividade 

comercial portuária passou por diversificação e expansão, impulsionando a economia 

municipal.   

A atratividade econômica e logística da área do porto orientou a consolidação do local 

como centro da cidade, em seus aspectos político, financeiro e habitacional. No capítulo 

introdutório do livro publicado pelo Programa Monumenta sobre o patrimônio cultural de 

Laguna, o então presidente do IPHAN, Luiz Fernando de Almeida (IPHAN, 2009: 08), 

destaca que 

 

Nos primeiros tempos, Laguna foi base de apoio para a conquista do 
território atual do Rio Grande do Sul, e também abasteceu navios 
portugueses que navegavam para o Rio da Prata, onde se travou uma 
longa disputa pela Colônia de Sacramento. Já na metade do século 19, 
a economia do município viveu sua fase áurea, graças à 
movimentação no porto. Data dessa época a maioria das construções 
de interesse histórico, concentradas na área tombada pelo governo 
federal, em 1985. 

 

 A área tombada citada refere-se ao polígono de 1,2Km² protegido pelo IPHAN, que 

demarca o centro histórico inscrito no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do 

instituto. Compõem o espaço tombado cerca de 700 edificações erguidas a partir do século 
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XVIII, representantes dos estilos arquitetônicos colonial, art-decó e eclético, além do sistema 

natural do Morro da Glória (Cittadin, 2010: 123). 

 A ocupação iniciada no setor do porto orientou o processo de expansão urbana 

circundante ao Morro da Glória. Cittadin (2010: 87) afirma que o crescimento dos primeiros 

bairros periféricos ao centro de Laguna (Magalhães e Campo de Fora) ocorreu na década de 

1900, em decorrência das melhorias estruturais, sobretudo rodoviárias, realizadas para 

subsidiar as movimentações comerciais portuárias. Os núcleos habitacionais concentravam-se 

nas terras a Norte do Canal da Barra, corpo d’água que liga a Lagoa de Santo Antônio dos 

Anjos (nome popular, uma vez que por definição trata-se de uma laguna) ao Oceano 

Atlântico. 

 A apropriação das terras a Sul do Canal da Barra tem princípio apenas após a 

construção do farol de Santa Marta, iniciada no ano de 1890, por iniciativa da Marinha do 

Brasil. Localizado no promontório de mesmo nome, o Farol de Santa Marta foi erguido com 

objetivo de instrumentalizar a navegação no litoral, onde as águas bravias escondem um 

relevo perigoso às embarcações. Até então ocupada por poucas famílias, cujas atividades 

baseavam-se na agricultura de pequeno porte e na pesca, a região do Farol de Santa Marta 

passou a abrigar funcionários das Forças Armadas, estimulando, ainda que vagarosamente, a 

densificação populacional na porção Sul do município. 

 A construção do farol mostrou-se relevante ao processo de ocupação do trecho Sul do 

município, mas pouco influenciou nas taxas de crescimento urbano. Dados históricos da 

evolução populacional em Laguna disponibilizados pelo IBGE11 apontam um universo de 

46.556 habitantes no final do ano de 1936, regredindo para 35.112 habitantes contabilizados 

pelo Censo de 1971. Esta redução ocorre justamente durante o período de declínio da 

atividade portuária na cidade, conforme Cittadin (2010: 89). A autora destaca que, após a 

década de 1940, o porto de Laguna começou a sofrer com a concorrência do Porto de 

Imbituba, cuja estrutura permitia a atracação de navios de maior calado e capacidade de 

transporte. O declínio se agravou com a construção do setor Sul da Rodovia BR-101, na 

década de 1950, deslocando o fluxo comercial de cargas do centro da cidade para as regiões 

periféricas e municípios vizinhos. 

A perda da hegemonia portuária regional e a diversificação dos modais viários 

condicionaram a retração populacional de Laguna, que no ano de 1980 ainda apresentava um 

total de 39.531 habitantes, segundo o Censo Demográfico IBGE para o ano em questão. Até o 

                                                 
11 Dados disponibilizados diretamente por meio da página virtual do instituto. 
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ano de 1996, os valores populacionais sofreram oscilação, quando finalmente assumiram uma 

escala crescente, verificada até o Censo IBGE 2010, última contabilização oficial realizada 

até o encerramento desta pesquisa.  

Um dos aspectos relevantes ao recente período de crescimento populacional em 

Laguna reside na atividade turística. O município teve seus atrativos descobertos somente a 

partir de meados da década de 1970 (Cittadin, 2010: 127 e Martins, 1997: 73). O cenário 

formado pelo conjunto de praias quase desabitadas, corredores de natureza preservada e 

promontórios convidativos à contemplação da paisagem propiciou a exploração turística de 

todo o litoral, em especial nas regiões próximas às praias do Mar Grosso e ao Farol de Santa 

Marta. Como consequência, o município presenciou gradativa densificação de áreas distantes 

do centro histórico, com a construção de hotéis e pousadas, moradias para veraneio e 

residências para moradores que migraram suas atividades de renda para a prestação de 

serviços relacionados ao turismo. 

A respeito do crescimento do turismo na cidade, Martins (1997: 73) afirma que 

 

A visão do paraíso foi a que levou milhares de turistas ao Farol de 
Santa Marta, a partir da década de 1970. Os depoimentos orais e 
escritos de frequentadores ou visitantes passageiros fornecem os 
elementos constitutivos da imagem que o lugar adquiriu a partir de 
determinado momento. As exaltações incluem as belezas naturais e a 
própria comunidade.  

  

O autor complementa sua fala com dados obtidos junto à Santa Catarina Turismo S.A. 

(Santur), instituição oficial de turismo do estado, sobre a ocupação do município por turistas 

no ano de 1981: somente entre os meses de janeiro e fevereiro, 48.584 turistas visitaram 

Laguna, número superior ao de moradores em 1980. Por fim, Martins identifica a atuação da 

imprensa das regiões Sul e Sudeste do Brasil como elemento impulsionador da ocupação no 

município, através da divulgação dos atrativos de Laguna e do até então pouco explorado 

litoral catarinense nos principais jornais e revistas da época (Martins 1997:78). 

Também a partir da década de 1970, a Prefeitura de Laguna autoriza a criação de 

loteamentos urbanos em áreas de ocupação mais recente, alguns deles contíguos às faixas de 

praia. A Tabela 1 relaciona os loteamentos e suas respectivas datas de aprovação: 
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Tabela 1: Loteamentos aprovados no município de Laguna* 

LOTEAMENTO ANO DE APROVAÇÃO 
Ipoã 1973 

Aeroporto 1978 
Praia do Sol - Norte 1978 
Praia do Sol - Sul 1978 

Santiago 1978 
Jardim Beira-Mar 1980 

Jardim Juliana 1980 
Itapirubá 1981 

Vila Lotar Henrique 1982 
Lidiane Residencial Park 1983 

Célia Pinho 1990 
Brisa Mar 1992 

Santo Antônio dos Anjos 1992 
Santa Marta Década de 1990 

Laguna Internacional 2000 
Vila Mar Não identificado 

* Fonte: Cittadin, 2010; Levantamento preliminar para o Plano Diretor Municipal de Laguna, 2011. 
 

 Surgem também pequenos núcleos rurais e loteamentos clandestinos ou em 

inconformidade com os parâmetros apreciados pela prefeitura, próximos às principais 

rodovias e às margens das praias e dos grandes corpos d’água do município (Figura 2). As 

localidades de Barreiros, Pescaria Brava, Ponta das Pedras, Vila Vitória e Galheta são 

exemplos destas formas habitacionais, que variam entre estruturas domiciliares populares e de 

melhor padrão. Os loteamentos em questão descendem de antigos desmembramentos de 

grandes terrenos entre familiares, e atualmente são ocupados fundamentalmente por famílias 

de baixo poder aquisitivo voltadas aos setores da pesca, comércio de pequeno porte e 

prestação de serviços (Cittadin, 2010: 120). 
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Figura 2: Edificações erguidas em áreas proibitivas. Fonte: Arquivo IPHAN SC, 2010. 

 

O crescimento urbano no período compreendido entre os anos de 1970 e 2000 

conduziu a preocupantes valores nos índices ocupacionais de baixa renda em Laguna. Dados 

disponibilizados pelo Ministério das Cidades para o ano 2000 (Marques, 2007: 285) apontam 

a existência de 1.434 domicílios urbanos instalados em áreas de situação precária, 

equivalendo a praticamente 13% do total de residências no município. Percentual semelhante 

é verificado em relação ao número de moradores locais instalados em assentamentos precários 

(4.923 indivíduos), diante do total existente em Laguna no ano analisado (37.091 indivíduos). 

Observa-se no mesmo intervalo de trinta anos o adensamento irregular de residências 

urbanas de maior custo, principalmente em áreas de grande apelo paisagístico, destinadas ao 

uso ocasional durante os meses de alta temporada. São exemplos as localidades de Ipoã, Santa 

Marta e Galheta, esta última detalhada nos tópicos seguintes. 

Em 06 de março de 1979, é sancionada a Lei Número 04, que determina o zoneamento 

municipal. Embora vigente até a data de conclusão desta pesquisa, a lei foi acrescida de mais 

de trinta instruções complementares, em forma de leis e decretos (Hardt-Engemin, 2010: 63). 

São estabelecidas oito Zonas, com diferentes formas de ocupação previstas. A Tabela 2 

apresenta as categorias e suas vocações: 
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Tabela 2: Zonas Municipais de Laguna (Lei Nº 04/79) 

ZONA SIGLA DESTINAÇÃO 
Residencial ZR Habitações; Comércio; Hotéis. 

Zona Central ZC Habitações; Setor de serviços. 

Zona de Serviço ZS Empresas de grande movimentação 
de carga. 

Zona de Expansão Residencial ZER Usos definidos pelo Poder 
Executivo. 

Zona de Programação Especial ZPE Usos definidos pelo Poder 
Executivo. 

Zona de Preservação Permanente ZPP Áreas de lazer e preservação 
ambiental. 

Zona de Interesse Turístico ZT Complexos turísticos. 
Zona Especial ZE Equipamentos urbanos. 

 

A distribuição espacial das referidas zonas consta em anexo à lei, e pode ser 

visualizada na Figura 3, que revela o mapeamento da região central de Laguna: 

 

 

Figura 3: Zoneamento do centro de Laguna, segundo a Lei 04/79. Fonte: PML, 2012. 

 

Apesar de as normativas governamentais orientarem a ocupação ordenada do 

município em função dos índices construtivos e categorias de utilização do solo, verificou-se 

substancial descaracterização do zoneamento inicialmente proposto em lei. O período de mais 

de três décadas compreendido entre a publicação da Lei Número 04/79 e os primeiros anos de 
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2010 foi marcado pelo conflito entre o zoneamento instituído legalmente e a real organização 

espacial, decorrente das dinâmicas populacionais. 

 A expansão do número de construções habitacionais em Laguna fora dos padrões 

autorizados pelos órgãos competentes e em setores municipais de ocupação restritiva acaba 

por agravar a condição ambiental do Complexo Lagunar Sul Catarinense. Tais danos são 

passíveis de constatação por análises de qualidade dos recursos hídricos e do solo, avaliações 

da diversidade de fauna e flora e estudos sobre a sustentabilidade do meio diante da crescente 

demanda por matérias-primas em âmbito local. (Lalane, 2011: 42). Sobre este assunto, O 

diagnóstico ambiental por municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão (UNISUL, 1998: 

54) traz o seguinte apontamento: 

 

  [...] podemos observar que o Município de Laguna, 
desenvolvendo-se mais recentemente na perspectiva da atividade 
turística, vem incorporando externalidade e sinalizando complexos 
problemas sócio-ambientais. Em outros termos, o caráter apelativo e 
destrutivo do turismo, inserido em uma hierarquia de domínios cuja 
coesão determina a lógica dos movimentos e mudanças na economia 
tradicional, incentivou a reorganização do espaço intra-urbano de 
Laguna e promoveu a emergência de “estruturas dissipativas” 
(PRIGONINE & STENGERS, 1984). Ainda que as causas e os 
motivos que levam as estruturas à dissipação possam ser múltiplas e 
complexas, os segmentos mais evidentes, em Laguna, apontam para a 
pressão do fluxo de turistas na natureza, sociedade e economias locais. 

 

Destaca-se o fato de que a população, além das carências básicas demonstradas por 

qualquer cidade de médio a grande porte12, mostra-se economicamente dependente dos 

condicionantes naturais, no que concerne à exploração dos ambientes costeiros em atividades 

fundamentais ao desenvolvimento da região, como a pesca, a produção agrícola e o turismo. 

Inclui-se neste contexto a preservação do patrimônio cultural municipal, estritamente ligado 

ao cenário litorâneo que orientou os rumos da história – e da pré-história – ao longo de 

aproximadamente sete mil anos de ocupação humana. 

 Dada a importância dos elementos de natureza no processo de transformação do 

território, o tópico seguinte apresenta um perfil ambiental de Laguna, objetivando a 

complementação do quadro de caracterização geral do município. As informações elencadas, 

quando justapostas aos dados históricos de uso e ocupação do solo, permitem ao leitor a 

                                                 
12 Segundo metodologia adotada pelo IBGE (2008), os municípios podem ser divididos em sete classes, com 
base na população total. Os de médio a grande porte compreendem entre 50.000 e 100.000 habitantes. 
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compreensão dos principais condicionantes espaciais que nortearam as pesquisas realizadas 

durante o trabalho. 

  

2.2.3 DADOS AMBIENTAIS 

Apesar inter-relacionados, os elementos de natureza são apresentados neste tópico de 

maneira segmentada, a exemplo dos métodos descritivos analisados por autores das ciências 

naturais, como Bertrand (1971) e Bolós i Capdevila (1981). Deste modo, simplifica-se a 

compreensão das variáveis ambientais atuantes na região de pesquisa e do impacto destas 

sobre as formas de uso e ocupação humana. 

Ressalta-se que foram selecionadas as informações julgadas como de maior relevância 

à caracterização geral do ambiente local e da área de estudos. Optamos por retratar os 

componentes hídricos, do solo e do clima, além da fauna e flora, a partir de tópicos 

específicos para cada assunto, sem maiores ramificações. 

2.2.3.1 Recursos Hídricos 

 O município de Laguna integra, como já citado, a região do Complexo Lagunar Sul 

Catarinense, sistema litorâneo constituído por lagoas e lagunas que inicia a denominada 

“Zona fisiográfica das lagunas do Sul do Brasil”. (Martin et al., 1988). O complexo, segundo 

Giannini (2002: 214), estende-se no sentido Norte-Sul entre os municípios de Garopaba e 

Jaguaruna, tendo como limite Leste o Oceano Atlântico e Oeste o ambiente de transição entre 

o fim da planície litorânea e o início da Serra Geral. 

Salles (2005: 29) inclui a região do Complexo Lagunar no sistema de lagunas da costa 

catarinense, que, em suas palavras, 

 

compreende um conjunto de quarenta e sete sítios aquíferos, entre os 
quais os mais significativos ocupam uma área de 342 Km². Resultando 
que as formações lacustres de Santa Catarina são mais frequentes na 
faixa litorânea situada ao Sul da latitude 27°30’, mostrando-se 
associadas a areias quartzosas marinhas, com inclusão nos solos de 
mangue. 

 

Dentre os componentes hidrológicos, Giannini (2002: 214) aponta a existência de “um 

conjunto de lagunas intercomunicáveis entre Imbituba e Laguna [...] e uma série de lagos 
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residuais de antigas lagunas”. São identificadas as lagunas do Mirim, Imaruí, Santo Antônio, 

Santa Marta, Camacho e Garopaba do Sul, além dos lagos residuais de Bonito, Arroio 

Corrente, Figueirinha, Gregório Bento e Laranjal. 

Destaca-se no escrito de Giannini (2002: 217) o Rio Tubarão, principal corpo d’água 

da bacia hidrográfica que leva seu nome, cuja desembocadura dá origem a um delta lagunar 

no interior da Laguna de Santo Antônio. Segundo Farias (2009: 09), este se configura 

atualmente como o maior delta interno do país. 

A respeito da Bacia hidrográfica do Rio Tubarão, Salles (2005: 28) a identifica com a 

área total de 5.100 Km², constituindo-se na principal fonte de recarga hídrica do município de 

Laguna. As lagunas anteriormente citadas por Giannini fazem parte desta bacia, estando 

ligadas aos cursos d’água alimentadores do Rio Tubarão. 

Bortoluzzi (2003: 58) complementa a temática com seu estudo englobando as 

“Unidades Aquíferas” do Rio Tubarão. O autor aponta a existência de duas formações na 

bacia do rio: os aquíferos do tipo fraturado (decorrentes das “rochas cristalinas, graníticas ou 

basálticas”) e do tipo poroso (que têm como fonte as “rochas sedimentares gonduânicas e os 

sedimentos quaternários”). O município de Laguna, segundo Bortoluzzi (2003: 62,66), abriga 

na maior parte de seu território os aquíferos denominados porosos livres e porosos livres 

semi-confinados. A primeira categoria relaciona-se aos depósitos sedimentares Laguna 

Barreira III e Laguna Barreira IV, enquanto a segunda é originária dos depósitos flúvio-

deltaico-lagunares. Os aquíferos porosos livres existentes na região são identificados como 

importantes fontes de abastecimento doméstico e de alta vulnerabilidade, em função da 

elevada permeabilidade e da proximidade com a superfície do solo. 

2.2.3.2 Solo 

Dados geográficos vetoriais disponibilizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM) identificam as configurações litológicas do município de Laguna (MAPA 

II). O mapeamento foi constituído em escala de 1:1.000.000, impossibilitando uma análise 

pormenorizada das estruturas somente com uso do mapa. Em todo caso, a classificação 

realizada aponta para o predomínio de três composições litológicas no município: os campos 

de dunas, as planícies fluviomarinhas e fluviolagunares, e o domínio de morros e de serras 

baixas. 
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Por entendermos ser a classificação da CPRM de alta relevância, optamos por 

desenvolver um mapa temático baseado na base de dados espaciais disponibilizada pela 

instituição, onde são visualizadas as composições a serem descritas. 
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Os campos de dunas (Figura 4) são destacados na caracterização 

hidrossedimentológica do litoral de Santa Catarina realizada por Salles (2005: 31). Segundo o 

autor, na região do complexo lagunar onde se localiza o município de Laguna se verifica 

“uma estratificação discordante originada pelo transporte eólico”, devido à variabilidade de 

incidência dos ventos Nordeste e Sul sobre o ambiente estuarino. Os sedimentos litorâneos 

responsáveis pelos conjuntos de dunas são derivados da dinâmica oceânica sobre os 

ambientes de recobrimento das marés, e encontram nos obstáculos naturais o estrato 

necessário para deposição, após sofrerem deslocamento por ação do vento. 

 

 

Figura 4: Corredor de dunas do litoral de Laguna. Fonte: Arquivo APABF, s/d. 

 

Os estudos preliminares para elaboração do Plano Diretor Municipal de Laguna 

(Hardt-Engemin, 2010: 123) abordam as particularidades dos sistemas de dunas locais, e 

corroboram com os dados cartográficos do CPRM. Afirma que estudo que 

 

No município de Laguna destacam-se dois grandes campos de dunas, 
sendo um na porção norte do município, na Praia do Gi, e outro ao sul, 
na região do Cabo de Santa Marta [...]. Nos dois sistemas predominam 
as dunas transversais e barcanas, cujas cristas possuem orientação 
WNW-ESSE, o que indica que os ventos responsáveis pela deposição 
possuem sentido NNE para SSE. 
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Por se tratarem de dunas móveis, a ação constante dos ventos ocasiona a invasão da 

areia nas casas construídas nos corredores de migração de sedimentos, como ilustra a Figura 

5. Ressalta-se que os campos de dunas são considerados Áreas de Proteção Permanente, 

segundo a Resolução do CONAMA13 nº 303. A ocupação da área de movimentação 

sedimentar, portanto, é proibida, embora se verifique o adensamento de edificações em 

espaços proibitivos. 

 

 

Figura 5: Casa erguida sobre corredor de dunas. Fonte: Arquivo IPHAN SC, 2012. 

 

Quanto às planícies fluviomarinhas, o Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE 

(2009: 33) oferece a seguinte definição: 

 

Área plana resultante da combinação de processos de acumulação 
fluvial e marinha, sujeita a inundações periódicas, podendo comportar 
canais fluviais, manguezais, cordões arenosos e deltas. Ocorre nas 
baixadas litorâneas, próximo às embocaduras fluviais. 

 

Caruso Jr. et al. (1999: 264) identificam na planície do Rio Tubarão os componentes 

naturais relacionados no manual do IBGE, atribuindo a formação do cenário ambiental ao 

Estágio VI do período recente do Quaternário, caracterizado pela construção dos deltas 
                                                 
13 Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
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intralagunares na porção Sul do estado de Santa Catarina. Segundo os autores, o estágio 

seguinte à formação das composições intralagunares foi marcado por períodos de regressão e 

transgressão dos níveis oceânicos, ocasionando a formação de terrenos irregulares e barreiras 

naturais ao fluxo da água. As condições naturais derivadas dos fenômenos físicos propiciaram 

a exploração dos recursos e modelamento do espaço pelos povos pré-históricos, por 

aproximadamente sete mil anos. 

Como última formação destacada, os domínios de morros e de serras baixas são 

conceituados por Machado e Silva (2010: 25) da seguinte forma: 

 

Correspondem a morros convexo-côncavos dissecados com topos 
arredondados ou aguçados. [...] Nesse padrão de relevo há predomínio 
de processos de morfogênese (formação de solos pouco espessos em 
terrenos declivosos), além da atuação frequente de processos de 
erosão laminar e linear acelerada (sulcos e ravinas), com ocorrência 
esporádica de processos de movimentos de massa. Pode ocorrer 
geração de colúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus nas 
baixas vertentes. 

 

A composição granitoide orienta o escoamento pluvial para o ambiente estuarino da 

laguna de Santo Antônio, contribuindo para o balanço químico e de salinidade derivado do 

encontro entre as águas vindas do interior e o fluxo oceânico que penetra pelo Canal da barra. 

2.2.3.3 Clima 

A respeito do clima local, Farias (2009: 23) apresenta o seguinte panorama: 

 

O clima da região, de acordo com a classificação de Koeppen, é 
subtropical tipo Cfa (mesotérmico úmido com verão quente), 
apresentando temperatura média anual em torno de 18ºC. A umidade 
relativa é de 85% e a precipitação média anual de 1400mm com 
chuvas bem distribuídas durante todo o ano, garantindo deficiências 
hídricas nulas e bons índices de excedentes hídricos. 

 

Monteiro (2007: 97) analisa a temperatura anual no litoral sul catarinense, com base 

em dados das estações meteorológicas do estado. Para o município de Laguna, é registrada 

variação média entre 16ºC e 24ºC, sendo julho o mês mais frio, e janeiro o de calor mais 

intenso. Salles (2005: 23) identifica o regime de ventos como variável importante na 

composição climática do litoral catarinense. Diz o autor que 
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Os ventos reinantes no litoral sul de Santa Catarina, sobretudo neste 
quadrante [desembocadura do Rio Tubarão], são os de nordeste (NE), 
variáveis de NNE e ENE, e os dominantes de SW, variáveis de SSW a 
WSW. [...] Os ventos de NE retardam a propagação, junto à costa, da 
onda-maré, baixando sensivelmente o nível das águas. Soprando, na 
maior direção da rede lago-mar, determina um forte deslocamento das 
águas em direção ao oceano. [...] O fenômeno inverso verifica-se 
quando sopram ventos de S a E, notando-se, muitas vezes, a 
superposição de ondas quando a elevação das produzidas soma-se à 
preamar, atingindo esta nesta ocasião sua amplitude máxima. 

 

Além de influenciar as dinâmicas da massa d’água oceânica e lagunar – fatores 

importantes aos processos de ocupação do território pela população –, a ação eólica desloca as 

nuvens de chuva. Quando o movimento se dá em direção ao continente, a precipitação escoa 

para os rios alimentadores da bacia do Rio Tubarão, contribuindo para o recobrimento das 

planícies de inundação nos períodos de cheia. 

2.2.3.4 Flora e Fauna 

Laguna integra o bioma da Mata Atlântica, segundo mapeamento em escala 

1:5.000.000 elaborado pelo IBGE (2004). A análise fitoecológica desenvolvida por Klein 

(1978: 02) distingue duas grandes classes vegetais: a floresta tropical atlântica (ou ombrófila 

densa) e a vegetação litorânea, composta por restingas, mangues e marismas. A primeira 

localiza-se predominantemente na porção Noroeste de Laguna, recobrindo os limites do 

município de Pescaria Brava, margem esquerda da Laguna de Santo Antônio. Há resíduos de 

floresta ombrófila também no Morro da Glória, patrimônio paisagístico incrustado na região 

central da cidade. 

A segunda classe fitoecológica apresenta formações bem distintas, embora 

relacionadas às planícies litorâneas. As restingas predominam no ambiente coberto pelos 

campos de dunas e paleodunas (Figura 6), em segmentos mais próximos às praias. Resistentes 

à ação dos ventos, a vegetação de restinga caracteriza-se pela estrutura herbácea e arbustiva 

(Veloso et al., 1991: 100), estabelecida em solos predominantemente arenosos e pouco 

desenvolvidos (Resolução CONAMA Nº261/99).  
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Figura 6: Vegetação de restinga, sobre solo arenoso. Fonte: Hardt-Engemin, 2010. 

 

Já os manguezais recobrem áreas alagadiças e protegidas da ação de ondas, onde as 

águas calmas e salobras permitem a proliferação de plantas hidrófilas arbóreas e arbustivas 

(Veloso et al., 1991: 32). Também há ocorrência de marismas, vegetações – gramíneas, em 

sua maioria – que ocupam águas rasas. 

Quanto à fauna local, destacam-se os seres marinhos e as aves migratórias. O litoral de 

Laguna integra, em sua totalidade, a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), 

Unidade de Conservação federal destinada à proteção do ambiente de nascimento das baleias 

cuja espécie dá nome à unidade. Além de abarcar toda a faixa marinha do município, a 

APABF engloba também considerável parcela das terras a Sul do Canal da Barra, juntamente 

com as lagunas de Santa Marta e do Camacho. Os corpos d’água em questão são criadouros 

das espécies de peixe e crustáceo da região, cuja exploração configura-se em importante fonte 

de renda local. 

A respeito da avifauna, Bege e Marterer (1991: 24) informam que 

 

as grandes extensões de praia no sul de Santa Catarina são perfeitos 
corredores migratórios, além disso, muitos indivíduos permanecem 
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nestes locais durante o período de inverno na sua região de origem, 
retornando à sua pátria no próximo verão. 

 

Em sua obra, os autores listam mais de quarenta espécies de aves dependentes da costa 

sul-catarinense, com grupos que chegam a dois mil indivíduos, prontos à utilização dos 

recursos naturais para fins de alimentação, reprodução e nidificação. 

Por se tratar de área estratégica para manutenção da biodiversidade, o litoral de 

Laguna integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, sendo classificado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) como ambiente de preservação de “prioridade extremamente 

alta”14. 

Encerrada a contextualização socioambiental do município de Laguna, voltamo-nos ao 

recorte de pesquisa selecionado para nosso estudo, a região da Ponta da Galheta. O tópico 

seguinte apresenta o histórico de ocupação recente da Galheta, permitindo ao leitor a 

compreensão da situação atual vivenciada no local, marcada pelo conflito entre os usos do 

solo e os elementos naturais e arqueológicos que condicionam as formas de exploração da 

área. 

2.3 A REGIÃO DA PONTA DA GALHETA 

A região da Ponta da Galheta integra o Setor Censitário da Galheta15 (Mapa III), cujo 

perímetro é descrito da seguinte forma (IBGE, 201116):  

 

Do ponto inicial pela “Rua Vereador Euclides Lucio do Nascimento”, 
até a “Estrada do Ypuã”. Por esta até o seu final. Daí em linha seca até 
o “Oceano Atlântico” pela orla, passando pela “Praia de Santa Marta 
Pequeno”, “Praia da Galheta” e “Ponta da Galheta”, até um ponto 
frontal à “Estrada da Galheta II”. Daí em linha seca até a “Estrada da 
Galheta II”. Por esta até o ponto inicial. 

 

O setor é caracterizado como “área urbanizada de cidade ou vila”, abrigando 211 

domicílios. A contabilização populacional realizada no Censo IBGE 2010, entretanto, apontou 

                                                 
14 O sistema de classificação das Reservas da Biosfera consta nos arquivos formato Keyhole Markup Language 
(extensão .kml) disponibilizados na página virtual da  Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA, 2008).  
15 Codificação IBGE 420940905000083. 
16 A descrição do Setor Censitário é disponibilizada pelo IBGE em arquivo de tabela, através de sua página 
virtual. (IBGE, 2011). 
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o valor total de apenas 103 residentes17, sendo cerca de 45% na faixa etária entre 25 e 59 

anos. As moradias se concentram em dois trechos do setor censitário: no entorno da Estrada 

do Ypuã e no sopé do promontório da Ponta da Galheta. Segundo dados apresentados pela 

Secretaria de Administração, Fazenda e Serviços Públicos da Prefeitura de Laguna, o entorno 

no promontório abrigava, no ano de 2008,  126 domicílios. 

  

                                                 
17 O IBGE (2011: 09) define que a “população residente é constituída pelos moradores do domicílio na data de 
referência”. Ainda segundo o instituto (IBGE, 2011: 05), a coleta de dados foi realizada entre os dias 01 de 
agosto e 30 de outubro de 2010. 
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A Figura 7, disponibilizada pela equipe técnica do ICMBio lotada na sede da APABF, 

apresenta visão panorâmica da comunidade instalada nas cercanias da Ponta da Galheta.  

 

 

Figura 7: Comunidade da Ponta da Galheta. Fonte: Arquivo ICMBio, 2005. 

O núcleo ocupacional é formado fundamentalmente por habitações de uso particular, 

divididas entre moradias de uso permanente e de veraneio (o que explica a baixa contagem de 

moradores). A maioria das casas apresenta padrão construtivo de qualidade, sugerindo que a 

ocupação da localidade não se dá por famílias de baixo poder aquisitivo. A Figura 8 

demonstra a arquitetura de algumas residências de maneira mais aproximada: 
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Figura 8: Padrão construtivo das edificações da Galheta. Fonte: Arquivo ICMBio, 2005. 

 

O local não conta com ruas asfaltadas ou sinalização viária. O acesso é realizado pela 

estrada de terra Galheta II, no entroncamento com a BR-101, ou atravessando-se as praias do 

entorno. Os caminhos existentes na comunidade foram delimitados de maneira informal, sem 

participação da Prefeitura Municipal. No entanto, é possível verificar a presença de postes de 

iluminação pública, além de medidores de consumo de energia residencial. 

O histórico de ocupação da Ponta da Galheta é recente. A Figura 9 apresenta uma 

imagem aérea realizada no ano de 1938. Verifica-se a inexistência das edificações retratadas 

anteriormente, de vias ou qualquer equipamento urbano nas imediações. A área abrigava 

basicamente um vasto corredor de dunas, livre de obstáculos. 
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Figura 9: Imagem aérea da Ponta da Galheta, no ano de 1938. Fonte: Arquivo ICMBio. 

 

A Lei Municipal nº 04/79 definiu o promontório – identificado no documento como 

Morro do Cabo de Santa Marta Pequena – como uma Zona de Interesse Turístico (ZT), 

restringindo seu uso a instalações hoteleiras, parques e complexos turísticos, muito embora 

não haja qualquer difinição do significado deste último termo nas leis do município. Para o 

entorno imediato foi prevista a implantação de loteamentos estendendo-se desde a Praia da 

Ilhota até a Praia da Galheta, conforme ilustra o mapa anexo à refereida lei (Figura 10), cuja 

imagem foi cedida pela Prefeitura Municipal. 
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Figura 10: Loteamento nas cercanias da Ponta da Galheta, previsto pela Lei Nº 04/79. Fonte: PML 

 

O projeto de expansão urbana previsto no mapa não foi consolidado, em função das 

restrições ambientais definidas em lei, sobretudo no então denominado Código Florestal (Lei 

4.771/1965). No entanto, a construção de moradias no local foi densificada vagarosamente, 

em função das ocupações irregulares decorrentes da aquisição de terrenos em períodos de 

indecisão jurídica por parte do Poder Público Municipal. 

Ressalta-se o episódio de revogação da Lei Municipal Nº 1.041, de 29 de junho de 

2004. A redação do documento autorizava modificações no zoneamento da região contígua ao 

promontório da Ponta da Galheta, permitindo a ocupação residencial de terras definidas em 

âmbito federal como áreas de proteção permanente (Figura 11). A lei revogada tambem 

contemplava a oficialização de logradouros e servidões públicas, além de garantir um acesso 

vicinal de até quatro metros de largura, por sobre o promontório, destinado às atividades 

pesqueiras. 

Diante das condições oferecidas em lei, a Associação dos Amigos da Praia da Galheta 

(AAPAG) elaborou, em 2004, através de uma empresa de consultoria e engenharia, um 

documento denominado “Projeto de regularização do balneário”, onde constam estudos e 

propostas de urbanização da região. O projeto, entregue à Prefeitura no mesmo ano, é 

composto por numerosos mapas da Ponta da Galheta e de seu entorno ocupado, onde foram 
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representadas as áreas de restrição ambiental identificadas pela empresa contratada e 

desenhadas as sugestões de traçado viário e loteamento. 

A Figura 11 distingue o polígono sugerido ao uso residencial (em laranja), a área de 

proteção permanente, restrita ao promontório (em amarelo), e uma faixa prevista para 

arborização, como forma de reduzir o avanço natural das dunas. Ademais, o projeto previa 

duas áreas “para estudos especiais” (em azul e vermelho), demarcadas nas imediações dos 

sítios arqueológicos conhecidos na época. 

 

 

Figura 11: Zoneamento da Praia da Galheta Conforme a Lei Municipal Nº 1.041/04. Fonte: Hardt-
Engemin, 2010. 

 

A Lei 1.041/04 foi julgada inconstitucional através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) Nº 2004.027883-218, e as propostas do projeto enviado pela 

AAPAG foram desconsiderados.  Da mesma forma, os alvarás forcenidos aos ocupantes da 

                                                 
18 O relatório final da ação pode ser verificado na página virtual do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
(Paladino, 2008). 
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Ponta da Galheta foram retirados, através da expedição do Decreto 1.537/05. As 

consequências do caso ainda podem ser sentidas, visto a persistência, até o encerramento 

desta pesquisa, dos conflitos entre os órgão públicos e os responsáveis pelas edificações 

irregulares na região.  

 Os impasses envolvem basicamente a atuação das instituições federais de proteção 

ambiental e patrimonial, alicerçadas pelo Ministério Público federal, para impedimento da 

apropriação do local com fins danosos ao patrimônio natural e arqueológico. A Figura 12 

refere-se a uma operação interinstitucional de vistoria na Ponta da Galheta, realizada pelo 

IPHAN, ICMBio, Polícia Federal Secretaria do Patrimônio da União e FATMA19 no segundo 

semestre de 2011. Na ocasião, foi avaliada a situação de ocupação da localidade. Constatou-

se, segundo relatórios técnicos públicos disponibilizados pelo IPHAN (2011: 01) e pelo 

ICMBio (2011: 08), a construção irregular de residências, não autorizadas pela Prefeitura. 

 

 

Figura 12: Construção de casas no sopé do promontório da Galheta. Fonte: Arquivo IPHAN SC, 2011. 

 

As edificações foram erguidas em área anexa ao conjunto de sítios arqueológicos da 

Galheta, sob suspeita de perturbação das evidências arqueológicas localizados nos trechos 

periféricos dos sítios. Acrescenta-se o fato de as casas estarem localizadas praticamente sobre 

                                                 
19 Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. 
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a Praia da Galheta, de acesso público. Os processos para desocupação e derrubada das 

construções irregulares não foram concuídos até o encerramento desta pesquisa. 

Não apenas o entorno, mas também o promontório da Ponta da Galheta sofre 

modificações decorrentes do adensamento populacional. A Figura 13 apresenta uma via de 

passagem criada informalmente, que liga o conjunto de habitações ao rancho localizado na 

chamada “Prainha”, pequena faixa de areia no lado oposto à comunidade, onde atracam 

pequenas embarcações pesqueiras. A via é utilizada para deslocamento dos pescados, 

principalmente por meio de charretes, mas também serve ao tráfego de veículos motorizados. 

O caminho permite ao acesso de carros e motos ao topo do promontório, atravessando o 

lençol conchífero que constitui os sítios arqueológicos. 

 

 

Figura 13: Caminho sobre a Ponta da Galheta, usado para transporte de pescados. Fonte: Arquivo 
ICMBio, 2011. 

 

Sem a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, seria certa a densificação urbana 

nos arredores da Praia da Galheta e sobre o promontório, a exemplo do processo já 

consolidado na região do Farol de Santa Marta. O risco de comprometimento da qualidade 

paisagística e dos elementos de natureza parece atualmente controlado, em função da 

observação atenta dos serviços de proteção ambiental e arqueológica. 
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2.4 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

2.4.1 SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA 

O município de Laguna abriga considerável conjunto arqueológico localizado ainda in 

situ, distribuído de maneira não uniforme ao longo de sua extensão territorial. Dependendo da 

fonte utilizada, os dados referentes ao número de sítios catalogados e às características de 

cada exemplar variam substancialmente, indicando a carência de comunicação entre os 

responsáveis pelas informações e a necessidade de atualização dos produtos catalogados. 

Para as análises cartográficas realizadas neste tópico, adotou-se como referência a 

produção acadêmica de Farias e Kneip (2010) e Assunção (2010), pelo entendimento de que 

estes estudos representam o estado da arte das pesquisas arqueológicas na região em foco, 

sobrepondo-se, inclusive, aos dados oficiais disponibilizados pelo IPHAN em seu Cadastro 

Nacional de Sítios Arqueológicos. Tal decisão não significa, como se comprova ao longo do 

trabalho, que as demais fontes existentes são desconsideradas. 

O Mapa IV identifica espacialmente a localização dos sítios arqueológicos pré-

históricos catalogados por Farias e Kneip (2010; pp. 195-202) e Assunção (2010: 61) no 

município de Laguna20. Estão mapeados quarenta e nove sítios21, classificados pelos tipos 

Sambaqui, Estação Lítica, Oficina Lítica, Tupi-Guarani ou Taquara/Itararé. 

                                                 
20 Por se tratarem de dados compilados mais recentemente, optou-se por adotar as listagens de sítios elaboradas 
pelos autores citados, em detrimento de outras pesquisas mais antigas, realizadas por outros autores, mas 
igualmente relevantes à presente dissertação. 
21 A inserção dos sítios no mapa foi realizada conforme coordenadas informadas pelos autores. Ressalta-se que 
no caso de Farias e Kneip (2010), foram informadas as coordenadas de 49 sítios para o município de Laguna, 
mas um deles (Km 308) apresenta valores que o posiciona fora dos limites do município. Quanto à obra de 
Assunção (2010), foram utilizadas as coordenadas referentes somente ao sítio Galheta V, não existente nos 
registros de Farias e Kneip (2010). 
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A maioria dos sítios é formada pelo tipo sambaqui, localizada a Sul do Canal da Barra. 

É possível verificar áreas marcadas pela aglomeração de sítios, indicando algumas 

possibilidades: maior quantidade de pesquisas em setores específicos; maior número de 

remanescentes arqueológicos em função da baixa ocupação do local nos períodos atuais; e/ou 

concentração de sítios como resultado das dinâmicas dos povos pré-históricos na região em 

questão. 

Inicialmente pesquisados na segunda metade do século XX pelo professor João 

Alfredo Rohr (Farias, 2010: 293), os sítios do trecho Sul de Laguna são enquadrados por 

DeBlasis et al. (2007: 37) como pertencentes às comunidades sambaquieiras ocupantes da 

denominada “paleolaguna de Santa Marta”. Segundo os autores, além de relevantes 

exemplares materiais da ocupação pré-histórica, os sítios locais configuram-se como 

importante fonte de estudo ao tema da espacialidade e territorialidade dos grupos humanos 

pretéritos. Através do cruzamento entre a distribuição dos sítios e os conteúdos materiais 

neles encontrados, possibilita-se a teorização quanto às relações entre comunidades e às 

formas de exploração do ambiente. 

DeBlasis et al. (2007: 47) apresentam um modelo cartográfico de evolução da 

paleolaguna entre 4200 e 2000 anos antes do presente (Figura 14), onde é sugerido o possível 

recorte territorial derivado das áreas de influência dos sambaquis catalogados.  
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Figura 14: Evolução da paleolaguna de Santa Marta e dos sítios arqueológicos. 

 

A imagem indica a variação regressiva do nível do mar, com consequente ocupação 

dos trechos anteriormente submersos e alagadiços pelos povos de sambaqui. A existência de 

sítios em ilhas sugere o conhecimento e utilização de técnicas de deslocamento aquaviário, 

reafirmando a proximidade entre as comunidades pré-históricas e os sistemas lagunares. A 

este respeito, diz Gaspar (2000: 48) que 

 

A ocupação de ilhas, algumas distantes da costa, e a grande 
quantidade e diversidade de restos de fauna aquática demonstram 
grande intimidade com o mar. Os sambaquieiros certamente 
dispunham de algum tipo de embarcação para garantir as rotineiras 
idas e vindas entre os diferentes pontos do continente e as ilhas. [...] 
Nos sambaquis é encontrado um eficiente arsenal tecnológico para a 
captura de pescado, formado por uma variedade de pontas ósseas que 
eram presas à extremidade de hastes de madeira, algumas com a 
função de perfurar o animal caçado, outras com a extremidade 
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arrebitada para auxiliar na fixação do peixe tal qual uma farpa de 
arpão. 

 

Em seus escritos, a autora afirma a ocorrência de sítios arqueológicos ocupados 

ininterruptamente por até mil anos, conduzindo a reflexões a respeito do sedentarismo das 

comunidades pretéritas e adaptação às variações climáticas e aos condicionantes ambientais 

nas práticas de rotina. 

Ainda em relação à espacialidade do conjunto arqueológico, Assunção (2010: 27) 

disserta sobre a possibilidade de se interpretar o “padrão de assentamento” das comunidades 

sambaquieiras através de análises sobre a disposição dos sítios. Questões ainda nebulosas, 

como a construção de hierarquias e os fluxos populacionais, poderiam ser abordadas pela 

justaposição dos aspectos individuais dos sítios com as funções a eles atribuídas dentro de um 

contexto territorial ampliado. 

Outro elemento essencial às pesquisas arqueológicas é o estado de conservação dos 

sítios. Para os exemplares do município de Laguna, são superficiais as informações oficiais 

disponibilizadas pelas fichas catalográficas do IPHAN. Embora representem um primeiro 

passo na tentativa de padronização dos dados, as fichas disponíveis mostram-se incompletas 

ou preenchidas de maneira aquém da qualidade desejada. São oferecidas três categorias de 

preservação, identificados pelo campo “Grau de integridade”, divididas entre “menos de 

25%”, “entre 25 e 75%” e “mais de 75%”. Somente 24 das 45 fichas existentes apontam o 

nível de preservação dos sítios estudados, condicionando à busca por outras referências mais 

completas. 

Assunção (2010: 65) lista 43 sítios no município de Laguna, classificando 21 deles na 

categoria intermediária e 09 como bem preservados, sendo o restante destruído, totalmente 

destruído ou não verificado. Farias (2009: 39) apresenta detalhado relato de 51 sítios no 

mesmo município. Seus escritos indicam a ocorrência de 24 sítios mapeados e/ou 

topografados, sendo destes 20 definidos como de alto grau de integridade, 03 de grau médio e 

apenas um de grau baixo. 

Mesmo havendo diferenças entre os estudos, a leitura das obras permite a conclusão de 

que Laguna abriga grande quantidade de sítios, e em estados variados, que vão desde um alto 

grau de impacto a exemplares praticamente intactos. Entretanto, o processo de destruição dos 

bens arqueológicos por ação humana vem de longa data. A Figura 15 apresenta uma foto do 

ano de 1972, pertencente ao Professor Rohr, onde se visualiza a exploração do sambaqui da 

Carniça I: 
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Figura 15: Extração de conchas do sambaqui Carniça I, registrada por Alfredo Rohr. Fonte: OSCIP 
Manoa Expedições, 2011. 

 

O uso indiscriminado das reservas conchíferas existentes nos sítios perdurou até o ano 

de 1961, quando foi promulgada a Lei 3.924, restringindo o acesso aos bens arqueológicos 

para fins industriais. 

Imagens referentes aos anos de 2009, 2010 e 2012 ilustram as atuais condições de 

integridade do conjunto arqueológico de Laguna. A Figura 16 apresenta o sambaqui do 

Peralta, localizado no morro de mesmo nome, no centro da cidade: 
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Figura 16: Residência construída sobre o lençol conchífero do sambaqui do Peralta. Fonte: arquivo 
IPHAN SC, 2012. 

 

O sítio encontra-se em avançado estágio de degradação, em função da ocupação sobre 

os remanescentes arqueológicos. Sua proximidade com o núcleo do município tornou-o 

suscetível ao processo de densificação urbana, mesmo sendo a área protegida pela legislação 

ambiental federal. 

Não é correto considerar, entretanto, que somente os sítios contíguos ao centro urbano 

são destruídos ou descaracterizados. A Figura 17 apresenta o conjunto de sambaquis da 

Carniça, localizado na comunidade de Campos Verdes, entre o canal da Barra e o início da 

Lagoa de Santa Marta: 
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Figura 17: Sambaquis da Carniça (ao fundo), em área cercada destinada à criação de animais. Fonte: 
Estudo Preliminar para o Plano Diretor de Laguna, 2009. 

 

Campos Verdes abriga a maior concentração de sambaquis de Laguna listada até o 

momento, e suas terras são utilizadas para uso residencial e agrícola. Até a década de 2000, a 

região abrigou fazendas de carcinicultura, desativadas após a proliferação de patologias entre 

as espécies de camarão. Atualmente, a cultura de arroz predomina sobre a paisagem, com 

plantações instaladas nas margens dos principais corpos d’água da região. Ademais, os sítios 

catalogados encontram-se às margens da Estrada Geral de Campos Verdes, principal conexão 

do local com a BR-101. A via atua como eixo de atração para o desenvolvimento urbano, 

tornando mais preocupante a situação do já impactado conjunto arqueológico. 

O último exemplo de degradação não é causado por pressões urbanas ou rurais, mas 

pela prática de atividades de lazer não monitoradas. A Figura 18 mostra o sambaqui do Cabo 

de Santa Marta I, imponente sítio localizado na via de aceso à região do Farol de Santa Marta, 

nas cercanias do promontório de mesmo nome. Segundo Farias (2009: 39), apresentando 

estado de conservação entre 25% e 75%, o sítio vem sendo severamente impactado pela ação 

de motociclistas em disputas de motocross, além do uso do declive para a prática do 

sandboard. 
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Figura 18: Sambaqui de Santa Marta I, com sulcos resultantes das atividades de motocross e 
sandboard. Fonte: arquivo IPHAN SC, 2010. 

 

Panorama semelhante é verificado em outros exemplares, como o Ipoã e os demais 

sítios dos conjuntos Lagoa dos Bixos22 e Santa Marta. A liberdade de locomoção e 

possibilidade de contemplação da paisagem sobre os montes tornam os sítios atraentes à 

população, que acaba por danificá-los através de pisoteamento, uso de veículos e descarte de 

lixo em lugares inapropriados, entre outros.   

Ainda há, contudo, sítios de matriz em melhor estado de conservação, como alguns 

exemplares do conjunto da Galheta. O tópico seguinte se dedica à descrição pormenorizada 

dos bens arqueológicos existentes em nossa área de estudos, completando o capítulo de 

caracterização do recorte espacial adotado na pesquisa. 

2.4.2 SÍTIOS DA PONTA DA GALHETA 

O conjunto de sítios arqueológicos da Ponta da Galheta é formado por quatro 

exemplares: Galheta I, Galheta II, Galheta IV e Galheta V (Mapa V). O sítio Galheta III – 

também conhecido como “sambaqui do Padre” – encontra-se em área isolada dos demais, a 

cerca de 1,5Km de distância do promontório e das edificações mais próximas, razão pela qual 

não o consideramos em nossas pesquisas. Há ainda relatos sobre um sítio denominado 

                                                 
22 Nomenclatura conforme registrado por Farias (2009: 45) e DeBlasis et al. (2007: 37).  
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Galheta VI, nas cercanias dos demais exemplares. A escassez de informações23 sobre o sítio 

nos fez assumir posição semelhante ao definido para o Galheta III. 

Os sítios Galheta I e II, segundo Farias (2009: 41) e Farias e Kneip (2010: 197), foram 

registrados por João Alfredo Rohr. Assunção (2010: 118) complementa a informação, 

relacionando os registros arqueológicos ao ano de 1984. 

                                                 
23 Nossas pesquisas por materiais relativos ao Galheta VI resultaram somente na obtenção de um relatório 
preliminar e não concluído, disponibilizado pela Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, com algumas 
indicações da localização do sítio, que preferimos não incorporar aos estudos. 
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Classificado como pertencente ao tipo sambaqui, o Galheta I data de 3090 anos antes 

do presente, conforme avaliação de DeBlasis et al. (2007: 38). Farias e Kneip (2010: 197) 

descrevem o sítio como um “sambaqui de grandes dimensões localizado na encosta de um 

morro a partir da praia. Possui 250 X 80 X 10 metros e encontra-se encoberto por grama”. A 

Figura 19 apresenta o sítio Galheta I, ao fundo das residências da comunidade da Galheta:  

 

  

Figura 19: sambaqui Galheta I. Fonte: arquivo IPHAN SC, 2012. 

 

Facilmente confundido com um morro, em função de sua extensão e recobrimento 

pela vegetação, o Galheta I é assim detalhado por Assunção (2010): 

 

Apresenta-se praticamente intacto, a não ser por uma leve intervenção 
em seu topo onde foi construída uma casa que já não existe mais, de 
tamanho pequeno a julgar por suas fundações. Atualmente a 
comunidade local demonstra apego e orgulho por esse grande 
sambaqui agindo como verdadeiros guardas desse patrimônio e 
impedindo construções em seu entorno, mesmo assim, recentemente 
algumas casas foram erguidas próximas a sua base deteriorando parte 
do sítio. 

 

Como pôde ser verificado nos tópicos anteriores, novas edificações vêm sendo 

erguidas na região da Galheta, ocupando o entorno imediato do sítio em questão. Fotos 
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realizadas no ano de 2011 por técnicos do ICMBio identificam residências construídas sobre 

acúmulos conchíferos possivelmente pertencentes ao sítio, como se visualiza na Figura 20: 

 

 

Figura 20: ocupação residencial sobre material conchífero. Fonte: Arquivo ICMBio, 2011. 

  

 A não obtenção de laudos técnicos nos impede de concluir acerca da sobreposição das 

residências ao material arqueológico. Em todo caso, nota-se grande proximidade das 

edificações ao bem tutelado. Assunção (2010: 72) classifica o sítio sob o grau de integridade 

“bem preservado”. 

O segundo sítio a ser descrito neste tópico é o Galheta II (Figura 21). De tipologia 

sambaqui e recoberto por conchas, o sítio é assim caracterizado por Perin (2010: 12): 

 

A cerca de 50 metros [do sambaqui Galheta I], na direção sudoeste, 
encontra-se o Sambaqui Galheta II. De dimensões inferiores e formato 
cônico tem sua constituição bastante arenosa e sem cobertura vegetal, 
tendo sua matriz arqueológica exposta. Este sítio, embora bastante 
preservado, encontra-se ameaçado por processos erosivos em forma 
de voçoroca ativa em seu flanco sul e na sua porção norte tem duas 
casas construídas a poucos metros do sítio. 
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Figura 21: sambaqui Galheta II. Foto do autor, 2009. 

 

Quanto aos aspectos técnicos, o sítio possui 40 metros de diâmetro e 06 metros de 

altura (Farias e Kneip, 2010: 197), datando de 4.400 anos antes do presente (DeBlasis et al., 

2007: 38). Além de precisar a época de criação do Galheta II, DeBlasis et al. (2007: 41) 

afirmam que o sambaqui em questão é formado por reduzido número de camadas 

estratigráficas, sugerindo que sua estrutura pode ser derivada de um “único episódio 

construtivo”. 

Assunção (2010: 100) classifica-o na categoria de “sítios satélites”, caracterizados 

pelo tamanho reduzido, baixa incidência de materiais manufaturados e proximidade com 

concheiros de maior porte e representatividade. O autor também o adiciona ao grau de 

integridade “bem preservado”, assim como com o Galheta I. 

Passemos agora ao sítio Galheta IV (Figura 22), detalhadamente estudado por 

pesquisadores das Universidades de São Paulo (USP) e do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 

durante o Projeto “Sambaquis e Paisagem”. Registrado pelo professor Paulo DeBlasis no ano 

de 2005, o sítio é descrito por um rico relatório de campo (DeBlasis, 2007), obtido junto à 

Superintendência do IPHAN em Santa Catarina. 

O Galheta IV é assim introduzido pelo relatório de DeBlasis (2007: 08): 
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sítio Jê com presença marcante de artefatos líticos, fauna e 
sepultamentos humanos que tem sido escavado sistematicamente 
desde 2005 [...], composto por uma grande feição dunar cortada por 
uma estrada de terra, pela qual passam os pescadores da região. Essa 
estrada divide o sítio em uma parte menor – de não mais de 6m de 
largura – e uma maior, na qual está a maior porção preservada. 

 

Comparado aos demais sítios do município, o Galheta IV apresenta dimensões 

discretas: trinta metros de diâmetro e aproximadamente três metros de altura. Assunção 

(2010: 72) o condiciona ao grau de integridade “parcialmente preservado”, evidenciando 

maior perturbação que nos sítios de entorno. Pesquisado sistematicamente desde seu registro, 

o sítio é mais recente que seus vizinhos, sendo datado de 980 anos antes do presente 

(DeBlasis et al., 2007: 38). A cronologia coincide com a teoria sobre ocupação da área por 

“povos Jê do Sul (responsáveis pela cerâmica Itararé)”, segundo descreve o relatório de 

DeBlasis (2007: 27). 

 

 

Figura 22: sítio Galheta IV, atravessado por estrada de chão. Fonte: Arquivo IPHAN SC, 2012. 

 

Os achados materiais no sítio incluem artefatos líticos, vestígios de fogueiras e 

cerâmica, com destaque para a grande quantidade de ossadas animais e humanas, sugerindo 

ter sido a área utilizada em rituais funerários. De fato, são relatados sete sepultamentos, 
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cercados por utensílios cerâmicos e alguns adornos em quartzo. A Figura 23 ilustra um dos 

achados: 

 

 

Figura 23: ossada humana identificada no sítio Galheta IV. Fonte: DeBlasis, 2007. 

 

A disposição das ossadas, os objetos encontrados em seu entorno e a distribuição nas 

áreas de sepultamento indicam a possibilidade de uso do local por mais de uma cultura 

(DeBlasis, 2007: 29). É atribuída destacada importância ao sítio, pois este fornece subsídios 

mateiras às teorias acerca do contato entre os povos de sambaquis e os grupos indígenas mais 

recentes. 

Finalizamos o tópico de apresentação dos sítios arqueológicos da Ponta da Galheta 

pela descrição do Galheta V (Figura 24). Classificado inicialmente como um sítio histórico, o 

exemplar teve seu processo de pesquisa e resultados assim detalhados por Assunção (2010: 

52): 

 

Foram realizados 30 PTs [poços testes] na área do sítio, dos quais sete 
apresentaram material, sendo 10 fragmentos cerâmicos, em sua 
maioria neo-brasileiros, 11 fragmentos de louça e três lascas em 
quartzo. Junto a lascas e outros matérias de origem possivelmente pré-
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colonial foi detectada boa quantidade de material construtivo recente, 
indicando a presença de uma ocupação histórica no local que foi 
confirmada por alguns moradores que se recordam da existência de 
uma antiga residência, mas não souberam dizer o período em que fora 
ocupada. 

 

Não foram encontradas avaliações quanto ao grau de integridade do sítio. A Figura 24 

ilustra a abertura de um poço teste na área do Galheta V, procedimento frequentemente 

executado, cuja repetição costuma ser realizada em linha, com o distanciamento entre os 

poços adequado às características do terreno avaliado. 

 

 

Figura 24: poço teste aberto na área de abrangência do Galheta V. Fonte: DeBlasis, 2007. 

 

O Galheta V se encontra a cerca de duzentos metros dos outros sítios construídos 

sobre o afloramento rochoso, na extremidade oposta à concentração de edificações. Apesar da 

relativa distância para os demais objetos de análise, optamos por considerar o sítio em nossos 

estudos, pois sua localização evidencia o promontório da Ponta da Galheta como uma área de 

interesse arqueológico relevante às pesquisas sobre padrões e sistemas de assentamentos dos 

povos pré-históricos e populações indígenas. 

Guimarães (2011: 96) resume o ramo da Arqueologia de assentamentos: 
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A arqueologia de assentamentos envolve o estudo do arranjo, da 
distribuição e das relações dos antigos assentamentos com seu 
contexto ambiental, bem como de sua implantação na paisagem. 
Envolve, assim, investigações em amplas escalas, enfocando mais 
análises dos aspectos regionais do que sítios individuais.  

 

A temática descrita pela autora vem sendo empregada nos projetos de avaliação dos 

modelos de ocupação, distribuição e interação dos sítios arqueológicos existentes no 

Complexo Lagunar Sul Catarinense. No mesmo sentido, a Superintendência do IPHAN em 

Santa Catarina vem fomentando e desenvolvendo ações institucionais e trabalhos científicos 

com foco nas políticas de ordenamento do patrimônio arqueológico enquanto categoria de 

proteção paisagística, como verificado em Farias et al. (2005), Chamas (2010) e Scofano 

(2012). Esta ótica considera não apenas a materialidade dos sítios, mas a organização espacial 

derivada da interação entre todo o conjunto arqueológico, e entre os sítios e o ambiente 

natural envolvente. 

Assim sendo, não seria insensato teorizar sobre as potencialidades de se atribuir à 

Ponta da Galheta uma classe diferenciada de proteção patrimonial, para além dos mecanismos 

de preservação e tutela conferidos individualmente a cada sítio. Perin (2010: 13) sugere 

inclusive a musealização de toda a área ocupada pelos sítios Galheta I, II e IV, como proposta 

de contenção dos impactos, fomento às pesquisas in loco e aproximação da sociedade à 

ciência arqueológica. 

Deve-se fazer a ressalva de que o enquadramento da área, em sua totalidade, como um 

espaço testemunho dos sistemas de assentamento pré-históricos demandaria uma série de 

adequações governamentais, incluindo ações específicas de cartografia e cadastro territorial.  

Seja em função da presença isolada de cada sítio, ou pela relevância do conjunto 

arqueológico enquanto testemunho de sistemas de assentamento milenares, a Ponta da 

Galheta abriga valioso patrimônio cultural, cuja preservação atrela-se a uma série de 

condicionantes socioeconômicos, administrativos e jurídicos. Os capítulos seguintes tratam de 

cada um destes condicionantes de maneira pormenorizada, com base nas informações do 

capítulo que se finaliza. 
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3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

O capítulo de caracterização socioeconômica tem por meta inicial apresentar ao leitor 

os componentes sociais envolvidos no contato entre sociedade e sítios arqueológicos, comuns 

ao contexto urbano da Ponta da Galheta e a tantos outros casos em que se evidencia a 

ocupação de um mesmo território por núcleos populacionais atuais e conjuntos arqueológicos. 

A análise proposta encaminha à reflexão sobre a intepretação dos bens arqueológicos como 

patrimônio cultural no Brasil. Este é um tema que se faz necessário, uma vez que o foco da 

pesquisa é a adequação das rotinas da arqueologia aos procedimentos do Cadastro Territorial, 

cujos esforços têm como objetivo maior a proteção daquilo que a própria sociedade definiu 

como referência de sua história e cultura. Para tanto, são levantadas questões e conceitos que 

abordam o bem arqueológico enquanto elemento de constituição identitária, tornando-o um 

símbolo passível de salvaguarda. 

Da mesma forma que os aspectos sociais influenciam nas políticas de planejamento 

territorial, também os componentes econômicos condicionam os rumos das ações 

desenvolvidas por governo e sociedade diante da questão arqueológica. E não raro os 

interesses sociais e econômicos se mostram confrontantes, gerando divergências dentro das 

diferentes esferas governamentais, dos setores privados, ou mesmo de uma comunidade 

próxima a sítios arqueológicos, como o caso da Ponta da Galheta. Por este motivo, cabe 

também ao presente capítulo a verificação do viés econômico que permeia o contato da 

população com o patrimônio arqueológico. Não são poucos os conflitos decorrentes desta 

relação, assim como são muitas as possibilidades de gestão dos sítios aliando-se preservação e 

geração de renda. 

Não por acaso optamos em agregar os temas sociedade e economia em um mesmo 

capítulo. A pesquisadora Heloisa Alberto Torres destacava, já na primeira edição da histórica 

série de publicações da Revista do SPHAN, os fatores impeditivos à proteção dos bens 

arqueológicos, à época identificados pela alcunha de jazidas. Assim escreveu Torres (1937: 

11): 

 

Fatos de diversas naturezas vão condicionando a destruição das nossas 
jazidas arqueológicas. Pelo menos de três ordens diferentes podem ser 
logo apontados: danos causados pelo tempo; ignorância ou descaso do 
povo, mesmo das classes medianas quanto ao valor desses 
repositórios; interesses econômicos imediatos. 
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A resolução de parte dos entraves citados – até hoje atuais – pode ser conduzida pela 

interlocução entre os conceitos do Cadastro Territorial e o contexto socioeconômico 

vivenciado por comunidades se situação semelhante à presenciada na Ponta da Galheta. É 

interessante que se reconheçam as funções sociais e econômicas do Cadastro Territorial, para 

que se reflita sobre a aplicabilidade deste na proteção do patrimônio. Os tópicos a seguir 

abordam a complexa associação entre o social e o econômico na arqueologia, e como esta se 

comunica com as premissas do Cadastro Territorial. 

3.1 MÉTODOS UTILIZADOS 

Este capítulo possui a intenção de estimular o diálogo entre temas ainda pouco 

explorados conjuntamente. Os procedimentos adotados para sua elaboração envolveram a 

seleção de bibliografia especializada, voltada a conceitos inerentes às reflexões desenvolvidas 

ao longo da obra. 

Apesar de destinarmos um capítulo exclusivo aos debates da esfera jurídica, vimos a 

necessidade de complementar as discussões propostas no presente capítulo com a citação a 

documentos legais, como a Constituição Federal de 1988 e a Portaria Ministerial nº 511/09, 

entre outros. A incorporação de tais documentos ao capítulo evidencia ao leitor a relevância 

dos vieses social e econômico do patrimônio cultural brasileiro dentro das políticas públicas 

de ordenamento do território. 

Realizado o resgate teórico, verificamos se os conteúdos levantados condizem com a 

situação existente na Ponta da Galheta. Para tanto, recorremos a produções técnicas 

universitárias e documentos ratificados pelos proprietários das residências locais, que expõem 

a relação entre comunidade e bens arqueológicos. 

3.2 O BEM ARQUEOLÓGICO ENQUANTO PATRIMÔNIO CULTURAL 

No âmbito da comunidade internacional organizada, as formações arqueológicas são 

referenciadas como símbolos culturais há algumas décadas. Inicialmente relacionados quase 

que estritamente aos monumentos arquitetônicos, sepultamentos e objetos de uso cotidiano, os 

bens arqueológicos são contemplados já nos primeiros tratados para o patrimônio cultural 

internacional, redigidos na década de 1930. Também conhecidos como Cartas Patrimoniais, 

estes documentos constituem um esforço coletivo entre os países signatários para definição 
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dos conceitos e objetivos que orientem a preservação dos bens culturais para além das 

fronteiras políticas nacionais. 

Dentre as dezenas de Cartas Patrimoniais ratificadas pelo Brasil, destaca-se a Carta de 

Lausanne, de 1990, que apresenta a seguinte definição de patrimônio arqueológico (IPHAN, 

2004: 304): 

 

Art. 1º: O patrimônio arqueológico compreende a porção do 
patrimônio material para a qual os métodos da arqueologia fornecem 
os conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência 
humana e interessa todos os lugares onde há indícios de atividades 
humanas, não importando quais sejam elas; estruturas e vestígios 
abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, 
assim como o material a eles associados. 

 

A Carta retrata o entendimento da comunidade internacional quanto à importância de 

inserção dos bens arqueológicos nas ações de valorização da cultura humana. Com a 

assinatura do documento de Lausanne, os países signatários comprometem-se a adotar 

legislações que forneçam o amparo necessário à guarda do patrimônio e socialização dos 

conhecimentos adquiridos. 

Elaborada dois anos antes da Carta de Lausanne, mas dotada da mesma ideologia, a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, já citada na primeira página do capítulo introdutório, 

lista em seu Artigo 216 os bens interpretados como referência ao patrimônio cultural nacional, 

incluindo na relação os sítios de valor arqueológico. Ao tópico que ora se desenvolve, 

interessa analisar o trecho inicial da redação do referido artigo, pois a partir dele promovemos 

a reflexão sobre a indicação dos bens arqueológicos como categoria de símbolo cultural 

brasileiro. Repetimos então as primeiras palavras do Artigo 216: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira [...]. 

 

O texto evoca dois conceitos amplamente discutidos no âmbito das ciências humanas: 

identidade e memória. A respeito do primeiro, destacamos a didática contribuição oferecida 

pela Declaração do México, formulada durante a Conferência Mundial sobre Políticas 

Culturais, em 1985. Assim fala o documento, também ratificado pelo governo brasileiro 

(IPHAN, 2004: 272): 
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Cada cultura representa um conjunto de valores único e insubstituível 
já que as tradições e as formas de expressão de cada povo constituem 
sua maneira mais acabada de estar presente no mundo. A afirmação da 
identidade cultural contribui, portanto, para a liberação dos povos; ao 
contrário, qualquer forma de dominação nega ou deteriora essa 
identidade. A identidade cultural é uma riqueza que dinamiza as 
possibilidades de realização da espécie humana ao mobilizar cada 
povo e cada grupo a nutrir-se de seu passado e a colher as 
contribuições externas compatíveis com a sua especificidade e 
continuar, assim, o processo de sua própria criação. 

 

A Declaração interpreta o conceito de identidade como resultado da apreensão de um 

bem – material ou não –  como símbolo da cultura de um povo. Da mesma forma que o Artigo 

216 da Constituição, a Declaração do México não trabalha com a ideia de identidade nacional, 

mas com a posição de atribuir aos Estados Nacionais a responsabilidade de garantir aos povos 

o direito de afirmar as identidades culturais que os tornam únicos e insubstituíveis. 

Ainda sobre a atuação do poder público enquanto garantidor do direito à valorização 

da identidade cultural, diz Toledo (1984: 29) que 

 

A busca pela preservação de nossa identidade cultural é o objetivo 
primeiro de toda política de proteção dos bens culturais. Essa política 
nasce de um comprometimento com a vida social. O acervo a ser 
preservado, recebido de gerações anteriores ou produto de nosso 
tempo, será referido como histórico por sua significância, por sua 
maior representatividade social. 

 

Ao abordar a questão da identidade como produto do contato entre gerações ao longo 

da história, o discurso de Toledo nos remete de volta ao segundo conceito que destacamos do 

Artigo 216, o da memória. Diehl (2002: 116) afirma que  

 

A memória possui contextualidade e é possível ser atualizada 
historicamente. [...] Ela possui a capacidade de instrumentalizar canais 
de comunicação para consciência histórica e cultural, uma vez que 
pode abranger a totalidade do passado, num determinado corte 
temporal. 

 

Como se percebe, o conceito de memória é intrínseco à própria ideia de patrimônio 

cultural, sobretudo em sua vertente imaterial. O termo, entretanto, apresenta-se de maneira 

mais sutil quando observado sob a luz da arqueologia. A este respeito, diz José Luiz de 

Morais (2006:203) que 
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Se patrimônio cultural é a representação da memória, patrimônio 
arqueológico é a sua materialização. Em outras palavras, trata-se do 
conjunto de expressões materiais da cultura dos povos indígenas pré-
coloniais e dos diversos segmentos da sociedade nacional (inclusive as 
situações de contato inter-étnico). Potencialmente incorporável à 
memória local, regional ou nacional, o patrimônio arqueológico 
compõe parte da herança cultural legada pelas gerações do passado às 
gerações futuras. Na perspectiva da arqueologia da paisagem, o 
patrimônio arqueológico inclui alguns segmentos da natureza onde se 
percebe uma artificialização progressiva do meio, gerando paisagens 
notáveis, de relevante interesse arqueológico. 

 

As palavras de Morais aplicam-se perfeitamente aos casos em que os bens 

arqueológicos investigados retratam a história dos atuais ocupantes do local onde se 

encontram os vestígios materiais. Em teoria, mais fácil será a preservação de um sítio 

quilombola ou indígena se este se encontrar em uma área ocupada por descendentes daqueles 

que contribuíram para formação do próprio sítio. Neste caso, estamos tratando de um exemplo 

onde a arqueologia auxilia na preservação da memória de uma coletividade. Há, contudo, 

situações onde os sítios identificados foram construídos por sociedades de cultura muito 

distante dos atuais grupos ocupantes da terra, como ocorre na Ponta da Galheta. Como 

trabalhar a ideia de identidade, memória e patrimônio, quando não se evidenciam os laços 

culturais que ligam os povos pré-históricos e as comunidades atualmente ocupantes de um 

território? Cabe então a transcrição das palavras de Meneses (2007: 47): 

 

No interior da própria comunidade arqueológica e do patrimônio, 
porém, há questões e posturas que merecem reflexão. Talvez valha a 
pena chamar a atenção para o inconveniente de fazer da identidade e 
da memória objetos de outorga ou indução, o que por vezes beira a 
doutrinação. [...] Assim, convém ter presente que a memória não pode 
ser objeto de "resgate", pois ela não deve ser confundida com os 
referenciais pelos quais os indivíduos, grupos e sociedade constroem e 
continuamente reconstroem (sempre em função das necessidades 
impostas pelas situações) uma autoimagem de estabilidade e 
permanência. Trata-se de um processo historicamente mutável, de um 
trabalho, e não de algo objetivado ou de um pacote fechado de 
recordações induzidas. [...] Da mesma forma, a identidade não é uma 
quintessência imanente e imutável, imune às transformações [...]. 

 

Meneses alerta para o risco da adoção de políticas que caminhem para a imposição de 

identidades e memórias artificiais, não pertencentes em realidade aos indivíduos 

contemplados nas ações de valorização do patrimônio arqueológico. Neste contexto, reduzem-
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se as possibilidades de aproximação entre a sociedade e o bem arqueológico, e se torna mais 

complexa a tarefa de preservação dos sítios, conjuntos e do ambiente a eles associado. 

Conscientes das reflexões expostas, apontamos dois caminhos para o caso da Ponta da 

Galheta: o primeiro não diz respeito somente aos moradores da localidade, mas a toda a nação 

e também à comunidade internacional. É baseado no respeito à história da própria 

humanidade, revelada na materialidade arqueológica. A valorização da evolução humana e da 

diversidade social constituída ao longo de milhares de anos é o primeiro passo para a 

aproximação entre o indivíduo e o bem arqueológico, que a partir de então passa a ser 

reconhecido verdadeiramente como um patrimônio. Tal concepção é disseminada através da 

sempre citada Carta de Nova Délhi (Cury, 2004: 69), onde se afirma que “os sentimentos que 

dão origem à contemplação e ao conhecimento das obras do passado podem facilitar 

grandemente a compreensão mútua entre os povos”. No caso brasileiro, a dificuldade maior 

reside no deficitário modelo de educação patrimonial, dependente de iniciativas isoladas e de 

pouco alcance por parte de instituições públicas, escolas e universidades, ou de ações 

desenvolvidas por empresas particulares de arqueologia que seguem os parâmetros mínimos 

definidos pela Portaria IPHAN nº 230/2002. Ainda pouco explorado no Brasil, o trabalho de 

educação patrimonial é assim ressaltado por Bruhns (2004: 03): 

 

Ao trabalharmos o acervo arqueológico através da Educação 
Patrimonial, estaremos interagindo com a memória local, e talvez 
interferindo em lugares de memória – referências espaciais de 
memórias coletivas, espaços de valorização histórica comum, onde a 
comunidade se reconhece, memoriza imagens concretas, apreensões 
visuais. 

 

A menção da autora às “referências espaciais de memórias coletivas” nos conduz à 

discussão do segundo caminho, já abordado em publicação anterior (Scofano, 2012: 124), que 

diz respeito à valorização da identidade territorial, aqui entendida como o vínculo afetivo 

estabelecido entre o indivíduo e o ambiente ao qual se entende pertencente. Dentro deste 

contexto, o patrimônio cultural se configura como o espaço onde se dão as relações entre 

homem e meio, em especial o meio natural. Nas palavras de Brandi (2009: 30), “A extrema 

ligação entre o território e o patrimônio cultural se dá em razão de o território ser o grande 

palco, ou campo, das manifestações e representações da diversidade cultural, étnica e social”. 

O componente arqueológico encontra-se imerso neste mosaico de representações, e passa a 

ser considerado pela comunidade a partir de dois aspectos: a) pela visibilidade dos sítios 

arqueológicos na paisagem, que, ao menos no caso dos grandes sambaquis, não passam 
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despercebidos; e b) pela conscientização de que o território com o qual o indivíduo se 

identifica também é um produto da passagem dos povos pré-históricos, que de alguma forma 

deixaram suas marcas e contribuíram para o cenário ao qual se confere o caráter de 

patrimônio. 

Este segundo aspecto é também salientado por Azevedo Netto (2008): 

 

A ancestralidade genética ou cultural está perdida ou diluída no 
tempo, mas se observa outra ancestralidade atuando nesses contextos, 
que é a espacial. Dois grupos distintos, cultural temporalmente, 
encontram-se através da ligação entre passado e presente que o 
patrimônio estabelece, criando um vínculo de ancestralidade 
delimitado pela ocupação espacial. É aí que reside a ancestralidade, o 
patrimônio como marco de memória em determinada paisagem. [...] 
Assim, a preservação do patrimônio arqueológico pode ser efetivada 
quando se promoverem ações que façam com que a comunidade se 
aproprie desses bens como maços de sua memória e identidade, 
mesmo que focada no território. [...] E essas mudanças posturais só 
são desencadeadas com uma metodologia própria que faça com que os 
atores sociais partilhem as informações patrimoniais e construam seus 
significados, permitindo a sua interlocução. 

 

Como se percebe, a atribuição do status de patrimônio cultural a um bem arqueológico 

depende da visibilidade deste dentro do espaço ao qual se insere e atribui valor. É necessário, 

portanto, torná-lo público, de maneira que o conhecimento produzido nas universidades, 

empresas privadas e órgãos governamentais chegue às massas. Nas palavras de Bastos et all. 

(2007: 37), 

 

O patrimônio deverá ser objeto sempre de devolução do conhecimento 
adquirido com as pesquisas de qualquer natureza que tenham como 
fulcro a análise das sociedades e populações pretéritas. O patrimônio 
cultural arqueológico só terá cumprido sua função social quando 
efetivamente tiver sido compreendido como bem de alcance social, de 
uso e usufruto comum do povo brasileiro. 

 

É um direito social do cidadão o acesso a este conhecimento, e não há forma mais 

atraente de disseminar o contato entre o indivíduo e o patrimônio arqueológico que apresentá-

lo a um sítio real, com materiais expostos à contemplação, devidamente delimitado e pronto a 

receber o visitante. Para tanto, significativa contribuição pode ser dada pela adoção das 

premissas do Cadastro Territorial Multifinalitário, cuja função social é apresentada no tópico 

seguinte. 
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3.3 IMPLICAÇÕES SOCIAIS DO CTM 

A comunidade acadêmica vincula a função social do Cadastro Territorial 

Multifinalitário fundamentalmente ao tema do direito de acesso à propriedade e à moradia, 

incluindo a posse das informações legais da terra, em seus aspectos inventariais e 

cartográficos. Exemplo desta posição pode ser verificado nas palavras de Erba et all.(2005: 

86): 

 

A condição básica para que haja justiça social é o conhecimento da 
condição de moradia de cada cidadão. Para tanto, o poder público 
deve fazer o mapeamento detalhado de todo o território, somado ao 
levantamento das condições socioeconômicas da população. Quando o 
poder público tem a localização, o endereço e a verdadeira função de 
cada imóvel, tem-se o espelho da realidade ocupacional do espaço 
urbano. Lamentavelmente, é raro uma cidade brasileira ter esta 
realidade. 
 

De fato, é de importância inequívoca a missão de ordenamento habitacional atribuído 

ao cadastro, cujas ações podem contribuir para o acesso à moradia e a justa fruição do espaço 

por parte daqueles que do território se apropriam. A própria legislação brasileira entende esta 

como uma questão primordial às políticas de planejamento, sobretudo municipais, como se 

verifica pela leitura do Artigo 32 da Portaria Ministerial 511, de 2009: 

 

A adoção de um Cadastro Territorial Multifinalitário completo e 
atualizado auxiliará os Municípios brasileiros a exercerem suas 
competências prescritas nos artigos 30 e 156 da Constituição Federal 
de 1988, cumprindo a função social do seu território, prevista no texto 
constitucional, artigos 5º, inciso XXIII, 3º, incisos I a IV, 30, inciso 
VIII, 170, inciso III, 182 e 183, atendendo ao princípio da igualdade, 
nos termos dos arts. 5º, caput e 150, inciso II da Constituição Federal 
de 1988. 

 

Os numerosos artigos e incisos da Constituição citados pelo texto transcrito tratam 

majoritariamente da garantia ao acesso à propriedade como objetivo social do Poder Público. 

Também figuram como responsabilidades sociais do Governo a devida tributação e o 

ordenamento do solo, ambos livres de distinções étnicas ou culturais. Esta posição é analisada 

por Fernandes (2010: 138), que apresenta a seguinte associação entre a função social da 

propriedade e a aplicação do Cadastro Territorial Multifinalitário: 
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O CTM, que se configura como instrumento para efetivação do 
desenvolvimento da federação brasileira, em especial dos municípios, 
contribui para a autonomia destes entes federativos pátrios e para a 
observância da função social da propriedade constitucionalmente 
prescrita no âmago conceitual da propriedade urbana, visando à 
utilização sustentável do solo urbano e a justiça fiscal, confirmando a 
responsabilidade territorial dos Municípios brasileiros. 

 

Há, contudo, outras vertentes sociais, que não a habitacional, para as quais as 

premissas do cadastro podem ser aplicadas, e que com ela dialogam. Tais vertentes destinam-

se a diferentes propósitos, embora correlacionadas pelo objetivo comum de melhoria das 

condições de acesso aos bens culturais e ambientais, como esclarece Nascimento (2003: 116): 

 

Todos esses valores que atingem as gerações atuais e futuras devem, 
necessariamente, compor o exercício do direito de propriedade, 
inclusive valores históricos e artísticos. A função social da 
propriedade se preenche de ações desenvolvidas com base nestes 
valores sociais. A função social se realiza pelos limites que existem no 
exercício do direito de propriedade. Tal exercício deve estar em 
conformidade com suas finalidades econômicas e sociais. Além do 
mais, o exercício deve ser regular, a fim de serem preservados a flora, 
a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, evitando-se, outrossim, qualquer degradação 
poluente do ar e das águas. 

 

A observância do acesso coletivo à terra como um direito sobreposto ao uso particular 

pode implicar em restrições ao direito de propriedade, para casos onde o exercício da livre 

posse de uma parcela territorial vá de encontro aos interesses sociais comunitários. Apesar de 

vinculada a um proprietário legal – cujos direitos de acesso à moradia e habitação são 

garantidos por lei –, é possível que uma parcela seja legalmente destinada a outros fins que 

não os de interesse particular do proprietário, conforme concepção exposta por Erba et all. 

(2005: 19): 

 

Nas legislações inspiradas no Direito Romano, o Direito de 
Propriedade possui três caracteres: absoluto, que dá garantia ao 
proprietário de dispor da coisa imóvel; exclusivo, que lhe permite usar 
e gozar da coisa imóvel, e perpétuo, pois, para conservar o domínio, 
não é necessário realizar nenhum ato jurídico. Porém, para que a 
propriedade cumpra sua função social, cada um desses caracteres 
apresenta limitações (previstas na legislação de fundo) e adotam 
diferentes denominações. As restrições atacam o caráter absoluto, as 
servidões limitam o caráter exclusivo, e as desapropriações, o caráter 
perpétuo. 
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De acordo com a legislação brasileira, enquadrado dentre as diferentes categorias de 

restrição ao direito de propriedade listadas na citação, figura o acesso aos sítios arqueológicos. 

Recorrendo mais uma vez à Carta Magna, destacamos o Artigo 20, que identifica como bens 

da União, entre outros, “as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-

históricos”. Por abrigarem elementos constituintes do patrimônio cultural nacional, as áreas 

onde se localizam os sítios devem ser exploradas com vistas à guarda dos bens e/ou ao acesso 

coletivo, ambos sob tutela da própria União. Isto significa que descobertas fortuitas de sítios 

arqueológicos levarão à limitação do exercício de posse da terra por parte daqueles que 

possuam o título de propriedade. Percebe-se então a coexistência de duas situações sociais 

distintas associadas à terra: o direito de propriedade assegurado ao indivíduo; e o direito de 

uso público do território que abriga um sítio. 

É sob este contexto socioespacial que se dá o conflito existente na região da Ponta da 

Galheta. No capítulo anterior, verificou-se que, em função da não observância das normativas 

federais e das alterações na legislação municipal de Laguna, o promontório da Ponta da 

Galheta teve seu entorno ocupado de maneira irregular, embora o processo de aquisição das 

terras por particulares tenha ocorrido com anuência parcial dos órgãos governamentais. 

Ademais, a inexistência de qualquer delimitação da área recoberta pelos sítios arqueológicos 

locais favoreceu a apropriação de áreas potencialmente restritivas por parte dos atuais 

ocupantes. Como consequência, a situação que se consagra expõe o conflito judicial entre os 

atuais proprietários dos terrenos da Ponta da Galheta, que desejam manter o direito à 

propriedade, e os órgãos governamentais, que reivindicam a tutela da área em nome da 

preservação e do direito social coletivo ao meio ambiente e ao patrimônio arqueológico. 

Não nos cabe neste trabalho acadêmico advogar em nome de um ou outro lado, pois 

esta é uma atribuição de competência dos meios de justiça. Interessa-nos, no presente tópico, 

utilizar o caso relatado como material de reflexão sobre as formas de contribuição do 

Cadastro Territorial Multifinalitário para garantia dos direitos sociais relacionados à terra.  

No caso dos sítios arqueológicos da Ponta da Galheta, o auxílio prestado pelo cadastro 

viria inicialmente com a delimitação do espaço ocupado pelos bens patrimoniais, segundo 

definição de profissionais da arqueologia e execução por parte de geômetras habilitados. Estas 

informações territoriais, homologadas pelos órgãos governamentais de direito e devidamente 

publicizadas, configurar-se-iam como um primeiro instrumento de garantia de acesso ao solo 

por parte do Estado. A cartografia e o registro documental das parcelas de conteúdo 

arqueológico serviriam, em igual medida, como impeditivos legais ao uso particular 
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desautorizado, evitando-se o cerceamento dos bens públicos. Há ainda outros benefícios 

derivados da produção cartográfica e documental, uma vez que os materiais elaborados 

conteriam conhecimentos relevantes à comunidade em geral, auxiliando na compreensão da 

evolução espacial e da história dos antigos habitantes da região. 

Além de preservar o direito coletivo de acesso ao patrimônio, o cadastro de áreas de 

conteúdo arqueológico oferece maior segurança às operações imobiliárias municipais, pois a 

comunidade e o Poder Público podem se precaver contra o uso indevido de parcelas que 

apresentem alguma restrição. Desta forma, pode também o município dispor de uma base de 

dados espaciais que auxilie nas estratégias de zoneamento e na gestão do solo de forma justa, 

com implicações diretas nos cálculos tributários e na receita fiscal. 

Concluídas as reflexões a respeito dos aspectos sociais que agregam arqueologia e 

cadastro territorial, passamos à avaliação das implicações econômicas que atingem estes dois 

campos, iniciando pelo panorama arqueológico. 

3.4 O BEM ARQUEOLÓGICO E SUAS IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS 

Condicionados – ao menos no momento de sua descoberta – a um limite territorial e a 

um substrato físico, os bens arqueológicos encontram-se incorporados, em menor ou maior 

escala, aos processos responsáveis pela dinâmica espacial brasileira. E, como parte integrante 

do espaço, o patrimônio arqueológico deve também ser analisado em sua perspectiva 

econômica, sob os aspectos da geração de renda, influência nos cálculos tributários sobre a 

terra e condicionamento das formas de uso do solo, entre outros. 

Os itens seguintes exemplificam estes aspectos, identificando as particularidades do 

viés econômico existente na relação entre sociedade e patrimônio arqueológico. 

3.4.1 LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS 

Como registramos no capítulo anterior, muitos dos sambaquis do litoral de Laguna – 

em especial os de grandes proporções – foram destruídos ou sofreram com a perturbação 

intensa de seus conteúdos materiais, devido à exploração da areia e dos enormes aglomerados 

de conchas, utilizados como matéria-prima na indústria de construção civil. Por 

desconhecimento ou descaso com a relevância cultural representada pelos conjuntos 

arqueológicos, a destruição dos sítios para fins industriais foi interpretada como uma 

alternativa de geração de renda e aquecimento da economia local, em função da atratividade 
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de empresas do ramo, aumento no número de empregos e movimentação do mercado para 

abastecimento das demandas criadas. 

Em decorrência da promulgação da Lei 3.924, em 1961, a extração foi restringida em 

áreas de comprovada ocorrência arqueológica, reduzindo sua expressividade econômica na 

região. Mesmo com a redução da atividade e com os esforços para o registro, proteção e 

divulgação do patrimônio arqueológico por parte de pesquisadores como padre Rohr e Walter 

Piazza, os sambaquis acabaram vinculados pela população local à categoria de fonte de 

matéria-prima. Percebe-se então que a primeira aproximação de maior efetividade entre a 

comunidade e os sambaquis deu-se pelos meios econômicos, em um período onde o país 

ainda buscava estruturar-se no tema da preservação arqueológica. Não é difícil imaginar que a 

lei citada tenha sido mal recebida por parte da sociedade civil e dos órgãos públicos, que 

subitamente se depararam com um novo contexto territorial, repleto de obstáculos à ocupação 

e ao livre uso do solo. 

Como demonstra Bastos (2007: 10), a extração industrial não foi o único serviço 

afetado pelas restrições arqueológicas. Outros setores da economia do sul de Santa Catarina 

também sentiram o impacto das novas regras de preservação dos sítios, levando a uma 

postura, por parte da população, diferente da desejada pelas instituições culturais do país. 

 

A comunidade não tem como defender a preservação de um sítio 
arqueológico de qualquer tipo, tendo em vista que 50% (cinquenta por 
cento) dos seus habitantes trabalham em mineradoras e/ou para 
empresas que exploram o sítio para confecção de cal, extração de 
areia, pastagens, agricultura, empreendimentos imobiliários, produção 
de fertilizantes entre outros, sendo estas, muitas vezes, a única 
alternativa de trabalho no local. 

 

O autor cita dois setores tradicionalmente relevantes para a geração de capital dentro 

dos municípios: a agropecuária e os empreendimentos imobiliários. O primeiro necessita de 

extensas áreas livres para a produção agrícola e criação de animais, enquanto o segundo é 

impulsionado pela densificação populacional sobre a maior parcela possível do perímetro 

urbano. Em comum, as atividades citadas dependem de grandes redes para fornecimento de 

água, além de uma complexa estrutura para viabilização dos fluxos populacionais e 

distribuição de energia. Com a criação da nova lei, a construção destes equipamentos torna-se 

dependente da anuência dos órgãos de cultura, e os projetos de zoneamento e 

desenvolvimento municipal passam a considerar as limitações legais de uso do solo impostas 

pela ocorrência de sítios arqueológicos. 
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À primeira vista, a redução do potencial econômico do município causado pela 

restrição ao uso da terra quando da ocorrência de um sítio, aliada ao possível 

desconhecimento do contexto cultural relacionado aos bens, poderia justificar o pouco apoio à 

questão arqueológica oferecido pelas governanças municipais. Todavia, as normas legais de 

amparo à questão arqueológica, em especial a Lei nº 3.924/61, foram elaboradas em âmbito 

federal, o que significa a obrigatoriedade de obediência, por parte dos entes municipais, das 

ações para garantia aos direitos coletivos, como afirma Soares (2007: 57): 

 

Além de bens públicos, os bens arqueológicos são também bens de 
interesse público, o que modifica a própria relação do Poder Público. 
A primeira consequência da previsão constitucional da titularidade da 
União dos bens arqueológicos é da definição, sem sombra de dúvidas, 
da finalidade e da gestão pública desses bens. 

 

O status de objeto de interesse público atribuído aos bens arqueológicos aproxima a 

temática arqueológica às condições jurídicas do patrimônio ambiental. Telles (2009: 199) 

afirma que 

 

A doutrina jurídica majoritária entende que o patrimônio cultural é 
objeto de investigação do Direito Ambiental - principal objeto de 
estudo da subárea denominada de meio ambiente cultural - por se 
tratar de um bem ambiental, ou equiparado a um bem ambiental. [...] 
A bem da verdade a doutrina brasileira do Direito Ambiental trouxe 
para si os estudos sobre patrimônio cultural que, à primeira vista, 
estavam descobertos. Pela proposta contestadora e vanguardista que o 
Direito Ambiental assumiu, propondo uma verdadeira mudança de 
paradigma dos estudos jurídicos, antes concentrados apenas nos 
conflitos individuais originários do pensamento burguês pós-
revolução francesa, ampliando-se para uma visão mais complexa dos 
direitos difusos, vê-se que o patrimônio cultural sempre esteve em 
boas mãos. 

 

A posição de Telles é também verificada nas palavras de Soares (2007: 147), segundo 

a qual 

 

O princípio ambiental da precaução24 é um dos pilares mais 
importantes para a tutela do patrimônio arqueológico. [...] A 
percepção do risco para o patrimônio arqueológico como bem 

                                                 
24 O princípio da precaução mencionado por Soares é definido pela autora da seguinte forma: “a ausência de 
certeza científica absoluta não pode servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas que visam evitar 
danos ambientais”. Esta definição, segundo a mesma, é oriunda da interpretação da magistrada Juliana Santilli. 
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ambiental conduz à necessidade de exigência de avaliações e estudos 
multidisciplinares antes da implantação de empreendimentos 
potencialmente impactantes. 

 

 Ao mencionar as avaliações e estudos multidisciplinares, a autora se refere aos 

denominados EIA/RIMA (Estudos de Impacto Ambiental / Relatórios de Impacto Ambiental). 

Estes são definidos pela Resolução Nº 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) como os estudos necessários à avaliação de potencial impacto ambiental pela 

instalação de estruturas e processos que afetem a qualidade dos recursos naturais e as 

condições socioeconômicas. Os EIA/RIMA são necessários, segundo redação da Lei nº 

6.938/81, para o “licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras”. Na visão de Soares (2007: 151), a referida lei condiciona a uma reinterpretação 

do patrimônio arqueológico nos meios social, político e econômico: 

 

O licenciamento e a revisão de atividades potencialmente poluidoras, 
previsto no art. 9º, IV da Lei nº 6.938/81 como instrumento da Política 
Nacional de Meio Ambiente é de extrema importância para a proteção 
efetiva do patrimônio arqueológico. O cenário nacional e a postura do 
Poder Público, dos empreendedores e da sociedade no tratamento do 
patrimônio arqueológico foi modificada com a obrigatoriedade do 
estudo de Impacto Ambiental e da contemplação neste dos estudos 
arqueológicos. 

 

De fato, a Política Nacional do Meio Ambiente permitiu a inserção do patrimônio 

cultural arqueológico nos mecanismos federais de preservação ambiental. O Artigo 6º da 

Resolução CONAMA Nº 001/86, que complementa as determinações da PNMA, trata de 

forma clara a questão: 

 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, 
as seguintes atividades técnicas: 
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 
implantação do projeto, considerando:  
[...] 
c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água 
e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre 
a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização 
futura desses recursos. [...] 
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Ao tópico ora desenvolvido, convém a discussão acerca do impacto econômico da 

inserção do tema arqueológico nos licenciamentos ambientais. Aos empreendedores e 

entidades governamentais interessados na implantação de novos loteamentos, equipamentos 

urbanos ou estruturas potencialmente poluidoras, foi elaborada a Portaria IPHAN nº 230, de 

17 de dezembro de 2002. O documento, considerando os dispostos na Constituição Federal, 

na Lei 3.924/61 e na Portaria IPHAN 07/88, define os procedimentos arqueológicos 

necessários à liberação das licenças prévia, de instalação e de operação, regidas pela 

Resolução CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997. São previstas as atividades de 

prospecção, levantamento, resgate arqueológico, diagnósticos descritivos e ações de educação 

patrimonial, sempre aos encargos do contratante. No caso de se verificarem vestígios 

arqueológicos na área de influência de um empreendimento, a anuência do IPHAN para a 

liberação das licenças fica submetida ao cumprimento, por parte do empreendedor, das 

medidas mitigadoras designadas pelo próprio instituto. 

Em se tratando de grandes empreendimentos, talvez os gastos com a contratação de 

pessoal especializado para a investigação arqueológica não tenham grande interferência para 

os contratantes. No entanto, a descoberta de sítios ao longo dos trabalhos pode gerar sérios 

impeditivos à continuação de um empreendimento, levando ao replanejamento das ações, ou 

mesmo à inviabilização de um projeto, caso as devidas licenças não sejam expedidas. E assim 

também ocorre para as obras conduzidas pelo Poder Público, que devem seguir os mesmos 

procedimentos exigidos para o meio privado.  

Nota-se então a influência do patrimônio arqueológico sobre a dinâmica econômica 

espacial, que se revela de maneira mais veemente na escala do município. Investidores 

públicos e privados que desejem executar empreendimentos com potencial de movimentação 

de capital e melhoria das condições locais devem sujeitar-se ao risco de embargo de seus 

projetos, diante da descoberta de bens arqueológicos, ou comprovação da possibilidade de 

prejuízos ao ambiente. 

Sem dúvida, as normas impostas pela Portaria IPHAN 230/02 cumprem importante 

papel na defesa dos interesses coletivos para com o patrimônio arqueológico. Do contrário, a 

preservação dos conjuntos históricos e pré-históricos não teria o resguardo legal necessário 

para conter os avanços desenfreados da construção civil, estimulados pelas políticas 

econômicas nacionais e pela atual atratividade do país ao empresariado de alto capital. No 

entanto, obras importantes ao desenvolvimento dos municípios acabam esbarrando nos 

impeditivos legais, retraindo os processos de melhoria na infraestrutura local e geração de 

renda. 
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A dificuldade principal, a nosso ver, não está no caráter restritivo da legislação 

ambiental nacional, nem no estímulo à construção civil, mas na inexistência de um cadastro 

territorial arqueológico que permita ao Poder Público e à iniciativa privada a consulta aos 

locais de ocorrência ou potencialidade arqueológica, em escala compatível aos projetos a 

serem implantados. Conhecendo previamente a localização precisa dos bens arqueológicos, os 

empreendedores têm a possibilidade de analisar a viabilidade de execução de um projeto, e 

antecipar as opções de atuação em caso de descobertas fortuitas. Obviamente, a existência de 

um cadastro arqueológico não encerra a necessidade de novos levantamentos para a liberação 

das licenças, mas pode tornar mais objetivas e menos custosas as atividades demandadas.  

3.4.2 AVALIAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

As implicações econômicas relacionadas ao patrimônio arqueológico não são 

verificadas exclusivamente no contexto dos grandes empreendimentos públicos ou privados. 

A movimentação do capital em menores escalas também possui, mesmo indiretamente, 

relação com os sítios históricos e pré-históricos. E, para comprovação desta afirmativa, 

recorremos mais uma vez à análise do setor imobiliário e do sistema administrativo 

governamental responsável. 

 Tomemos como exemplo o cálculo do valor venal de uma propriedade. Esta é uma 

operação comum entre as administrações municipais, utilizada, segundo Mattos (2012: 03), 

como base para o cálculo de impostos sobre a propriedade, em especial o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Territorial Rural (ITR) e o Imposto Sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Nas palavras de Moreira (2005: 08),  

 

Entende-se como Valor Venal de um imóvel a expressão monetária de 
venda atingida por um imóvel qualquer em concorrência perfeita. A 
fórmula para cálculo do Valor Venal é expressa através da seguinte 
equação: 

VV= VVt + VVc, onde: 
 

VV = Valor Venal do Imóvel. 
VVt = Valor Venal do Terreno. 
VVc = Valor Venal da Construção. 

 

A definição do valor venal de um imóvel depende de uma série de variáveis, como a 

topografia do terreno, pedologia, testada e proximidade a bens e serviços, entre outros. Para o 

presente tópico, interessa destacar a variável denominada fator de ocupação, interpretado por 
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Moreira (2005: 13) como o “aplicado para tentar direcionar a expansão urbana do Município 

para padrões sociais aceitáveis, evitando a especulação imobiliária e distorções semelhantes”. 

Comumente utilizado nos cálculos tributários municipais, o fator de ocupação atribui 

diferentes pesos a terrenos que apresentem as características construtivas listadas na Tabela 3: 

Tabela 3: Pesos referentes ao Fator de Ocupação* 

FATOR DE OCUPAÇÃO PESO DO FATOR 
Terreno Construído 1,00 

Terreno com Construção Paralisada 1,10 
Terreno com Construção em Ruínas 1,20 
Terreno com Construção Irregular 1,25 

Terreno Vago 1,25 
  * Extraído de Moreira (2005: 13). 

 

A tabela identifica duas categorias relacionáveis à questão arqueológica: Terreno com 

Construção Paralisada e Terreno com Construção Irregular. Ambas podem ser atribuídas a 

casos onde se comprove a ocorrência de bens arqueológicos dentro dos limites ou nos 

arredores de uma propriedade, como no caso da comunidade da Ponta da Galheta. A 

identificação de vestígios poderia inviabilizar o início ou a continuidade de uma construção, 

acarretando modificações no peso atribuído ao fator de ocupação. Consequentemente, seriam 

alterados o valor venal da propriedade e os respectivos impostos sobre a área. Não seria irreal 

pensar que a flutuação destes valores causaria impactos nas operações de compra e venda, 

bem como nos índices de arrecadação municipal. 

Ainda que, no contexto atual, a correlação entre a questão arqueológica e o fator de 

ocupação possa ser interpretada como um item menor dentro da lógica do capital imobiliário, 

o tema deve ser observado com atenção pelos municípios, pois, como vimos anteriormente, a 

legislação nacional vem incorporando o patrimônio cultural dentre os objetos contemplados 

pelos instrumentos de ordenamento territorial. As determinações federais para o patrimônio 

arqueológico ainda não interferem diretamente nos modelos econômicos de arrecadação das 

prefeituras, mas é plausível cogitar que os avanços na política de tutela dos bens possam 

conduzir a normas mais rígidas, obrigando os municípios a considerar os espaços de ocupação 

arqueológica nos cálculos tributários. 

No caso do município de Laguna, a ocorrência de sítios arqueológicos é grande, mas 

não há instrumentos legais que agreguem o fator arqueológico às lógicas de mercado, ou 

condicionem a existência de sítios a variações nos impostos. A Lei Complementar Nº 105, de 

19 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário Municipal de Laguna, descreve os 
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fatores condicionantes do cálculo de valor venal dos imóveis locais, não identificando 

qualquer item de possível correlação com a questão arqueológica. A menção mais próxima a 

um instrumento de preservação do patrimônio coletivo é verificada pela observância do fator 

de correção tributária denominado “Índice de aproveitamento do imóvel”. Suas categorias 

estão descritas no Artigo 232 da referida lei, e transcritas na Tabela 4: 

Tabela 4: Índice de aproveitamento do terreno do Município de Laguna. 

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DO IMÓVEL ÍNDICE 
Sem restrição 1,00 

Área de Preservação Permanente Total 0,20 
Área de Preservação Permanente Parcial 0,50 

Área de Proteção Manancial Total 0,20 
Área de Proteção Manancial Parcial 0,50 

 

O índice é referente a áreas delimitadas para proteção ambiental permanente, cuja 

interpretação varia conforme o instrumento normativo considerado. Em âmbito municipal, a 

Lei Orgânica de Laguna, em seu Artigo 129, § 2º, apresenta a seguinte descrição: 

 

Constituem áreas de preservação permanente do Município não 
edificante, salvo quando para instalação de empreendimentos 
turísticos e parques temáticos, que incentivem a educação ambiental, e 
sua utilização far-se-á na forma da Lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais: 
I - áreas verdes dos morros e coberturas florestais nativas e primitivas, 
obedecida à legislação federal pertinente; 
II - monumentos e paisagens de excepcional beleza; 
III - sítios arqueológicos, inclusive o Morro do Casqueiro, na 
localidade de Cabeçuda; 
[...] 
VII - Morro do Cabo de Santa Marta Pequena; 

 

Pelo cruzamento das informações fornecidas pela Lei Complementar nº105/03 e pela 

redação da Lei Orgânica, comprova-se que os sítios arqueológicos devem ser considerados 

nos índices de aproveitamento imobiliário. A inexistência, no entanto, de uma base de dados 

municipal sobre os bens arqueológicos inviabiliza este processo. Conclui-se então que o 

índice de aproveitamento dos imóveis é calculado com base na definição de Área de 

Preservação Permanente oferecido pelo Artigo 3º da Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012: 

 

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
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recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 

Assim como as Áreas de Preservação Permanentes, as áreas de proteção de mananciais 

tabeladas no índice visam a manutenção dos recursos hídricos a partir da preservação das 

qualidades naturais de seu entorno imediato. O estabelecimento de uma Área de Proteção 

Permanente ou de Proteção Manancial restringe o terreno fundamentalmente à função de 

conservação do status ambiental, encerrando a possibilidade de grandes intervenções no 

perímetro preservado. Desta forma, quanto maior a porcentagem de um imóvel delimitado em 

uma destas categorias, menor o potencial construtivo do terreno, levando à redução do Índice 

de Aproveitamento do Imóvel.  

Lembremos que, conforme relatado no capítulo anterior, os imóveis construídos na 

Ponta da Galheta encontram-se sobre campos de dunas, próximos à faixa de praia vizinha ao 

promontório. Considerando que as propriedades possuíssem situação jurídica perfeitamente 

legal – o que não é o caso –, estas seriam enquadradas na categoria de  “Área de Preservação 

Permanente Total”, conforme classificação da Tabela 4. Por consequência, o Índice de 

Aproveitamento do Imóvel destas propriedades seria classificado em seu valor mínimo (0,20), 

demandando profundas modificações nos padrões construtivos ali existentes. 

Raciocínio semelhante ao Índice de Aproveitamento do Imóvel adotado por Laguna 

poderia ser aplicado ao tema arqueológico, ainda que a legislação cabível às áreas ocupadas 

por sítios não equivalha aos mecanismos de proteção das APP. A jurisdição brasileira 

determina que todo sítio e achado arqueológico é um bem da União, limitando parcialmente o 

exercício de posse do proprietário do terreno onde se encontrem as evidências, até a 

eventualidade de o órgão de direito autorizar o uso pleno do solo. Parece razoável, portanto, a 

atribuição de um índice de correção tributário específico ao perímetro do terreno ocupado por 

bens arqueológicos. Este índice seria revisto quando da alteração da situação do terreno – 

resgate dos bens, finalização de pesquisas ou modificações nos pareceres governamentais, 

entre outras possibilidades –, condicionando o recálculo do valor venal do imóvel e dos 

impostos relacionados. 

3.4.3 O ICMS CULTURAL 

A incumbência de se preservar o patrimônio arqueológico não deve ser 

necessariamente da administração municipal, tampouco deve depender exclusivamente das 
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normativas oriundas do ente federativo. Existem mecanismos próprios da esfera estadual que, 

embora timidamente, já começam a ser executados no Brasil. Bom exemplo é a estratégia de 

repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto na 

Constituição de 1988, em seu Artigo 158. De responsabilidade dos governos estaduais, o 

ICMS é um imposto cujo valor é distribuído entre o próprio Estado, que retém 75%, e os 

municípios, que dividem os 25% restantes. A definição da porcentagem destinada a cada 

município é baseada em critérios técnicos formulados pelos respectivos governos estaduais. 

São usualmente considerados fatores como a área geográfica, número populacional, produção 

de alimentos, movimentação financeira e receita municipal, entre outros. 

Como complemento aos critérios tradicionalmente adotados, vem sendo gradualmente 

disseminada entre os estados a proposta de utilização de indicadores socioambientais para a 

base de cálculo dos valores de repasse do ICMS. Segundo Ramalho e Passos (2011: 01), a 

iniciativa surgiu no estado do Paraná, que, em 1991, passou a considerar a condição ambiental 

dos municípios como uma variável para o valor de repasse, dando origem ao termo ICMS 

Ecológico. Atualmente, os estados que adotaram o ICMS Ecológico consideram em suas 

análises um conjunto de variáveis que inclui a porcentagem de área verde do município, o 

número de Unidades de Conservação e os mecanismos de fiscalização e fomento (secretarias 

municipais de meio ambiente, guarda especializada, conselhos gestores, entre outros). O 

ICMS Ecológico é avaliado por Veiga Neto (2000: 130) como “um mecanismo pioneiro de 

compensação fiscal que inverte o princípio do ‘poluidor-pagador’ para o princípio do 

‘protetor-recebedor’, baseado na hipótese de que a disposição a receber é maior do que a 

disposição a pagar nos países com escassez de recursos”. 

O método de utilização do ICMS como estratégia de estímulo à preservação foi 

aproveitado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que pioneiramente adicionou uma série 

de critérios referentes ao patrimônio cultural para os cálculos do repasse da verba aos 

municípios. O governo mineiro deu então origem ao chamado ICMS Cultural, regido pela Lei 

13.803/00, também conhecida como Lei Robin Hood. Biondini et all. (2008: 13) detalham o 

modelo de cálculo definido em lei: 

 

A Lei 13.803/00 apresenta em seu anexo III os critérios para a 
pontuação dos municípios em função dos atributos: núcleo histórico 
(NH), conjunto paisagístico (CP), bens imóveis (BI), bens móveis 
(BM) e política cultural local (PCL). Os quatro primeiros atributos 
referem-se a variáveis essencialmente quantitativas. A pontuação varia 
em relação ao número de domicílios dos núcleos históricos, à área dos 
conjuntos urbano ou paisagístico e ao número de unidades dos bens 
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móveis e imóveis. Do ponto de vista qualitativo, é observado o estado 
de conservação dos bens tombados a partir dos próprios dossiês de 
tombamento e da apresentação de laudos técnicos. Cada um desses 
documentos, além do inventário do acervo cultural do município, deve 
ser apresentado conforme modelo divulgado pelo Iepha25. No item 
política cultural local são observadas a existência de lei de 
tombamento municipal, a criação e dinâmica de funcionamento de 
conselho municipal de patrimônio cultural e de departamento de 
patrimônio cultural ou órgão afim, com equipe técnica especializada. 
O somatório da pontuação de cada um desses atributos define o Índice 
de Patrimônio Cultural (PPC) municipal, que é dado pela relação 
percentual entre o somatório das notas do município e o somatório das 
notas do conjunto de municípios. 

 

Com as determinações da Lei descrita, os municípios mineiros, que desde longa data  

valorizam seu patrimônio cultural como instrumento de geração de renda, passaram a contar 

com um novo incentivo à conservação dos conjuntos arquitetônicos, documentais e imateriais. 

A questão arqueológica, ainda que indiretamente, também foi contemplada, uma vez que os 

sítios e materiais descobertos podem integrar a lista de atributos relacionados no início da 

citação. 

Botelho (2006: 482) informa que, mesmo antes da normatização dos critérios 

estabelecidos pela Lei Robin Hood, o ICMS Cultural estabelecido previamente pelo governo 

mineiro já se mostrava relevante aos cofres municipais: 

 

Para alguns dos municípios, os valores recebidos através do ICMS 
Patrimônio Cultural representam uma parcela significativa do que lhes 
é repassado anualmente como cota-parte do ICMS. [...] Nos 
municípios de Itaverava, Felisburgo, Conceição do Mato Dentro e 
Tiradentes, em 1999, e de Tiradentes e Conceição do Mato Dentro, 
Catas Altas do Mato Dentro e Felisburgo, em 2000, os valores 
correspondiam a mais de 30% de tudo o que eles receberam como 
repasse do ICMS. 

 

A dependência dos valores oriundos do ICMS Cultural desperta nos municípios a 

necessidade de revisão das políticas culturais locais, o que envolve não apenas a preservação e 

o fomento à valorização de seus bens, mas também o modelo de comprovação e prestação de 

contas aos órgãos estaduais de controle. Starling (2002: 17) identifica esta necessidade como 

um avanço no processo de organização da estrutura administrativa brasileira: 

 

                                                 
25 Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. 
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Os ganhos organizacionais e administrativos observados nos 
municípios a partir do repasse de recursos do ICMS podem vir a 
estimular ação pública efetiva na área de patrimônio cultural. Por sua 
vez, a transferência de recursos e atribuições para o âmbito local 
remete à discussão da descentralização das políticas públicas, 
tendência inquestionável no mundo contemporâneo, e, no Brasil, a 
partir da Constituição de 1988. As dificuldades da descentralização 
estão fundamentalmente relacionadas ao estabelecimento de critérios 
para a transferência de responsabilidades e recursos para outras 
esferas de poder e, especialmente, à prestação de contas por parte dos 
beneficiados. Esforços devem ser empreendidos para a construção de 
base informacional municipal que viabilize o monitoramento e 
controle das ações públicas de gestão do patrimônio. É, pois, de suma 
importância estabelecer uma sistemática de avaliação e propor 
mecanismos eficazes de prestação de contas ao público que possam 
fundamentar correções e reorientações do processo, a sanção de 
práticas a ser adotada nos diversos níveis de execução e a fiscalização 
por parte da sociedade. 

 

A autora destaca a “construção de base informacional municipal” como medida de 

monitoramento das ações públicas, concepção perfeitamente relacionável aos objetivos do 

Cadastro Territorial Multifinalitário, e necessária à adequação dos ideais preservacionistas 

diante da lógica econômica administrativa. Afinal, o método de cálculo do ICMS Cultural 

para repasse de verbas aos municípios leva em consideração dados quantitativos, muitos dos 

quais referentes a elementos espaciais, passíveis de medição e contagem. Com apoio das 

técnicas do cadastro, torna-se possível a geração, compartilhamento e verificação dos dados 

utilizados nos cálculos tributários, permitindo que o repasse das verbas ocorra de forma mais 

justa. 

As posições sobre o ICMS Cultural mineiro aqui compartilhadas nos levam à reflexão 

a respeito do potencial benefício diante da eventual expansão do método para outras Unidades 

da Federação. Por se tratar de um estado tradicionalmente apegado aos bens arquitetônicos, 

Minas Gerais parece ter dado prioridade ao patrimônio edificado como critério de cálculo, 

mas as variáveis podem ser adequadas ao contexto de cada estado. Santa Catarina, por 

exemplo, pode se valer de sua diversidade paisagística e arqueológica, reconhecidos 

instrumentos de atração turística, adotando-os como critérios de repasse26. Caso fosse 

elaborado um ICMS Cultural catarinense, a variável arqueológica provavelmente receberia 

                                                 
26 Segundo informações da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, o repasse da cota do ICMS em 
2013 baseou-se nos índices de movimentação econômica de cada município nos anos de 2010 e 2011. O método 
de cálculo é informado pela própria secretaria, em sua página virtual: 
<http://www.sef.sc.gov.br/noticias/secretaria-da-fazenda-publica-%C3%ADndice-definitivo-de-repasse-do-
icms-para-prefeituras-em-2013> .  
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maior atenção que no contexto mineiro, dada a grande ocorrência de vestígios e 

remanescentes das culturas pré-históricas, indígenas e coloniais, distribuídas por todo o 

estado. 

A partir de iniciativas como esta, onde o princípio do “protetor-recebedor” citado por 

Veiga Neto (2000: 130) vai ao encontro das modernas políticas de garantia dos direitos 

coletivos, o ente estadual passa a figurar de forma mais veemente na guarda do patrimônio 

cultural, complementando as determinações federais e subsidiando as ações dos municípios. 

3.4.4 TURISMO ARQUEOLÓGICO 

Como última implicação econômica atribuída ao patrimônio arqueológico, destacamos 

o setor turístico, que entre os anos de 1999 e 2009 teve sua receita cambial mais que triplicada 

no Brasil, segundo dados do Ministério do Turismo (2010: 05). Para o estado de Santa 

Catarina, no ano de 2009 foram gerados mais de seis bilhões de reais em receita, 

contabilizando os valores gastos pelos visitantes e os investimentos estruturais no setor e em 

serviços correlatos, conforme estudos da Secretaria Estadual de Turismo, Cultura e Esporte27 

(2009: 07; 2012: 05).  

Antes de abordamos diretamente a participação do patrimônio arqueológico no 

turismo, cabe uma breve introdução a respeito do tema. Sancho (2001: 38) apresenta a 

definição da atividade turística elaborada pela Organização Mundial do Turismo (OMT), no 

ano de 1994: “o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 

viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo 

inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. Segundo interpretação do 

Ministério do Turismo (2006: 03), os deslocamentos turísticos atendem a diferentes fins, de 

maneira que é possível segmentá-los em diversas categorias, “a partir dos elementos de 

identidade da oferta e também das características e variáveis da demanda”. O documento do 

ministério distribui o turismo em doze classes, sendo uma delas o turismo cultural. O 

segmento é composto pelas “atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”. 

                                                 
27 Os estudos da Secretaria Estadual de Turismo, Cultura e Esporte para o ano de 2009 não levaram em 
consideração os meses de julho, agosto, outubro de dezembro, de maneira que os valores podem ser revistos em 
publicações futuras. 
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O debate acerca do turismo cultural permeia o cenário internacional já há algumas 

décadas. No ano de 1976, foi elaborada a Carta do Turismo Cultural, por iniciativa do 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS). A atividade é assim descrita: 

 

O turismo cultural é aquela forma de turismo que tem por objetivo, 
entre outros fins, o conhecimento de monumentos e sítios histórico-
artísticos. Exerce um efeito realmente positivo sobre estes tanto 
quanto contribui – para satisfazer seus próprios fins – a sua 
manutenção e proteção. Esta forma de turismo justifica, de fato, os 
esforços que tal manutenção e proteção exigem da comunidade 
humana, devido aos benefícios socioculturais e econômicos que 
comporta para toda a população implicada. 

 

Em complemento à descrição fornecida pela Carta do Turismo, Veloso e Cavalcanti 

(2007: 156) citam a definição do segmento pela ótica da OMT, organização da qual o Brasil é 

integrante. Transcrevem os autores que “o turismo cultural é uma modalidade de turismo que 

se concentra no patrimônio cultural de um país e de seu povo, retratado em seus monumentos 

e sítios históricos, sua arquitetura tradicional, seus artefatos, eventos, realizações culturais e 

artísticas”. 

As instituições citadas interpretam o patrimônio arqueológico como pertencente ao 

grupo de objetos contemplados pelo turismo cultural, por considerarem os vestígios materiais 

pretéritos símbolos da diversidade etnológica dos povos, atraindo o fluxo de turistas em busca 

de intercâmbios culturais. Beni (2007: 473, 482), entretanto, adota uma segmentação mais 

técnica e especializada, ao conceituar turismo cultural e turismo arqueológico como 

categorias independentes, embora correlatas. Em relação à primeira, assim define: “refere-se à 

afluência de turistas a núcleos receptores que oferecem como produto essencial o legado 

histórico do homem em distintas épocas, representado a partir do patrimônio e do acervo 

cultural, encontrado nas ruínas, nos monumentos, nos museus e nas obras de arte”. Quanto ao 

turismo arqueológico, classifica-o como a “denominação dada ao deslocamento de pessoas a 

sítios arqueológicos, escavações e cavernas com inscrições e pinturas rupestres com 

acompanhamento obrigatório de guia especializado”. 

Seja categorizado como segmento específico do turismo, ou como pertencente a outros 

segmentos, o turismo arqueológico é identificado como uma atividade relevante ao setor, pois 

incentiva os fluxos populacionais e a difusão do patrimônio cultural internacionalmente. 

Ademais, possibilita a geração de renda e destinação de recursos à proteção dos próprios bens 

visitados. Conforme palavras de Bastos (2002: 125), o turismo arqueológico é 
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uma alternativa de preservação que deve ser levada em consideração 
sempre que possível, pois é fonte permanente de recursos, de 
empregos e de envolvimento comunitário, além de exigir constante 
manutenção da base dos recursos culturais arqueológicos, categoria 
chamada de turismo arqueológico sustentável, pois procura sobretudo 
preservar o objeto de visitação. 

 

Ainda que seja comum a associação do turismo arqueológico às grandes estruturas 

arquitetônicas, como ocorre em países como Itália, Grécia, Egito e Peru, Scatamacchia (2005: 

81) afirma que a proeminência dos bens não é condição obrigatória ao desenvolvimento da 

atividade. A autora destaca a atratividade de estruturas históricas de menor porte, como 

engenhos e ruínas de fortalezas, e de bens materiais pré-históricos, como artes rupestres e 

sambaquis. Interpretamos também como objetos de contemplação os ambientes naturais 

associados às estruturas patrimoniais citadas, que permitem a compreensão dos modos de vida 

das culturas visitadas. 

Diante da variedade de conjuntos arqueológicos, Veloso e Cavalcanti (2007: 159) 

listam a gama de possibilidades para aproveitamento econômico no setor turístico: 

 

Os produtos turísticos relacionados ao patrimônio arqueológico 
podem ser apresentados sob diversas formas, tais como: 

� Rotas temáticas; 
� Espetáculos e celebrações de recreação histórica de caráter 

mais participativo; 
� Apresentações de gastronomia como a gastronomia de povos 

antigos; 
� Possibilidades de se alojar em hotel que conserva vestígios 

arqueológicos; 
� Festivais de teatro clássico em sítios arqueológicos; 
� Cine arqueológico; 
� Comemorações associadas a personagens e acontecimentos; 
� Sítios arqueológicos integrados às cidades Patrimônio da 

Humanidade; 
� Arqueologia industrial que pode englobar visitas a minas e 

complexos minerários; 
� Viagens temáticas; 
� Visitas subaquáticas; 
� Desenvolvimento, por empresas privadas de reconstruções 

históricas, de gostos, sabores e odores de qualquer época ou de 
transporte no tempo; 

� Participação monitorada em escavações arqueológicas. 
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A exploração do patrimônio arqueológico para fins turísticos, ainda que possível a 

diferentes estruturas, deve se orientar por algumas premissas básicas, que garantam a 

preservação dos bens, a democratização do acesso e a viabilidade da atividade. Mais uma vez, 

recorremos às palavras de Bastos (2007: 54): 

 
Não há como transformar verdadeiramente o patrimônio cultural 
arqueológico em veículo de desenvolvimento turístico sustentado, sem 
antes garantir a ele os atributos necessários da apropriação pública, 
uma vez que os bens arqueológicos por definição são bens de alcance 
social. 
Nossa contribuição vem no sentido de enunciar os princípios básicos 
que entendemos ser um instrumento sustentável de desenvolvimento 
turístico. Alguns quesitos se mostram no fundamento desta 
proposição: 
a) Reinterpretação do patrimônio cultural arqueológico no 
cotidiano, geração de ocupação, renda e demarcação dos espaços 
turísticos; 
b) Apropriação do espaço e da concepção do lugar pela população 
local; 
c) Análise do patrimônio cultural arqueológico e estudo do espaço 
cultural através do tombamento, registro, cadastro, restauro, 
reconstrução, reutilização e ressignificação; 
d) Interpretação do patrimônio cultural arqueológico ambiental na 
sustentabilidade do diferencial turístico. 

 

Pela concepção do autor, a exploração turística dos bens arqueológicos in situ depende 

fundamentalmente da apreensão do patrimônio pela população, enquanto objeto de geração de 

conhecimento e referência simbólica cultural. Para tanto, é necessária a adoção de medidas 

para garantia da preservação dos bens, o que requer a ação de profissionais capacitados, entre 

outras funções, ao cadastramento e demarcação dos sítios, e disponibilização dos dados 

existentes ao grande público. Posição semelhante é defendida por Pardi (2007: 308), segundo 

a qual “os impactos possuem uma grande variedade de feições, inimagináveis para o leigo, o 

que torna indispensável a participação de especialistas, sem os quais o turismo em sítios fica 

sensivelmente prejudicado, se não inviabilizado”. 

Como se percebe, a temática arqueológica possui implicações econômicas que podem 

se ramificar por caminhos diversos, influenciando as formas de uso e mercantilização do solo, 

instalação de empreendimentos públicos e privados, ordenamento jurídico, estratégias de 

mercado e geração de renda. Seja para aperfeiçoar as ações que se valem do patrimônio 

arqueológico, ou para adequação às normativas legais, sociedade civil, governos e entidades 

privadas podem dispor do cadastro territorial multifinalitário como ferramenta de 
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incorporação dos conjuntos arqueológicos às rotinas mercadológicas e tributárias. 

Tradicionalmente, embora não exclusivamente, o cadastro territorial é aproveitado para fins 

econômicos, de maneira que os conceitos e proposições metodológicas derivados do tema 

podem vir a ser de grande préstimo, como nos mostra o tópico seguinte. 

3.5 O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E A ECONOMIA 

Como vimos anteriormente, o Cadastro Territorial Multifinalitário adota a parcela 

como unidade básica de atuação, atribuindo a responsabilidade de gestão dos conjuntos 

parcelários prioritariamente ao ente administrativo municipal. Por conseguinte, a literatura 

técnica especializada adota usualmente como escala de análise a esfera do município, 

condicionando os debates fundamentalmente às possibilidades de atuação das prefeituras. 

Assim ocorre com os estudos voltados às implicações econômicas relacionadas ao CTM. 

Apesar de a presente dissertação debruçar-se sobre a questão arqueológica, aparentemente 

mais próxima ao contexto federal, seus desdobramentos econômicos influenciam em maior 

medida as atividades municipais, de maneira que, embora as contribuições dos autores que 

trazemos neste tópico não abordem diretamente a relação do CTM com o patrimônio cultural 

nacional, suas posições são também pertinentes ao tema. 

O primeiro assunto a ser verificado diz respeito à necessidade de estruturação dos 

municípios, diante da responsabilidade de arrecadação tributária de forma justa, garantindo a 

prestação dos serviços básicos à população. A este respeito, diz De Cesare (2005: 43) que 

 

A capacidade dos municípios cumprirem com as suas obrigações está 
diretamente relacionada com os meios financeiros disponíveis, assim 
como com a existência de recursos humanos e gerenciais adequados. 
Embora a Constituição Federal de 1988 tenha promovido avanços 
notáveis no fortalecimento dos municípios como entes federativos, 
observa-se claramente que não foi possível ainda consolidar um 
modelo capaz de assegurar a harmonia entre a disponibilidade de 
recursos e as demandas essenciais locais que precisam ser satisfeitas. 

 

Ao conferir relativa autonomia aos municípios brasileiros, a Constituição de 1988 

acaba por delegar às prefeituras a tarefa de reconhecimento de seus respectivos territórios, 

como condição básica para tributação sobre os usos do solo. Entretanto, ainda segundo De 

Cesare (2005: 45), os municípios mantêm-se extremamente dependentes dos valores 

repassados pela União e pelos Estados, demonstrando ineficiência administrativa diante das 

possibilidades de arrecadação interna. Esta ineficiência pode ser resultado da imprecisão, 
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desatualização, ou mesmo inexistência dos dados territoriais que norteiem os cálculos 

tributários municipais. 

Com intuito de corrigir os valores de arrecadação a níveis condizentes com as 

demandas municipais, as prefeituras recorrem ao Cadastro Territorial Multifinalitário, 

empregando-o prioritariamente para otimização dos processos de tributação. Como afirmam 

Loch e Erba (2007: 129), “Investir em sistemas cadastrais é que permite cobrar impostos em 

função do valor real de cada parcela (seja ela rural ou urbana) e distribuir o ingresso de forma 

coerente com as necessidades”. Quando executado para este fim, o sistema recebe a 

designação de cadastro econômico, sendo assim descrito por Erba (2005: 18): 

 

Os primeiros cadastros foram estruturados para tributação. As bases 
que compunham o denominado Cadastro Econômico registravam o 
valor da parcela a partir do qual era calculado o valor do imposto 
territorial. A maioria dos cadastros implementados atualmente nos 
diferentes níveis de governo ainda persegue esse objetivo, mas o 
surgimento de novos métodos de avaliação baseados em detalhes 
construtivos e a localização, forma e dimensões dos terrenos exigiram 
que as bases de dados fossem ampliadas. Grande parte dessas 
variáveis se obtém por meio de levantamentos topográficos, 
geodésicos e/ou fotogramétricos e se registram em documentos 
cartográficos e bases alfanuméricas que conformam o Cadastro 
Geométrico (denominado de Cadastro Físico por alguns autores). 
Esses dados são de extremo valor também para os grupos de 
planejamento, pois retratam a realidade de fato, a ocupação efetiva do 
território. 

 

A implantação do cadastro econômico no município deve levar em consideração as 

variáveis a serem utilizadas nos cálculos sobre a terra e sobre as edificações, de maneira que 

sejam selecionados os métodos necessários para obtenção dos dados, e para que se crie um 

banco para armazenamento das informações geométricas e alfanuméricas. Uma vez 

armazenados, os dados obtidos podem ser quantificados, subsidiando a análise dos técnicos 

responsáveis pela definição dos modelos de tributação. 

Estando as parcelas territoriais contempladas pelo cadastro econômico, isto é, 

devidamente identificadas e recenseadas, a prefeitura tem a possibilidade de realizar o 

mapeamento temático econômico de seu território, de maneira a conhecer com maior precisão 

a distribuição dos usos do solo e a real contribuição de cada imóvel aos valores arrecadados 

pelo município. Os dados sistematizados e mapeados, segundo Loch e Erba (2007: 111), 

permitem que sejam revistos os critérios usualmente adotados para cálculo dos impostos de 

base territorial, em especial o IPTU. Entretanto, afirmam os autores, ainda é comum que o 



109 
 

IPTU acompanhe as variações cambiais e a inflação, índices utilizados desde longa data, 

quando o mais adequado seria a correlação do imposto com os índices imobiliários do próprio 

município, garantindo maior fidelidade ao panorama econômico local. 

Exemplo desta condição é a possibilidade de revisão do valor venal dos imóveis, já 

apresentado ao leitor no tópico anterior. Averbeck e De Cesare (2010: 112) colocam que o 

cálculo do IPTU em alguns municípios, assim como o do ITBI, é realizado com base nos 

chamados “métodos de avaliação em massa”, caracterizados pelos autores como “um tipo de 

avaliação genérica, no qual nem todas as particularidades dos bens são consideradas”. O 

resultado deste tipo de procedimento é a estipulação do valor venal de cada imóvel com 

margem de erro maior que os padrões desejados, afetando diretamente o valor de cobrança 

dos impostos sobre a terra. Isto pode significar a redução da arrecadação pelas prefeituras, ou 

a cobrança exagerada sobre o proprietário. Ademais, caso se sinta lesado, o cidadão exerce 

seu direito de contestação dos índices adotados para a cobrança, exigindo um retrabalho por 

parte da administração pública, que deverá reavaliar as aferições já realizadas. Com a adoção 

dos sistemas cadastrais e utilização do mapeamento econômico, as divergências tendem a ser 

minimizadas, com reflexos na carga tributária desembolsada pelo proprietário, e nos índices 

de recebimento e despesas das prefeituras. 

Os benefícios do cadastro econômico vão além dos interesses de arrecadação das 

prefeituras. As informações coletadas podem ser utilizadas em outros ramos da administração 

pública que necessitem de dados primários para projetos de estímulo à geração de capital. 

Ademais, por se tratarem de dados oficiais, adotados pelas próprias prefeituras, as categorias 

de informação armazenadas nos sistemas cadastrais devem ser disponibilizadas à população, 

de maneira que seu uso seja priorizado nas diversas situações em que se mostrem aplicáveis. 

Averbeck e De Cesare (2010: 108) listam algumas das finalidades de uso condicionadas ao 

cadastro econômico: 

 

� Lançamento e aplicação da política tributária para o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, o 
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
relativos – ITBI e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – 
ITR; 

� Determinação do patrimônio imobiliário para fins de Imposto de 
Renda; 

� Determinação das contribuições de melhoria; 
� Aplicação de diferentes instrumentos de política urbana, previstos 

no Estatuto da Cidade, tais como: IPTU progressivo, outorga 
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onerosa do direito de construir, direito de preempção e 
transferências de potencial construtivo, entre outros; 

� Determinação de indenizações para fins de desapropriações ou 
outras compensações; 

� Geração de informação para operações imobiliárias em geral, tais 
como: compra, venda, leilão, locações e arrendamentos 
imobiliários; 

� Suporte para definição de partilhas e inventários; 
� Suporte a empréstimos bancários e seguros; 
� Apoio à contabilidade empresarial (balanço patrimonial, 

integralização de capital, fusão ou alienação de empresas). 
 

Como demonstram os autores, a sistematização dos dados atende também ao mercado 

imobiliário, uma vez que as informações coletadas e os impostos cobrados servem de 

indicadores aos cálculos de valoração das propriedades. Por se valer de indicadores 

espacializáveis, o mercado imobiliário acaba por fragmentar o município em setores de 

características semelhantes (padrão construtivo, disponibilidade de serviços, área edificável, 

entre outros). Verifica-se então uma nova temática de cadastro, identificada por Loch e Erba 

(2007: 43) como “cadastro de zonas homogêneas”. Os autores assim conceituam a categoria: 

 

Este cadastro é formado basicamente a partir de estudos de mercado e 
análises espaciais da variação dos valores dos imóveis da cidade. Da 
modelagem do mercado urbano, surgem áreas homogêneas [...], úteis 
para o planejamento e para implantação da Planta de Valores 
Genéricos. Esta última que é utilizada pelo setor público para a 
definição da política tributária, e pelo setor privado para decidir sobre 
determinados investimentos. Evidentemente, este cadastro relaciona-
se fortemente com o Cadastro Econômico. 

 

A Planta de Valores Genéricos mencionada caracteriza-se, segundo os próprios 

autores (Loch e Erba, 2007: 112), como “um produto cartográfico que representa a posição 

espacial dos valores médios dos imóveis dentro de cada zona homogênea”, onde deve ser 

informado de forma clara o valor do metro quadrado em todos os setores do município, bem 

como os critérios que embasam os cálculos. Em função da possibilidade de espacialização dos 

dados quantitativos, a planta é utilizada como instrumento para análise visual da relação que 

se estabelece entre o imposto cobrado sobre uma propriedade e os fatores locacionais 

condicionantes. A adequação dos dados econômicos, muitas vezes de interpretação complexa, 

a uma ferramenta cartográfica que incorpore a totalidade do território municipal, torna mais 

simples o diagnóstico do modelo administrativo executado pela prefeitura, garantindo maior 
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justiça social. Ademais, a Planta Genérica de Valores permite o policiamento dos valores de 

mercado praticados pela iniciativa privada.  

Conforme Erba (2009: 12), “os atributos especiais do mercado imobiliário apontam no 

sentido da necessidade de reavaliação periódica dos cadastros, com métodos que permitam 

considerar as variações espaciais nos valores dos imóveis”. A afirmação faz referência ao 

processo de atualização dos dados cadastrais frente ao dinamismo populacional, indispensável 

às políticas de planejamento municipais e aos diversos segmentos da economia imobiliária. 

Consecutivamente, as operações tributárias e os instrumentos cartográficos complementares, 

como a Planta Genérica de Valores e o mapeamento das zonas homogêneas, devem 

acompanhar as modificações cadastrais realizadas. Por fim, o texto citado induz à reflexão 

acerca da relevância do aperfeiçoamento dos critérios adotados para avaliação dos imóveis, de 

maneira a reorientar os mecanismos de negociação e tributação do solo, que devem estar em 

sintonia com as o panorama verificado no próprio município. 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Encerrando o presente capítulo, oferecemos ao leitor uma síntese analítica dos temas 

levantados nos tópicos anteriores, amarrando-os a uma linha de raciocínio que evidencia a 

proximidade – ainda que nem sempre aparente – entre os aspectos sociais e econômicos 

incorporados à relação sociedade/bens arqueológicos/CTM. 

Inicialmente, observamos que a definição, e, mais ainda, a adoção dos vestígios e 

conjuntos arqueológicos brasileiros como representações simbólicas da diversidade cultural 

nacional são requisitos fundamentais à garantia de acesso e usufruto do patrimônio coletivo. 

A legislação brasileira, ao incorporar o tema arqueológico em seus documentos, mesmo que 

em parte destinados a propósitos ambientais, interpreta o patrimônio cultural como objeto das 

políticas de promoção à justiça social. Da mesma forma, a ratificação das cartas e tratados 

internacionais demonstra que o país passa um processo de consolidação dos caminhos 

selecionados para alcance das metas sociais internas. 

A conquista dos objetivos idealizados, ou seja, a proteção dos bens arqueológicos e a 

ampla fruição do patrimônio pela população, depende, em primeira instância, da atuação dos 

profissionais do setor, responsáveis pelos diagnósticos que vão embasar as ações de 

fiscalização e controle, por parte do poder público, das atividades executadas nas áreas de 

influência dos sítios. Ao mesmo tempo, é interessante que parta também dos órgãos 
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governamentais a iniciativa de reconhecimento do patrimônio arqueológico existente em suas 

respectivas esferas de atuação, para melhor gestão dos bens acautelados. 

Para ambas as partes, a contribuição dos sistemas cadastrais territoriais 

multifinalitários pode se mostrar de extremo proveito. Valendo-se das técnicas de 

demarcação, documentação e disponibilização de dados próprias dos modelos de cadastro, 

profissionais da arqueologia, prefeituras e governos estaduais e federal têm a possibilidade de 

desempenhar suas funções de maneira mais objetiva, precisa e eficaz. Ademais, a utilização 

de um sistema cadastral comum à sociedade civil e à corporação pública legitima os 

procedimentos realizados nos meios acadêmico, jurídico e administrativos, entre outros. 

A possibilidade de adoção de sistemas cadastrais para fins arqueológicos amplia a 

discussão a respeito da plurissignificação do CTM. A aplicabilidade nas políticas para o 

patrimônio cultural reforça a importância dos sistemas como ferramentas de justiça social, 

destinadas não apenas à regulamentação da propriedade e do exercício de posse, mas à 

garantia de acesso aos bens culturais coletivos, direito previsto a toda a população. 

Por justiça social, entendemos também a adequação dos usos da terra às 

particularidades do território, bem como a correta tributação sobre a propriedade e o 

desenvolvimento do mercado imobiliário em consonância aos condicionantes locais. Estes 

três pontos, estritamente relacionados entre si, e atrelados à gestão pública financeira, 

dialogam com a temática cultural, em especial com o patrimônio material preservado in situ. 

O cálculo dos encargos sobre a propriedade deve considerar as restrições derivadas da 

ocorrência de bens arqueológicos, uma vez que o exercício de posse da terra pode ser limitado 

nas áreas onde se localizem os vestígios. Lógica semelhante se aplica, como já vimos, aos 

empreendimentos que necessitem de EIA/RIMA e às práticas imobiliárias, que devem se 

resguardar diante da possibilidade de achados arqueológicos ou da delimitação de ambientes 

culturalmente relevantes. 

Mais uma vez, o Cadastro Territorial Multifinalitário é apontado como instrumento 

fundamental para auxílio na produção e ordenamento de informações básicas ao avanço 

econômico. O mapeamento e a coleta de dados acerca do patrimônio arqueológico subsidiam 

as ações mercadológicas, o zoneamento municipal por critérios valorativos e o 

acompanhamento da gestão governamental pela sociedade civil. Ao CTM é atribuída então 

mais uma função social, agora referente ao ordenamento das rotinas econômicas, essenciais 

ao convívio coletivo. 

Como ultimo assunto destas considerações finais, tratamos especificamente da Ponta 

da Galheta. A comunidade foi analisada sob a luz de temas comuns a muitos municípios 
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brasileiros, onde se deflagram conflitos decorrentes da proximidade entre núcleos 

populacionais e conjuntos arqueológicos. Os entraves jurídicos relatados neste capítulo e no 

anterior são causados, em primeira medida, pela deficiência educacional em nosso país, 

responsável pela formação de cidadãos pouco conscientes de sua própria cultura e dos direitos 

e deveres para com o patrimônio coletivo. Este tema merece estudos mais aprofundados, que 

se distanciam dos objetivos da presente pesquisa. Por ora, nos limitamos a comentar sobre a 

potencial contribuição dos sistemas cadastrais ao ensino em nível local. Os dados levantados e 

disponibilizados nos sistemas, sendo abertos ao público, poderiam atender a consultas para 

pesquisa e projetos de extensão. Já as técnicas de delimitação territorial, a serem apresentadas 

no capítulo seguinte, propiciariam o reconhecimento e facilitariam a visitação dos conjuntos e 

materiais arqueológicos, atraentes a estudantes de todos os segmentos escolares. 

Assim como a educação patrimonial ainda expõe uma série de deficiências, também os 

órgãos incumbidos da proteção aos bens arqueológicos demonstram suas mazelas. É provável 

que a ocupação da Ponta da Galheta não ocorresse a contragosto da administração pública, 

caso os sítios da região recebessem a devida atenção tão logo fosse comprovada a existência 

dos vestígios. A demarcação e sinalização do conjunto de sítios da Galheta, procedimentos 

básicos do CTM, talvez bastassem para inibir o avanço das edificações no entorno do 

promontório, ou para delimitar um perímetro de proteção no entorno dos sítios que fosse 

legalmente tutelado pelo poder público, e passível de comprovação pela sociedade civil. A 

não realização destes procedimentos deu margem à apropriação das terras pelos atuais 

ocupantes, cuja adequação torna-se agora dependente de processos judiciais morosos e 

custosos a todos os envolvidos. 

Durante as discussões acerca das implicações socioeconômicas comuns ao patrimônio 

arqueológico da ponta da Galheta e ao Cadastro Territorial Multifinalitário, vimos que, pela 

logica do cadastro, a garantia de direito ao patrimônio cultural passa pela demarcação, 

geração de dados e disponibilização dos conteúdos arqueológicos para o grande público. No 

capítulo seguinte, exploramos as técnicas empregadas nestas atividades, e analisamos as 

possíveis formas de aplicação ao contexto arqueológico, abordando especificamente os sítios 

do tipo sambaqui. 
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4. SISTEMÁTICA CADASTRAL 

Discutidas as prerrogativas socioeconômicas competentes ao patrimônio arqueológico, 

passamos ao presente capítulo, que considera fundamentalmente as questões de ordem técnica 

vinculadas ao cadastro de sítios arqueológicos e ao CTM. É analisado o modelo de cadastro 

arqueológico utilizado oficialmente pelo IPHAN, assim como suas implicações na atuação 

dos profissionais da arqueologia e das prefeituras. O capítulo aborda também os 

procedimentos adotados para a construção de um CTM, e como estes podem contribuir para 

as políticas de preservação do patrimônio. 

Em dissertação de mestrado voltada à análise da distribuição espacial dos sambaquis 

da região Sul-catarinense, Assunção (2010: 04) descreve os métodos iniciais de seu estudo, 

que, via de regra, equivalem-se aos preceitos básicos do cadastro de sítios arqueológicos do 

qual tratamos neste capítulo. Diz o autor que 

Em primeiro lugar, se faz necessário o mapeamento geográfico dos 
sítios arqueológicos registrando sua distribuição espacial, através de 
levantamentos bibliográficos e prospecções, visitando os sambaquis já 
conhecidos a partir da literatura produzida anteriormente, e 
identificando outros sítios que ainda não haviam sido cadastrados. 
Um segundo passo é a caracterização dos sítios estudados através de 
descrições de suas feições, compondo um cadastro tipológico de todos 
os sambaquis conhecidos, contendo informações referentes à sua 
localização, composição, tamanho, estado de conservação, substrato, 
acessos, implantação na paisagem, visibilidade em relação a outros 
sítios e tipos de vestígios associados, sistematizando as informações 
que servirão de base para a pesquisa. A composição desse banco de 
dados nos dará suporte empírico possibilitando análises relativas ao 
sistema de assentamento desses grupos e a função dos sítios dentro 
desse sistema. 

 

A diferenciação entre o roteiro enunciado por Assunção e a proposta acadêmica 

desenvolvida em nosso trabalho reside exclusivamente na opção de enfoque sobre uma dentre 

as múltiplas possibilidades de análise derivadas deste método de interação entre dados 

arqueológicos. Enquanto o autor extrai informações acerca do próprio patrimônio 

arqueológico, nossa pesquisa se volta às formas de uso destes dados na gestão territorial 

dentro da lógica cadastral moderna. 

O objetivo deste capítulo, portanto, é refletir a respeito das possibilidades de 

sistematização das informações arqueológicas, com base nas premissas do Cadastro 

Territorial Multifinalitário. Para melhor exposição de nossas argumentações, segmentamos o 
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capítulo em quatro tópicos. O primeiro relaciona os métodos utilizados na elaboração destas 

páginas. Os dois tópicos seguintes apresentam os aspectos demarcatórios, cartográficos e a 

geração e sistematização dos dados alfanuméricos produzidos no âmbito da arqueologia e do 

CTM. O último tópico traz as considerações finais, onde avaliamos as potencialidades e 

deficiências decorrentes dos temas tratados. Da mesma forma que no capítulo anterior, ao 

longo de todo este capítulo confrontamos os assuntos levantados ao contexto verificado na 

Ponta da Galheta, certificando-nos de que as reflexões expostas sejam de fato aplicáveis ao 

recorte espacial selecionado para o estudo. 

4.1 MÉTODOS UTILIZADOS 

Para elaboração deste capítulo, recorremos à produção bibliográfica acadêmica voltada 

ao modus operandi, ou seja, aos procedimentos técnicos envolvidos no cadastro de sítios 

arqueológicos e no Cadastro Territorial Multifinalitário. No caso da arqueologia, optamos por 

enfocar textos mais recentes, uma vez que estes dão maior atenção aos temas da cartografia e 

da disponibilização das informações geradas, extremamente relevantes à pesquisa proposta. 

De todo modo, não ignoramos a literatura mais antiga, de igual valor. Quanto ao CTM, além 

da produção acadêmica, utilizamos como fonte de pesquisa o conjunto de documentações 

jurídicas voltadas ao tema e as Normas Técnicas da ABNT, que definem os padrões de 

trabalho e índices de qualidade necessários às atividades de agrimensura28. 

Embora não se equipare ao formato das Normas Técnicas para agrimensura, a 

arqueologia também possui indicações técnicas para demarcação, representação cartográfica e 

disponibilização de dados, desenvolvidas pelo IPHAN. São analisados os materiais de autoria 

do instituto, bem como os produtos cartográficos entregues pelos profissionais da 

arqueologia, e disponíveis ao público. 

Por estarmos lidando diretamente com a questão da cartografia de sítios arqueológicos, 

trazemos alguns exemplos de mapeamentos confeccionados por autores diversos, para 

subsidiar o debate acerca do compartilhamento de informações sobre o patrimônio e das 

formas de representação dos sítios nos mapas. Quanto a nossa área de estudo, apresentamos 

os  materiais desenvolvidos pelas instituições acadêmicas Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL) e USP, acompanhados pelas fichas catalográficas de caracterização dos 

bens analisados. Embora não sejam numerosos, os produtos executados para os sítios da 
                                                 
28 Segundo definição de Cabral et al. (s/d: 01) “Agrimensura é a área que trata da medição, demarcação e divisão 
legal da propriedade, usando métodos topográficos e geodésicos de acordo com as prescrições legais, normas 
técnicas e administrativas em vigor”. 
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Ponta da Galheta são de grande representatividade, pois evidenciam o panorama nacional de 

gestão territorial do patrimônio arqueológico, do qual tratamos ao longo destas páginas.  

4.2 CADASTRO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

A gestão do patrimônio arqueológico, para fins de proteção efetiva dos remanescentes 

culturais e ordenamento territorial dos municípios, depende obrigatoriamente da localização 

dos sítios e conjuntos arqueológicos, e da geração de informações individuais sobre as feições 

registradas. Através da reunião dos dados espaciais e atributais em um mesmo banco, é 

possível elaborar um sistema cadastral, aplicável a objetivos diversos, dos quais podemos 

citar o zoneamento municipal, planejamento de obras, licenciamento e fiscalização de 

atividades sobre o patrimônio, cálculos tributários sobre a terra e elaboração de roteiros 

turísticos. Em função das inúmeras formas de uso, atribui-se ao sistema cadastral o título de 

multifinalitário. 

Como verificamos nos capítulos anteriores, os bens arqueológicos são interpretados 

pela legislação brasileira como integrantes do patrimônio cultural nacional, de maneira que o 

acesso não apenas aos sítios deve ser garantido a toda a sociedade, mas também às 

informações a eles relacionadas. Sendo a gestão do patrimônio cultural uma atribuição 

fundamental do Poder Público, é missão do governo brasileiro a elaboração de um sistema 

cadastral arqueológico unificado para todo o país, cujos dados sejam de domínio coletivo. O 

Artigo 27 da Lei 3.924/61 determina a obrigatoriedade do cadastramento dos sítios 

arqueológicos brasileiros, identificando-os por jazidas. Diz o referido artigo que 

 

A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional [atual 
IPHAN] manterá um Cadastro dos monumentos arqueológicos do 
Brasil, no qual serão registradas todas as jazidas manifestadas, de 
acordo com o disposto nesta lei, bem como das que se tornarem 
conhecidas por qualquer via. 

 

De fato, o IPHAN, encarregado maior do patrimônio arqueológico nacional, 

desenvolveu em sua página virtual o denominado Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 

Arqueológico (SGPA), que permite ao usuário obter informações descritivas a respeito dos 

sítios registrados oficialmente por arqueólogos junto ao instituto. Os dados são armazenados 

em fichas cadastrais padronizadas, cujo preenchimento é de autoria do arqueólogo 

responsável pelo registro do sítio estudado. Não há, entretanto, produtos espaciais disponíveis 

no sistema. Apesar de haver um campo nas fichas para preenchimento das coordenadas dos 
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locais pesquisados, nem sempre a informação é fornecida. O SGPA é abordado em maiores 

detalhes no tópico referente à geração e sistematização dos dados alfanuméricos dentro da 

prática da arqueologia. 

Por sua multifinalidade, os dados de conteúdo arqueológico gerados em pesquisas 

acadêmicas, atividades para licenciamento ou em trabalhos de rotina dos órgãos 

governamentais podem ser úteis a diferentes públicos, de maneira que sua inserção no sistema 

é de grande valia. Ocorre que o interesse pelas informações disponibilizadas provém não 

apenas daqueles próximos às atividades do ramo, mas também do público leigo, para os quais 

as práticas e terminologias técnicas próprias do meio profissional não são familiares. Neste 

sentido, um sistema cadastral que trate do patrimônio cultural coletivo deve seguir os 

preceitos da Arqueologia Pública, definida por Funari (2008: 131) como “a prática da 

disciplina em interação com a sociedade”, onde os produtos disponibilizados atendam às 

demandas sociais e proporcionem a aproximação entre a população, as instituições privadas, 

os profissionais do setor de arqueologia e os técnicos dos órgãos públicos, encarregados de 

transformar os materiais arqueológicos em subsídios para a coletividade. O que se verifica 

atualmente, no entanto, é a deficiência de integração entre as partes, conforme nos 

exemplificam Funari e González (2008: 20): 

 

Como as grandes empresas são solicitadas pelos órgãos de Patrimônio 
a produzir relatórios sobre suas atividades, estes são via de regra 
honestos e permitem aos arqueólogos obter importantes experiências. 
Por outro lado, não há uma política oficial de fazer respeitar que 
organize a publicação de relatórios arqueológicos e a inclusão de 
interesses e preocupações da comunidade. Isto significa que a maior 
parte dos relatórios permanece inédita e, portanto, inacessível para 
outros estudiosos e para as comunidades e a sociedade em geral. 

 

Em relação à atuação dos gestores públicos, Bandeira et al. (2009: 01) levantam a 

reflexão a respeito da relevância da questão arqueológica não apenas como objeto 

patrimonial, mas como instrumento de governança municipal, ao afirmarem que “no momento 

em que os municípios brasileiros acabaram a reformulação ou elaboração de seus Planos 

Diretores, é fundamental a inclusão do patrimônio arqueológico nas políticas de gestão das 

cidades”. Pardi (2002: 21) sintetiza os procedimentos necessários à gestão do patrimônio 

arqueológico no meio público em um interessante esquema, ilustrado na Figura 25. Apesar de 

não se referir especificamente ao termo “sistema cadastral”, a autora destaca todos os 

componentes envolvidos. 
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Figura 25: Processos envolvidos na gestão do patrimônio arqueológico. Fonte: Pardi (2002: 21) 

 

Verificamos que o modelo indica a necessidade de um componente espacial, elencado 

pela autora no macroprocesso de “Identificação de Sítios – Regional ou Pontual”. Já os 

atributos e informações sobre o patrimônio são elencados no macroprocesso “Documentação 

de Sítio; Acervo; Conhecimento; Devolução”. Os outros dois macroprocessos, “Proteção” e 

“Promoção”, condizem com as aplicações e formas de uso de um sistema cadastral requerido 

à plena guarda do patrimônio arqueológico. 

Corroborando com a interpretação da autora, quando tratamos do componente espacial 

de um sistema cadastral, nos referimos ao modelo de representação geométrica de um sítio, a 

partir de coordenadas conhecidas, que possa ser corretamente reproduzido em um produto 

cartográfico ou em ambientes informacionais de análise geográfica. Os atributos, por sua vez, 

referem-se aos dados quantitativos e qualitativos que caracterizam o sítio representado (área 

física, idade, vestígios encontrados, grau de preservação, entre outros). 
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Assim como na Arqueologia, a lógica do Cadastro Territorial Multifinalitário entende 

que a união entre representação geométrica e atributos descritivos (ou alfanuméricos) é 

indispensável ao pleno conhecimento de um objeto analisado. Baseando-se nesta premissa, os 

subtópicos seguintes retratam o modelo de cadastro atualmente adotado para controle do 

patrimônio arqueológico, com objetivo de oferecer os subsídios teóricos para a identificação 

das potencialidades e deficiências decorrentes do possível intercâmbio com as técnicas do 

CTM. 

4.2.1 REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA E DEMARCAÇÃO 

A questão da espacialidade conferida aos bens arqueológicos parece intrínseca ao 

próprio objeto da Arqueologia, subsidiando as pesquisas arqueológicas em seus seguidos 

estágios. Trigger (2004: 72) segmenta a Arqueologia cronologicamente em quatro períodos, 

com base principalmente nas atividades desempenhadas nos Estados Unidos e na Europa. O 

primeiro período se estendeu até a metade do século XIX, onde as pesquisas executadas por 

escandinavos, britânicos e franceses dialogavam com as então modernas teorias das ciências 

naturais e do evolucionismo darwiniano. Diz o autor que a Arqueologia da época “não apenas 

revelou que as tecnologias industriais mais complexas tinham se desenvolvido a partir do 

início da Idade da Pedra, mas também que a própria Idade da Pedra dava testemunho do 

aperfeiçoamento gradual da capacidade humana de controlar o meio ambiente”. 

O período seguinte, compreendido entre a segunda metade do século XIX e as décadas 

iniciais do século XX, marcou-se pela análise do espaço enquanto fator de formação humana. 

Nas palavras de Trigger (2004: 118), “o estudo sistemático da variação cultural no registro 

arqueológico orientava-se principalmente para a definição de padrões geográficos, antes que 

cronológicos”. O terceiro período, da Arqueologia Histórico-Cultural, marcou a aproximação 

entre arqueologia e nacionalismo. As pesquisas desenvolvidas na época tinham foco na 

evolução difusa da espécie humana, nas formas de apropriação do meio pelos diferentes 

grupos étnicos, e como estes condicionavam a formação dos Estados Nacionais. 

O período pós-Segunda Guerra foi marcado pelo crescimento da visão holística e 

ecológica da Arqueologia. O foco recaiu sobre os padrões de assentamento, interpretados 

como unidades arqueológicas capazes de sintetizar a relação entre o homem e o meio e 

evidenciar o nível de interação social e uso de tecnologia pelos povos pretéritos. A partir da 

década de 1960, a chamada “Nova Arqueologia”, ou “Arqueologia Processual”, definiu novos 
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métodos de trabalho para seu campo de atuação, aproximando-se das ciências sociais. Diz 

Trigger (2004: 317) que a 

 

Nova Arqueologia envolveu várias formas de determinismo ecológico 
e demográfico, que situam os principais fatores responsáveis por 
promover mudanças fora do sistema cultural e tratam os serem 
humanos como vítimas passivas de forças quase sempre além de sua 
compreensão e controle. 

 

Funari (2005: 02) afirma que, do final da década de 1990 até hoje, se comprova “um 

crescente pluralismo interpretativo na Arqueologia”, onde as diferentes doutrinas da disciplina 

se entrecruzam, aplicando-se em maior ou menor magnitude aos estudos executados em todo 

o mundo. Para o debate proposto neste subtópico, convém apontar que, em todos os períodos  

demarcados, é possível verificar a espacialidade atribuída aos vestígios arqueológicos. A cada 

etapa do processo de desenvolvimento da Arqueologia, esta relação focou-se sobre escalas 

espaciais distintas, cujos objetos variaram entre os limites físicos de um sítio, seu entorno 

imediato, paisagem ou território aos quais os vestígios se vinculavam. Binford (1992: 179) 

também destaca o espaço como elemento de representatividade na pesquisa arqueológica 

moderna: 

 

Uma das grandes questões a que os arqueólogos procuram hoje em dia 
dar resposta é [...] a de saber como organizava o homem primitivo o 
seu espaço vital, isto é, qual a localização e o relacionamento espacial 
existente entre as diferentes atividades que realizava: dormir, comer, 
buscar comida, fabricar utensílios, etc. O que pretendemos saber é até 
que ponto o homem primitivo usava o espaço da forma coerente e 
especializada que é apanágio do homem moderno. 

 

Duas décadas antes de Binford, Schiffer (1971: 69) já desenvolvia pensamento 

semelhante, quando afirmava ser dos pressupostos mais importantes aos profissionais do meio 

a perspectiva de que o padrão espacial dos vestígios arqueológicos reflete o padrão espacial 

das atividades passadas. Desta forma, representar o espaço ocupado significaria documentar 

as relações entre homem e meio. 

4.2.1.1 Representação Geométrica 

Embora indispensável a qualquer diagnóstico profissional, a descrição literária da 

espacialidade atribuída a um bem arqueológico pode conduzir o leitor a conclusões nem 
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sempre condizentes com a realidade do objeto analisado, uma vez que o relato textual é fruto 

da observação realizada pelo pesquisador encarregado do estudo. Já a representação 

cartográfica, apesar de ser também um produto da interpretação de seu autor, pode apresentar 

maior neutralidade quanto às posições profissionais, ideológicas ou políticas de seu 

responsável. Configura-se então a cartografia como uma rica fonte de informações aos 

pesquisadores do ramo, complementando as argumentações e teorias expostas textualmente. 

Ao analisar os aspectos concernentes à proteção governamental do material 

arqueológico no Brasil, diz Torres (1937: 10) que 

 

Para começar, já se pode fazer um pouco mais do que apresentar 
ideias gerais sobre o assunto. Já se podem registrar alguns dados 
peculiares a certos tipos de jazidas e mesmo informações referentes a 
algumas delas. 
No entanto, para melhor conhecimento do terreno em que se haverá de 
operar, importa, antes de tudo, organizar mapas em que se assinalem 
as nossas principais jazidas arqueológicas, grupadas por tipos, para 
maior facilidade de compreensão. Convém ainda divulgar alguns dos 
elementos mais característicos das nossas culturas extintas e atuais. 
Interessados no que possuímos, por melhor conhecê-lo, poderemos 
julgar mais convenientemente do valor dos achados que se nos 
deparem. 

 

Apesar de formulada na já distante década de 1930, a proposição de Torres quanto ao 

mapeamento dos bens arqueológicos brasileiros ainda não foi convertida em realidade. O país 

não dispõe de uma coletânea cartográfica que represente satisfatoriamente a riqueza e 

diversidade de seu patrimônio histórico e pré-histórico. O que possuímos são produtos 

derivados de ações pontuais, referentes a territórios que variam entre a escala local e estadual, 

e executados conforme a iniciativa das lideranças encarregadas temporariamente das 

instituições responsáveis pelo trato com o patrimônio. Em âmbito federal, contamos apenas 

com a cartografia produzida e editada até a década de 1980 pelo IBGE. Nos mapas é possível 

visualizar a identificação de sítios arqueológicos, a partir de delimitações genéricas, conforme 

nos mostra a Figura 26: 
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Figura 26: Trecho da Folha IBGE SH-22-X-B-V-1. É possível identificar a representação de alguns 

sambaquis. 

A imagem refere-se a um fragmento da Folha da Lagoa da Garopaba do Sul, onde se 

localiza a Ponta da Galheta. Elaborada no ano de 1976, em escala de 1/50.000, a folha não 

parece ter como um de seus objetivos a delimitação das reais dimensões dos sambaquis, mas 

somente a indicação da existência destes bens na região. No documento não são informados 

elementos básicos sobre os sítios desenhados, como a fonte ou o ano de criação do dado, o 

que nos leva a crer que a representação dos sítios é de autoria dos próprios responsáveis pela 

folha. Desde a confecção da coleção de produtos cartográficos do qual esta folha faz parte, 

não houve a atualização dos conteúdos arqueológicos retratados, de maneira que a adoção da 

folha como instrumento de referência para as atividades sobre o patrimônio não é 

recomendável. 

A inexistência de normativas específicas para a representação cartográfica de bens 

arqueológicos, ou de materiais desenvolvidos por instituições governamentais que sirvam de 

modelo aos profissionais da arqueologia, reflete-se na qualidade do material cartográfico 
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confeccionado por particulares e encaminhado aos órgãos de fiscalização. Como vimos no 

capítulo anterior, a liberação de uma área para instalação de um empreendimento de potencial 

impacto, seja público ou privado, depende do aval do IPHAN. O instituto somente autoriza o 

empreendimento após avaliar o diagnóstico socioambiental realizado por uma equipe 

multidisciplinar, contratada a encargo do responsável pelo empreendimento. Dentre os 

materiais inseridos nos diagnósticos, incluem-se produtos cartográficos, que demarcam a 

localização de sítios arqueológicos e dos empreendimentos planejados. Também são 

encaminhados ao IPHAN laudos, pareceres e outros documentos destinados à avaliação do 

impacto causado por terceiros sobre os sítios. Ocorre que, por não haver um padrão oficial, os 

diagnósticos e demais documentos entregues às Superintendências Estaduais do IPHAN 

apresentam produtos cartográficos de qualidade variável, muitos dos quais distantes dos 

critérios mínimos necessários à devida comprovação das informações espaciais indicadas, 

ocasionando a não aprovação dos laudos por parte do instituto. 

Em relatório interno elaborado pelo setor de arqueologia do IPHAN, Perin (2010: 08) 

avalia os produtos cartográficos referentes ao ano de 2009: 

 

Com a análise dos processos movimentados e analisados pelo Setor de 
Arqueologia do IPHAN/SC em 2009, verifiquei que foram emitidos 
332 pareceres técnicos ao longo deste ano, sendo que 58 (17%) deles 
são relacionados a solicitações e recebimentos de complementação aos 
projetos e relatórios decorrentes das pesquisas autorizadas pelo órgão 
no Estado. Dentre as complementações solicitadas, 27 delas (46,5%) 
estão relacionadas à baixa qualidade dos materiais cartográficos 
apresentados pelas equipes de Arqueologia. Geralmente eles não 
continham a delimitação adequada da área a ser estudada e o arranjo 
completo do empreendimento. Outro problema recorrente foi a má 
qualidade gráfica dos materiais cartográficos e a ausência total de 
legenda, que acabou por impossibilitar a leitura dos mapas por parte 
dos técnicos. 

 

Para exemplificar a variabilidade dos produtos executados, apresentamos alguns 

mapas de localização de sítios arqueológicos, obtidos junto à Superintendência do IPHAN em 

Santa Catarina. Os documentos foram copiados dos originais dentro do próprio prédio da 

Superintendência, de maneira que a qualidade das ilustrações deriva das possibilidades de 

reprodução do material analisado. 
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O primeiro exemplo (Figura 27) refere-se a um diagnóstico do ano de 200329, e retrata 

a região do Camacho, na divisa entre os municípios de Laguna e Jaguaruna. 

 

 
Figura 27: Exemplo nº 1 de mapa de sítios arqueológicos encaminhado ao IPHAN. Fonte: IPHAN/SC. 

 
                                                 
29 Número do Processo onde consta o produto cartográfico: 01510.000088/2003-23. 
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O mapa, em escala 1/12.500, identifica o sítio somente por um círculo de 

preenchimento sólido, sem delimitar um perímetro específico. A presença do grid de 

coordenadas, indicação do Norte geográfico e escalas numérica e gráfica permite ao IPHAN 

homologar os dados informados, embora faltem alguns elementos importantes, como a 

nomenclatura dos objetos representados e a complementação da legenda. 

O exemplo seguinte refere-se a um projeto executado pela Prefeitura de Itajaí no ano 

2000, e encaminhado ao IPHAN em 2003 para averiguação30. A planta, elaborada em 

tamanho de folha A2, representa os limites de uma propriedade às margens do Rio Itajaí 

Mirim, no interior da qual se localiza um sítio arqueológico do tipo sambaqui. A Figura 28 

apresenta o segmento do produto cartográfico de maior relevância para nosso estudo:  

                                                 
30 Número do Processo onde consta o produto cartográfico: 01510.000035/2003-11 
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Figura 28: Trecho de planta com localização de sambaqui, submetida à análise do IPHAN. Fonte: 

IPHAN/SC. 

 

Apesar de simples, a planta apresenta alguns aspectos interessantes, que merecem 

maiores atenções. O produto foi confeccionado em escala de 1/500, compatível com o nível 

de detalhamento recomendado a mapeamentos cadastrais31. São delimitados os perímetros 

                                                 
31 O tema da escala aplicável ao cadastro territorial é abordado no tópico 4.2. 
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ocupados pelo sítio arqueológico e pela potencial área de proteção, segundo análise do 

arqueólogo responsável. Também são informadas as áreas para ambos, em metros quadrados. 

Elementos gráficos como estes devem ser considerados em trabalhos do gênero, pois 

oferecem aos órgãos de controle e à comunidade em geral a possibilidade de mensuração dos 

objetos mapeados, e confrontação das informações cartográficas com a realidade. No entanto, 

a planta em questão não considera alguns itens básicos, como a presença de grade de 

coordenadas e a identificação e localização dos pontos de controle que originaram a 

delimitação do sítio arqueológico e da área de proteção. Utilizando somente os dados 

existentes na planta, torna-se dificultosa a tarefa de comprovar em campo a fidelidade do 

produto.  

 Os produtos cartográficos complementares aos diagnósticos entregues ao IPHAN nem 

sempre são constituídos por materiais anexos aos documentos textuais. Há casos em que a 

representação espacial dos sítios é inserida no próprio corpo do documento. A Figura 29 foi 

extraída de um laudo emitido no ano de 2006, sobre uma área vinculada a um sítio ceramista 

no bairro de Mato Alto, município de Laguna (Farias, 2006).  
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Figura 29: representação de sítio arqueológico com uso de imagem de satélite. Fonte: IPHAN/SC. 

 

Destaca-se, logo de início, o uso de uma imagem de satélite como elemento de auxílio 

à localização do objeto mapeado. Na imagem, são identificados o perímetro referente ao sítio 

arqueológico e os pontos de prospecção32, cujas coordenadas são listadas em tabela existente 

no próprio laudo. De posse destes dados, a atuação do órgão de controle torna-se mais 

simples, visto que a presença da imagem de satélite – caso esteja atualizada – propicia uma 

primeira análise espacial. Embora superficial, esta análise permite o levantamento mais ágil 

das questões principais a serem avaliadas, acelerando o processo de resposta ao responsável 

pelos estudos. O produto ilustrado, no entanto, não substitui os mapas e cartas executados em 

conformidade com as normas cartográficas básicas, tampouco anula a necessidade de 

apresentação destes. 

                                                 
32 Azevedo Netto (2005: 151) define a atividade de prospecção como “o conjunto de procedimentos que visam 
constar e delimitar a presença de sítios arqueológicos em uma determinada área, com base no que foi apontado 
pelo diagnóstico. O objetivo dessa etapa é verificar a natureza dos sítios que possam existir, inferir seu tamanho 
e a área ocupada. Essa verificação é feita por intermédio de delimitação das áreas em que ocorrem os vestígios 
de superfície e por sucessivas e sistemáticas sondagens, por meio de técnicas variadas, observando-se a 
distribuição dos contextos arqueológicos (o patrimônio) nas estratigrafias e na formatação dos sítios”. 
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Como último exemplo, citamos o trabalho realizado pela Universidade do Sul de Santa 

Catarina, no ano de 2009. O estudo integra uma proposta de cercamento do sambaqui 

Garopaba do Sul I, no município de Jaguaruna. A imagem ilustra a planta do sítio, 

encaminhada ao IPHAN: 
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O produto cartográfico permite a plena interpretação das estruturas mapeadas, uma vez 

que são apresentados todos os elementos complementares às representações geométricas, 

como legenda, grade de coordenadas, escala gráfica e mapas auxiliares de localização. 

Ademais, as informações textuais sobre a projeção cartográfica conferem maior credibilidade 

ao produto, pois permitem a comprovação dos objetos mapeados utilizando-se dos mesmos 

critérios adotados para a confecção da planta. 

Interessante notar que este produto cartográfico representa integralmente o sambaqui, 

sua zona de proteção e toda a malha urbana existente no entorno, em uma escala de 1/2.500, 

muito próxima ao padrão cadastral imobiliário. Esta se trata de uma informação relevante, 

uma vez que o sítio da Garopaba do Sul é reconhecido informalmente como o maior sambaqui 

do mundo, condicionando seu mapeamento a uma situação especial. Se considerarmos que 

praticamente todos os sambaquis já catalogados – inclusive os do conjunto da Galheta – 

apresentam dimensões significativamente menores, concluiremos que a cartografia dos sítios 

pode ser perfeitamente compatível aos padrões cadastrais recomendados ao CTM. 

Consciente da importância dos produtos cartográficos, a Superintendência do IPHAN 

em Santa Catarina elaborou em 2011 um documento denominado “Padronização de 

documentos referentes aos processos de pesquisa arqueológica”. Diz o texto introdutório 

(IPHAN, 2011: 02) que 

 

Diante da demanda do setor de arqueologia por uma padronização nos 
procedimentos e documentações adequadas que envolvem as 
pesquisas arqueológicas, vimos por meio do presente apresentar uma 
proposta, na área de Arqueologia, para o regular cumprimento das 
normas concernentes ao licenciamento ambiental de empreendimentos 
potencialmente lesivos ao Patrimônio Arqueológico Nacional no 
Estado de Santa Catarina. 

 

O documento define as atividades e materiais necessários à liberação de cada uma das 

três licenças ambientais a serem expedidas pelo IPHAN. Apesar de ter como objetivo 

“esclarecer e orientar a elaboração de relatórios e diagnósticos com fins de licenciamento 

ambiental no âmbito do patrimônio cultural” (IPHAN, 2011: 06), a padronização proposta 

acaba por atender também aos demais trabalhos de arqueologia que envolvam produtos 

cartográficos, mas que não estejam vinculados a liberações ambientais. Dentre as demandas 

necessárias à emissão das licenças, detalhamos a seguir as que de alguma forma podem 

contribuir para o cadastro de sítios arqueológicos. 
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Para a obtenção da Licença Prévia, é requerido que o diagnóstico analisado baseie-se 

em cartas ambientais temáticas (geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e 

vegetação), compatíveis com a área do empreendimento. Em casos onde não haja dados 

suficientes para a área em questão, devem ser produzidos novos produtos cartográficos, em 

complemento às informações coletadas. Estes produtos, via de regra, devem ser de teor 

público, uma vez que se referem a temas espaciais de interesse coletivo. A homologação dos 

materiais pelo IPHAN, em teoria, implicaria na garantia de uso destes para múltiplos fins, 

inclusive para a elaboração de dados de apoio ao cadastro territorial dos sítios. 

Pensamento semelhante pode ser aplicado aos “Programas de Prospecção”, previstos 

na fase de obtenção da Licença de Instalação. Estes programas visam a execução e relato das 

atividades de prospecção arqueológica nas áreas de influência direta e indireta dos 

empreendimentos avaliados. O relato pode ser complementado pela relação das coordenadas 

dos pontos de prospecção, bem como das características dos vestígios encontrados em cada 

ponto. Tais informações espaciais poderiam ser úteis a um eventual sistema cadastral 

arqueológico, com a possibilidade de compartilhamento com a comunidade. 

Quanto à fase de obtenção da Licença de Operação, as possíveis contribuições 

derivam do “registro detalhado de cada sítio e de seu entorno” (IPHAN, 2011: 04). A 

descrição pormenorizada dos bens arqueológicos pode ser aproveitada no cadastramento dos 

sítios, enquanto o relato do ambiente de entorno pode oferecer os subsídios necessários à 

delimitação de faixas de proteção e zoneamento das formas de uso do solo. 

O documento elaborado pelo IPHAN segue com a exposição dos critérios técnico-

científicos a serem observados, quando da produção e análise dos estudos de arqueologia. 

Neste trecho é delimitado o padrão cartográfico dos materiais destinados à Superintendência. 

Destacamos inicialmente a obrigatoriedade de confecção da denominada “Carta Ambiental 

Cultural”, onde devem ser representados todos os elementos culturais localizados nas áreas de 

influência direta e indireta dos empreendimentos. Nesta carta, segundo o documento, devem 

constar todos os pontos de interesse cultural, incluindo os sítios arqueológicos, e seu conteúdo 

deve ser enviado em formato digital. A Carta Ambiental, assim como os demais produtos 

cartográficos já citados, deve ser complementada por uma listagem, constando em relatório, 

das coordenadas dos pontos que referenciam espacialmente os caminhamentos, prospecções e 

estruturas físicas mapeadas. Todos estes pontos devem ser marcados com uso de 

equipamentos de rastreio no próprio local das aferições, adotando-se o datum SIRGAS2000, 

enquanto a projeção cartográfica utilizada deve ser a Universal Transversa de Mercator 

(UTM). 
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A padronização cartográfica demandada pelo IPHAN abrange também  o formato de 

representação gráfica. Determina o documento elaborado pelo instituto que 

 

A simbologia presente nos materiais cartográficos deverá seguir a 
padronização e as convenções cartográficas definidas pelos manuais 
disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) ou da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Ministério da 
Defesa, que são os órgãos oficiais de cartografia no Brasil. 

 

Adotando as normas do IBGE e do DSG, a Superintendência do IPHAN em Santa 

Catarina permite a compatibilização dos materiais homologados com outros produtos e bases 

cartográficas confeccionados nos padrões oficiais brasileiros. 

Dentre os numerosos produtos cartográficos exigidos pelo IPHAN, interessa 

especialmente ao presente tópico salientar a obrigatoriedade da confecção de uma “planta, 

mapa ou carta planialtimétrica em escala compatível e adequada à área representada contendo 

a delimitação vetorial de todos os sítios, estruturas ou áreas com valor patrimonial” (IPHAN, 

2011: 11). Emitindo esta ordem, a Superintendência tem a possibilidade de iniciar a 

montagem de um banco de dados com a delimitação georreferenciada dos sítios arqueológicos 

de Santa Catarina, a partir da compilação dos dados vetoriais repassados pelas equipes 

encarregadas dos diagnósticos e relatórios. No entanto, lembramos que os limites vetoriais 

disponibilizados referem-se exclusivamente aos sítios localizados nas áreas de influência dos 

empreendimentos fiscalizados, de maneira que os órgãos responsáveis pelo patrimônio 

arqueológico não podem se isentar da tarefa de mapeamento dos bens restantes. 

4.2.1.2 Demarcação 

O último detalhamento técnico definido pelo IPHAN a ser comentado neste capítulo 

diz respeito à obediência dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Assim afirma o documento da Superintendência: 

 

Os mapas, cartas, plantas e levantamentos topográficos apresentados 
nos projetos e relatórios de arqueologia devem estar de acordo com a 
NBR 13.133 [...], devendo ser encaminhado também o relatório 
técnico de acordo com a mesma norma, bem como a cópia da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico 
pelo levantamento topográfico. 
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A inclusão da NBR 13.133 como referência técnica às normativas arqueológicas é um 

exemplo dos mais relevantes, no que confere às possibilidades de interlocução entre a 

atividade de arqueologia e o Cadastro Territorial Multifinalitário. Elaborada no ano de 1994, a 

Norma Técnica em questão expõe logo em seu primeiro tópico os intuitos de sua formulação 

(ABNT, 1994: 01): 

 

Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução de 
levantamento topográfico destinado a obter: 
a) conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, área, 
localização, amarração e posicionamento; 
b) informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de 
projetos; 
c) informações sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos 
básicos; 
d) informações sobre o terreno destinadas a projetos executivos. 

 

A norma aborda de maneira pormenorizada as técnicas, instrumentos e formulações 

matemáticas necessárias à execução dos procedimentos topográficos33, voltados aos diferentes 

fins descritos na citação. Quanto aos serviços de arqueologia, a NBR 13.133, apesar de não se 

referir diretamente ao setor, se aplica a grande número de situações, dada a importância 

atribuída à espacialidade intrínseca aos bens estudados. Como vimos, pela análise do 

documento de padronização do IPHAN, a liberação das licenças ambientais, assim como a 

emissão de pareceres e a avaliação de trabalhos técnicos depende da qualidade com que as 

atividades arqueológicas e seus produtos são representados cartograficamente. Seguindo as 

orientações da Norma Técnica, os profissionais da arqueologia podem adequar seus métodos 

de atuação e materiais elaborados aos padrões compatíveis com as demandas do Poder 

Público. De acordo com os procedimentos adotados e com a aparelhagem utilizada, é possível 

refinar as medições espaciais a valores de precisão milimétrica, conferindo maior acuidade às 

atividades da arqueologia, como prospecções, demarcação de quadrículas para escavação e 

homologação dos limites territoriais ocupados por sítios arqueológicos. A Norma Técnica 

atende também à elaboração de dados altimétricos, importantes à arqueologia para estudos 

sobre estratigrafia, acompanhamento dos níveis de deterioração e projeção do raio de 

visibilidade dos bens arqueológicos. 

                                                 
33 Segundo Águila e Erba (2006: 03), “a Topografia é definida como a ciência aplicada que tem como objetivo 
estudar e desenvolver métodos e instrumentos destinados a levantar e processar dados do terreno, a partir dos 
quais seja possível representar graficamente a realidade física em um documento cartográfico”. 
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Ainda que o diálogo entre a arqueologia e as normas topográficas seja relativamente 

recente no Brasil, os métodos e, principalmente, os equipamentos considerados pelos 

documentos normativos já se fazem presente nas rotinas arqueológicas. Araujo (2002: 11) 

relata os passos realizados durante pesquisa no sítio Bianco, em Itapeva, estado de São Paulo, 

após o trabalho de demarcação visual dos vestígios arqueológicos por meio de bandeiras: 

 

Uma vez “bandeiradas”, as peças puderam ser registradas e coletadas. 
O procedimento utilizado no Sítio Bianco se valeu de equipamentos 
de topografia (um teodolito ótico/mecânico na primeira etapa e um 
teodolito digital na segunda etapa) para registrar a posição horizontal 
das peças. Demarcados dois eixos principais e ortogonais que se 
cruzavam em um ponto de origem, as leituras das peças foram feitas 
com os aparelhos e amarradas aos eixos. Obtivemos, desta maneira, 
coordenadas cartesianas para cada peça, o que permitiu 
posteriormente sua plotagem em um mapa do sítio. [...] Cabe notar 
que outro efeito do senso comum foi superado: o registro individual 
de alguns milhares de peças, em um terreno arado e por meio de 
topografia poderia parecer à primeira vista uma tarefa titânica e 
extremamente custosa em termos de tempo. Nossos resultados 
mostraram, porém, que o tempo gasto na plotagem individual de peças 
não é tão elevado assim. 

 

O que se deseja destacar nas palavras do autor é o reconhecimento da potencial 

contribuição das técnicas de topografia aos serviços arqueológicos, ainda que o produto 

cartográfico não tenha como objetivo final o enquadramento dos pontos mapeados em um 

sistema oficial. Seguindo ideologia semelhante, Gomes (2003: 35) disserta sobre o método 

implementado nas pesquisas realizadas sobre os sambaquis do Vale do Ribeira de Iguape, 

divisa São Paulo/Paraná: 

 

Os sítios a serem levantados são percorridos para escolha do ponto 
inicial (base), que define os pontos de partida para montagem da 
malha do levantamento geofísico arqueológico [...] e, por meio de 
visada, determina-se um ponto auxiliar para formar a linha de 
referência que será utilizada para a construção da malha. Foram 
construídos marcos de cimento nestes dois pontos de referência para 
possibilitar a reconstrução das malhas no futuro, se necessário. [...] 
O levantamento topográfico constou de medições de distâncias 
horizontais com trena e ângulos horizontais de 90º entre as linhas 
espaçadas de 2m². Em seguida, a topografia desta área foi levantada 
em detalhe usando um taqueômetro digital (estação total) que também 
foi usado para o posicionamento dos pontos de medidas geofísicas 
dentro e fora das malhas regulares. [...] 
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A utilização de métodos de levantamento e instrumentos de medida 
apropriados que atendam aos objetivos do trabalho são fatores que 
devem ser observados na execução dos levantamentos de sítios 
arqueológicos cujas formas, dimensões e disposições dos detalhes 
deverão estar fielmente representadas em planta. É de suma 
importância determinar os pontos notáveis que irão definir a 
planimetria do terreno, bem como daqueles que permitirão representar 
o relevo. 

 

Apesar de não se debruçar sobre a questão das normas técnicas nas medições 

executadas, o autor trata de um assunto chave para o tema da relação entre arqueologia e 

topografia: a inserção de pontos de controle no terreno. Estes pontos podem servir a 

propósitos variados, como a delimitação de quadrículas para supervisão das escavações,  

referenciamento espacial de vestígios arqueológicos, ou identificação de áreas específicas em 

terrenos de difícil reconhecimento. 

A NBR 13.133 aborda este tema em detalhes, visto que a implantação de pontos de 

controle é indispensável aos serviços topográficos e cadastrais. A Norma Técnica (ABNT, 

1994: 04) denomina-os “ponto de apoio”, descrevendo-os como “pontos, convenientemente 

distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento topográfico e, por isso, devem ser 

materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da 

sua importância e permanência” (Figura 30). O IBGE, através do documento NS.DGC-

Nº29/88, especifica os formatos, dimensões e processos para construção das diferentes 

categorias de marcos que especializam os pontos de apoio. 

É a partir dos pontos de apoio que se obtêm as coordenadas cartesianas ou geográficas 

obtidas com os aparelhos de medição. Uma vez implantados no terreno, os pontos são 

identificados por meio de códigos sequenciais únicos registrados nos próprios objetos que os 

materializam, permitindo a relação inequívoca entre determinado ponto e sua localização 

espacial. 

 



137 
 

 
Figura 30: Exemplos de pontos topográficos. Fonte: Veiga et al. (2007: 92). 

 

Também é com base nos pontos de apoio que podem ser determinados os vértices de 

amarração para demarcação de poligonais de proteção dos sítios arqueológicos. A Figura 31, 

retirada de Hasenack (2013: 133), apresenta um exemplo de documentação denominado 

“Monografia de ponto de referência”, representando os pontos de apoio utilizados em um 

trabalho de cadastramento de imóvel junto à Prefeitura de Palhoça, em Santa Catarina: 
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Figura 31: Exemplo de documentação de ponto de apoio topográfico. Fonte: Hasenack, 2013. 

 

Sendo os pontos de referência identificados por códigos únicos, é possível cadastrá-los 

juntamente com os demais documentos utilizados para registro imobiliário, de maneira a 

certificar a demarcação do perímetro territorial, e garantir o exercício de posse da propriedade 

mensurada. 

Relembrando as análises realizadas nos capítulos anteriores, observamos que a 

delimitação de sítios arqueológicos é fundamental à organização territorial de municípios, no 

que diz respeito ao ordenamento dos usos do solo, arrecadação financeira e garantia dos 

direitos sociais. Sem a implantação de pontos de apoio topográfico no terreno, a verificação 

espacial dos limites oficiais ocupados pelos sítios torna-se mais complexa, e passível de 

interpretações divergentes. A instalação dos pontos de apoio com base nas orientações 
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técnicas da ABNT garante a possibilidade de comprovação legal dos limites de proteção 

indicados pelo arqueólogo e pelo geômetra encarregados da demarcação do terreno, e 

homologados pelo IPHAN. Apesar de não discorrer especificamente sobre a necessidade 

fixação de pontos de apoio nas pesquisas arqueológicas, a exigência de respeito às normas da 

NBR 13.133 demandada pela Superintendência do IPHAN em Santa Catarina indica um 

primeiro passo rumo à padronização das atividades avaliadas, cujos produtos poderão 

futuramente subsidiar o cadastro e a demarcação de sítios. 

Convém observar, no entanto, que a demarcação de sítios por meio de pontos de apoio 

deve ser executada de maneira a causar o menor dano possível aos bens delimitados. 

Dependendo das características do solo e do próprio levantamento, a implantação dos marcos 

topográficos demanda o uso de pequenas chapas de metal, ou de robustas estruturas de 

concreto, a serem fixadas em profundidade, chegando a quase um metro abaixo da superfície, 

e abarcando um diâmetro horizontal de mesma metragem. Para sítios de pequeno porte, alta 

fragilidade, elevada concentração material, ou localizados em solo instável, a fixação de 

pontos de apoio pode ser inviabilizada, devido à possibilidade de perturbação e alteração das 

composições arqueológicas. Para estes casos, é interessante ao IPHAN, em complemento às 

determinações para produção cartográfica, definir normativas de demarcação para territórios 

arqueológicos em condições de fragilidade ou inacessibilidade. 

A principal normativa demarcatória existente o Brasil é a Norma Técnica para 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais, de autoria do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Aprovado pela Portaria INCRA Nº 578, de 16 de setembro de 

2010, o documento indica os procedimentos necessários à mensuração in loco e representação 

gráfica das propriedades rurais em todo o país. Na norma em questão, são apresentadas quatro 

categorias de vértices demarcatórios (Tabela 5), definidos pelo instituto como “todo local 

onde a linha limítrofe do imóvel muda de direção ou onde existe interseção desta linha com 

qualquer outra linha limítrofe de imóveis contíguos ou servidões de passagem” (INCRA, 

2010: 13). No caso das propriedades rurais, estes limites podem não ser traçados fisicamente, 

por se encontrarem em locais de difícil acesso, como no curso de rios, interior de matas 

fechadas, ou em grandes depressões do terreno. Desta forma, os vértices são projetados 

virtualmente, por meio das técnicas de topografia. 
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Tabela 5: Classificação de tipos de vértices quanto a materialização* 

TIPO MATERIALIZAÇÃO 
M Vértice materializado, medido e codificado em campo 
P Vértice medido e não materializado 
V Vértice determinado indiretamente e não materializado 
O Vértice paralelo a eixo medido e não materializado 

*Fonte: INCRA (2010: 27). 
 

Os pontos não demarcados em campos são registrados em planta junto aos demais 

pontos (Figura 32), tendo suas coordenadas calculadas e encaminhadas ao INCRA. 

 

 
Figura 32: Exemplo de representação cartográfica dos vértices topográficos. Fonte: INCRA (2010: 47) 

 

Orientando-se pela metodologia estabelecida pelo INCRA, pode o IPHAN aperfeiçoar 

as exigências técnicas apresentadas aos profissionais da arqueologia, condicionando a 

execução de suas atividades não apenas à obediência dos novos padrões cartográficos, mas 

também à aplicação das normas de agrimensura ao processo de registro de bens 

arqueológicos. 

Há ainda outro potencial benefício decorrente da aplicação das técnicas de topografia e 

cartografia para demarcação dos sítios, que é a definição de zonas de proteção no entorno dos 

bens arqueológicos. Poucos são os documentos legais que abordam o caso, e as raras menções 
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ao assunto não apresentam critérios técnicos ou métodos definidos para execução das 

recomendações jurídicas. Transcrevemos inicialmente o Artigo 18 do Decreto-Lei nº 25/37: 

 

Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional [atual IPHAN], não se poderá, na vizinhança da coisa 
tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, 
nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada 
destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de 
cinquenta por cento do valor do mesmo objeto. 

 

Mesmo restringindo a ocupação de entorno, o Decreto-Lei não oferece detalhes a 

respeito das formas de delimitação das áreas de vizinhança a uma coisa tombada, nem mesmo 

de quais as metragens aplicáveis aos bens protegidos. De teor semelhante, a Carta de Santos, 

redigida em 2004, manifesta-se a favor da intervenção pública na proteção das áreas de 

entorno a sítios arqueológicos: 

 

Tendo em vista o potencial de ocorrência de danos irreversíveis aos 
bens protegidos pelo tombamento, em decorrência de transformações 
em sua vizinhança, o tombamento deve prever obrigatoriamente 
formas de proteção do entorno, mediante a delimitação, 
regulamentação e fiscalização do uso e ocupação do solo em tais 
espaços. [...] 
A descaracterização da paisagem dos sítios arqueológicos 
compromete a produção de conhecimentos sobre o sítio, razão pela 
qual o Poder Público deve garantir a proteção do entorno e de sua 
respectiva paisagem. 

 

A Carta de Santos, embora dotada de argumentos persuasivos, não supre as carências 

jurídicas para garantia da delimitação de sítios, contribuindo somente para ratificar eventuais 

ações sobre o patrimônio, e embasar a geração de documentos futuros. 

O último exemplo de normativa federal que dialoga com o tema das zonas de entorno 

é a Lei Nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977. Ainda que apoiada em redação pouco 

aprofundada, a lei se mostra mais objetiva que os dois exemplos anteriores. Logo em seu 

Artigo 1º, a lei define como Área ou Local Especial de Interesse Turístico os “bens de valor 

histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico”. Estes espaços devem ser cercados, 

segundo o Artigo 4º, por zonas de entorno, divididas em duas categorias. A primeira é a de 

Proteção, definida como necessária “ao acesso do público ao Local de Interesse Turístico e à 

sua conservação, manutenção e valorização”. A segunda é a de Ambientação, destinada à 

“harmonização do local de Interesse Turístico com a paisagem em que se situar”. 
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Como última contribuição ao tema do entorno de sítios, a Lei 6.513/77, em seus 

Artigos 13 e 17, determina que o ato de oficialização de uma Área ou Local Especial de 

Interesse Turístico deve ser acompanhado pela apresentação de seus limites e “principais 

características que lhe conferirem potencialidade turística”, o que demonstra preocupação 

quanto aos aspectos cadastrais e territoriais das zonas de proteção. O documento, no entanto, 

não trata das formas de delimitação, cercamento ou descrição dos bens acautelados, assim 

como o Decreto-Lei 25/37 e a Carta de Santos. 

Apesar da escassez normativa em instância federal, o Estado de Santa Catarina vale-se 

do Decreto 14.250, de 05 de junho de 1981, para legislar sobre o tema. O documento, em seu 

Artigo 42, define como “Área de Proteção Especial” aquela adjacente a “sítios de interesse 

recreativo, cultural e científico”, categoria em que se enquadram os sítios arqueológicos. Em 

seguida, o Artigo 44 complementa a redação do Artigo 42, caracterizando como área 

adjacente a “faixa razoável que objetiva preservar o entorno dos bens arqueológicos, 

paisagísticos e arquitetônicos, tombados”. Mais à frente, o Artigo 61 proíbe o parcelamento 

do solo nas Áreas de Proteção Especial, o que indica a necessidade de uma delimitação oficial 

das zonas de uso restrito, para garantia de cumprimento das normas estabelecidas. 

Acompanhando as diretrizes estaduais, a Prefeitura de Jaguaruna, vizinha a Laguna, 

estipulou, através da Lei Nº 1385/2010, uma faixa de proteção de 50 metros no entorno de 

todo sítio arqueológico localizado no município. Resguardando-se nesta lei, o IPHAN, 

juntamente com a Prefeitura de Jaguaruna e com a UNISUL, elaboraram um projeto para 

redefinição do cercamento do sambaqui da Ponta da Garopaba do Sul e de seu entorno. 

Conforme ilustra a Figura 33, o sítio possui um antigo cercamento em madeira, levantado sem 

a observância às recomendações topográficas oficiais.  
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Figura 33: Cercamento do sambaqui da Ponta da Garopaba do Sul I. Nota-se a presença de residências 

erguidas no limite com o sítio. Fonte: IPHAN/SC. 

 

Como se percebe, o cercamento atual, embora não se apresente nas melhores 

condições, cumpre a função de conter os avanços urbanos sobre a área de ocorrência do 

sambaqui. A ausência, no entanto, de uma normatização de ampla abrangência que condicione 

as atividades dos arqueólogos aos padrões topográficos nacionais, resulta na ausência de 

documentos cartográficos oficiais que explicitem legalmente os limites do sítio e de seu 

entorno. Sem uma base jurídica sustentável, torna-se dificultosa a tarefa de resolução dos 

conflitos entre indivíduos e entidades com interesses divergentes quanto às formas de uso do 

território ocupado pelo sambaqui. Este entrave à plena gestão do patrimônio é verificado 

também na região da Ponta da Galheta. O subtópico seguinte encerra a temática da cartografia 

e demarcação na arqueologia, expondo a situação existente na área de estudo proposta. 

4.2.1.3 Ponta da Galheta 

Os sítios Galheta I, Galheta II e Galheta IV foram mapeados no ano de 2009, durante o 

projeto de estudo para avaliação da viabilidade de criação do Parque Arqueológico do Sul, 

que contou com a participação do IPHAN, UNISUL, USP e do Centro de Pesquisa Ambiental 

e Arqueológica (CEPAARQ). Segundo o relatório de pesquisa, obtido junto à 

Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, o projeto previa que o Parque Arqueológico 
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do Sul se estendesse por trechos dos municípios de Laguna, Jaguaruna, Içara e Araranguá, 

abarcando um total de 119 sítios catalogados (Farias, 2009: 07). 

Apesar de o parque não ter sido criado, o projeto resultou no desenvolvimento de uma 

série de produtos cartográficos, referentes aos vários conjuntos arqueológicos existentes no 

litoral Sul-catarinense. Os sítios da Ponta da Galheta contam com três tipos de mapeamento: o 

primeiro encontra-se inserido no próprio corpo do relatório, e retrata o modelo de elevação 

digital do promontório onde se encontra o conjunto arqueológico, cuja autoria deve-se a 

Farias e DeBlasis (2006). A representação pode ser visualizada na Figura 34: 

 

 
Figura 34: Modelo de elevação digital do Promontório da Ponta da Galheta. Fonte: Farias (2009: 105). 

 

O produto representa os sítios Galheta I, II e IV por meio de pontos, uma vez que a 

temática principal deste mapa é a elevação do terreno. Ademais, a escala de visualização 

selecionada não seria apropriada à inserção dos limites dos sítios na forma de polígonos, pois 

as categorias de elevação poderiam ser encobertas. Embora não haja uma grade de 
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coordenadas, ou dados sobre sistema de projeção, os pontos de representação dos três sítios 

são georreferenciados, e suas respectivas coordenadas e demais informações espaciais são 

relatadas no documento (Farias, 2009: 96). Não há, entretanto, registro sobre os 

procedimentos de medição que permitiram a obtenção das coordenadas, de maneira que a 

comprovação, para fins jurídicos, dos dados gerados, torna-se mais custosa. 

O segundo tipo de mapeamento executado para os sítios da Ponta da Galheta apresenta 

em folhas individuais os limites espaciais georreferenciados referentes a cada um dos 

sambaquis, plotados sobre linhas de curva de nível, como demonstram as três plantas 

seguintes: 
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A cartografia foi elaborada em escala 1/500, apropriada aos trabalhos cadastrais. São 

verificadas a grade de coordenadas e as informações textuais sobre projeção, fuso e datum, de 

maneira que se torna possível redesenhar os sítios em outros produtos de representação 

espacial, mantendo-se as medidas originais asseguradas pelos arqueólogos responsáveis. 

Da mesma forma que o modelo digital de elevação apresentado, os mapas topográficos 

dos sambaquis não são acompanhados pela descrição dos procedimentos e equipamentos 

utilizados para delimitação dos bens arqueológicos. O que desejamos é apontar a 

impossibilidade de uso destes materiais  - que são os produtos de maior detalhamento dos 

sambaquis da Galheta de que o IPHAN dispõe – como instrumentos de controle cadastral 

arqueológico, diante da necessidade de justificativa legal para confrontação com a expansão 

urbana na Ponta da Galheta. 

O terceiro tipo de mapeamento para os sítios da localidade evidencia a questão 

levantada. O mapa seguinte apresenta um mapa de localização dos sambaquis Galheta I e 

Galheta II, sobreposta a uma imagem espacial. No mapa são representados vetorialmente os 

limites dos sítios arqueológicos, acompanhados de suas respectivas zonas de entorno 

propostas. Também foram desenhados os vetores que representam as edificações localizadas 

nos arredores. 
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O mapa permite algumas análises, relativas aos elementos representados e às 

implicações destes nas políticas de ordenamento territorial. De início, nota-se que a geometria 

dos polígonos referentes aos sambaquis ilustrados no mapa de localização não confere com os 

limites expostos nas cartas topográficas. O traçado dos sítios no mapa de localização parece 

ter sido vetorizado com base na imagem espacial utilizada, e não a partir das medições 

realizadas para as cartas topográficas. Diante da duplicidade de informações, a adoção de um 

dos exemplares como representação oficial dos sítios dependeria da consulta aos métodos  de 

execução dos produtos, que não constam em relatório. Ainda que a diferença entre os 

polígonos seja sutil, faz-se necessário a homologação de um traçado oficial, uma vez que a 

variação da extensão territorial implicaria na alteração da distância entre os sítios e as 

edificações próximas, e na amplitude de uma eventual zona de entorno regulamentada por 

órgãos governamentais. 

A observação seguinte diz respeito à vetorização dos imóveis de entorno. O mapa de 

localização delimita exclusivamente os polígonos referentes às edificações, com a finalidade 

de destacar a proximidade entre as estruturas físicas e os sambaquis, e de identificar as 

construções inseridas na área proposta para proteção dos sítios. De fato, a representação 

contempla os objetivos pretendidos, muito embora o produto vetorial não possa ser utilizado 

para fins cadastrais de maior rigor técnico. Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, o 

Cadastro Territorial Multifinalitário considera a parcela territorial como unidade fundamental 

de análise. Isto significa que, além das edificações, importam também as demais áreas que 

compõem as propriedades, sem restrições quanto às formas de uso ou aos elementos 

existentes dentro de seus limites. Por não haver no mapa a delimitação das propriedades por 

completo, elaborada com base em materiais oficiais, os dados vetoriais não atenderiam à 

composição de um banco de dados de cunho governamental voltado a propósitos jurídicos.  

Em contrapartida, aponta-se o fato de não haver qualquer cartografia oficial recente, 

de caráter cadastral ou não, para o conjunto de propriedades da Ponta da Galheta. Nossas 

pesquisas junto à Prefeitura de Laguna identificaram a existência de somente dois materiais de 

apoio. O primeiro é uma planta topográfica, em escala 1/2.000, de autoria da Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), elaborada no ano de 1996. Além das edificações, a planta 

representa os cercamentos existentes em alguns imóveis, juntamente com outros elementos de 

temática variada, como curvas de nível, arruamentos e a linha de preamar média de 1831, 

adotada como critério para cálculo da delimitação dos terrenos de Marinha. Embora apresente 

as informações básicas a um documento cartográfico (convenções geométricas, escala, 

projeção e articulação das folhas, entre outros), o produto executado pela SPU mostra-se 



152

defasado quanto às unidades edificadas ilustradas, de maneira que sua utilização não caberia 

ao mapeamento arqueológico realizado. 

O segundo produto disponível foi executado pelo consórcio responsável por realizar o 

diagnóstico no qual o novo Plano Diretor de Laguna deve ser embasado. O produto é 

apresentado a seguir: 
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Elaborado em 2008, o mapa, ainda não homologado pela Prefeitura, representa as 

edificações, curvas de nível e demais elementos gráficos com base nos mesmos dados 

adotados pela SPU, de maneira que sua utilização não serviria aos objetivos do mapa de 

localização dos sambaquis elaborado pela UNISUL. 

Ademais, em função de as residências e demais estruturas erguidas na região não 

estarem regularizadas perante a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis, não foram 

realizados os mapeamentos cadastrais necessários à expedição dos títulos de propriedade. 

Diante do exposto, justifica-se a iniciativa de vetorização das edificações por parte dos 

responsáveis pelo mapa de localização dos sítios arqueológicos. 

Descritos os produtos cartográficos elaborados ou subsidiados pelo Poder Público, 

passamos aos materiais extraoficiais referentes à Ponta da Galheta e seu conjunto 

arqueológico. No Capítulo 1, discorremos sobre o Projeto de regularização do balneário, 

documento encomendado pela Associação de Amigos da Praia da Galheta, formada pelos 

moradores e proprietários das residências locais. Dentre os variados mapas que acompanham 

o projeto, ressaltamos aqui um em especial, denominado “Mapa de Restrições Legais”, como 

mostra a Figura 35: 

 

 
Figura 35: Mapa de Restrições Legais, encomendado pela AAPAG. O mapa apresenta uma nova 

delimitação dos sambaquis. Fonte: AAPAG, 2004. 
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Interessa-nos destacar que o mapa também representa os sítios arqueológicos Galheta 

I, II e IV, sendo os dois primeiros por meio de polígonos, e o último unicamente como um 

ponto no terreno. Para os sambaquis vetorizados na forma de polígonos, o produto, datado de 

outubro de 2003, apresenta localização e geometria muito semelhantes aos demais mapas 

arqueológicos confeccionados em 2006 e 2009 para o Projeto do Parque Arqueológico do Sul. 

No entanto, a similaridade entre os elementos geométricos não garante a confiabilidade do 

mapa da AAPAG, pois não há no projeto de regularização qualquer indicação quanto à fonte 

dos dados referentes aos sítios. Caso os polígonos tenham sido delimitados pelo geólogo que 

assina o produto, a geometria indicada para os sambaquis não pode ser considerada válida 

pelos órgãos governamentais, uma vez que somente profissionais da Arqueologia possuem a 

habilitação para garantir os contornos de um sítio. De todo modo, independente de o 

responsável pelo mapeamento ter ou não atentado para a necessidade de utilizar dados oficiais 

para representar os limites dos sambaquis, não haveria uma base disponível no IPHAN ou na 

Prefeitura de Laguna, de maneira que somente a contratação de um arqueólogo solucionaria a 

questão. 

 A falta de dados cartográficos oficiais também se verifica pela análise de produções 

acadêmicas dirigidas aos sambaquis da região. Em nossas pesquisas bibliográficas, 

verificamos que, independente da escala de representação, os sítios arqueológicos são 

identificados quase que exclusivamente por meio de pontos, ou de delimitações aproximadas, 

como nos mostram alguns exemplos da Figura 36: 
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Figura 36: Representação de sítios arqueológicos por meio de pontos ou polígonos aproximados. 

Fonte: Assunção, 2010; Scofano, 2012; Giannini et al., 2010; e  Peixoto, 2008. 

 

Embora para o nível de detalhamento de alguns mapas não seja apropriado o uso de 

polígonos, a disponibilização de arquivos vetoriais contendo a delimitação do perímetro 

referente a cada sambaqui seguramente possibilitaria o desenvolvimento de análises espaciais 

mais aprofundadas, cujos resultados seriam comprovados através dos produtos cartográficos 

gerados. Valendo-se de dados geométricos assegurados pelos entes governamentais, as 

instituições de atuação arqueológica, profissionais ou acadêmicas, teriam a chance de validar 

continuamente as informações preexistentes, homologando em campo a geometria dos sítios 

catalogados. Ademais, o uso de fontes oficiais permitiria a agregação de novos conhecimentos 

ao próprio material oferecido publicamente, através da correlação entre os dados espaciais 

disponibilizados e o registro textual – ou alfanumérico – das descobertas referentes a cada 

sítio mapeado. 

Os meios de interação entre os dados espaciais arqueológicos e seus atributos 

alfanuméricos são discutidos no tópico seguinte, juntamente com os procedimentos voltados à 

publicização e compartilhamento entre Poder Público e sociedade. 
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4.2.2 GERAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS ALFANUMÉRICOS 

Os trabalhos de arqueologia voltados à avaliação espacial de sítios e conjuntos 

arqueológicos proporcionam a geração de conhecimentos de diferentes ordens. Por meio de 

estudos de campo, medições cartográficas, ou testes em laboratório, é possível identificar 

características particulares aos exemplares averiguados, tais como extensão, altura, 

estratigrafia, grau de preservação, cronologia, composição físico-química, vestígios, 

correlações étnicas, hábitos sociais de seus ocupantes e interação com a paisagem de entorno. 

Estas informações atendem a diferentes públicos, cujos interesses variam entre o profissional, 

o jurídico, o econômico, o acadêmico e o social. 

 Ocorre que, conforme afirma Funari (2001: 24), “no Brasil, houve, sempre, uma falta 

de interesse, por parte dos arqueólogos, em interagir com a sociedade em geral. [...] há uma 

falta de comunicação entre o mundo acadêmico, em particular a comunidade arqueológica, e o 

povo”. Consequentemente, os conhecimentos gerados acabam restritos ao meio universitário, 

ou retidos pelos profissionais que atuam por contrato. Esta condição de cerceamento da 

produção intelectual vem sendo lentamente transposta, principalmente em função dos recentes 

avanços jurídicos na área do patrimônio cultural e do meio ambiente. 

Atualmente, a obrigatoriedade de apresentação dos produtos arqueológicos junto aos 

órgãos governamentais de meio ambiente e cultura, para obtenção de licenças ambientais, 

propicia o desenvolvimento da atividade arqueológica no Brasil, onde os dados coletados 

tornam-se materiais de domínio verdadeiramente público. Os diagnósticos, mapas, fichas e 

demais documentos produzidos são centralizados nos arquivos das instituições responsáveis 

pela regularização e acompanhamento das práticas arqueológicas, de maneira que a obtenção 

dos dados referentes ao patrimônio nacional depende exclusivamente das condições de acesso 

oferecidas. 

Neste sentido, importa aos órgãos detentores de tais dados disponibilizar as 

informações catalogadas de maneira a atender com eficiência às diferentes demandas oriundas 

do grande público. Isto implica no ordenamento dos conteúdos recebidos a partir de uma 

lógica sistêmica que aperfeiçoe a atuação institucional e possibilite uma análise documental 

objetiva por parte dos usuários das informações publicizadas. 

Quando nos referimos ao termo “análise documental”, adotamos a interpretação 

proveniente de Moberg (1986: 63): 
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A análise documental é o meio de dominar um grande conjunto de 
dados, manipulá-los facilmente e encontrar o que se deseja para uma 
investigação pontual ou com uma finalidade mais ampla. Um depósito 
de peças, de substituição, uma biblioteca ou um museu têm 
necessidades semelhantes. A condição de funcionamento de um 
sistema de documentação é que se articule e harmonize com o sistema 
de questões que se lhe podem por. [...] A documentação especializada 
apoiada em questões precisas deve ter um objetivo nítido e limitado. 
Ela tem por base uma representação regular dos documentos originais, 
facilmente manipulável e com possibilidades de um tratamento 
mecanizado e objetivado que contemple todos os aspectos 
considerados decisivos. 

 

Em suas breves considerações, o autor nos introduz aos principais aspectos a serem 

debatidos neste tópico. O primeiro deles diz respeito ao domínio de grandes conjuntos de 

dados. Citamos anteriormente a extensa lista de temas sobre os quais as pesquisas 

arqueológicas se debruçam, cujos resultados registram-se por meios descritivos ou 

cartográficos. Considerando que cada nova pesquisa origina uma série de informações e 

produtos a serem registrados, e que, em decorrência da legislação vigente, verifica-se a 

tendência de crescimento exponencial dos materiais produzidos no Brasil, conclui-se sobre o 

risco de estes conteúdos não serem integralmente usufruídos, caso não sejam devidamente 

ordenados e disponibilizados. 

Tão importante quanto a forma de disponibilização é a capacidade de manipulação dos 

dados arqueológicos. Os procedimentos de busca devem ser compatíveis com a multiplicidade 

de atribuições a que as informações servem, ao mesmo tempo em que devem permitir ao 

usuário o acesso objetivo e simplificado aos dados desejados, sem a necessidade de imersão 

em outros temas que não os de seu interesse. Afinal, se um usuário busca, por exemplo, 

informações a respeito da extensão de um sambaqui localizado próximo à sua residência, para 

fins de análise jurídica, não lhe importa a idade ou a estratigrafia do sítio. Entretanto, estes 

atributos podem ser de grande valia a um geomorfólogo que pesquise a área onde se localiza o 

mesmo sambaqui, e que desconsidere a proximidade entre o sítio e os lotes urbanos. 

É em função destas diferentes demandas que Moberg comenta sobre a harmonização 

entre o sistema de documentação e o sistema de questões incidentes. Uma vez que os dados 

arqueológicos atendem a exigências de fontes variadas, o sistema de documentação necessita 

alcançar todas as categorias de usuários, oferecendo subsídios ao desenvolvimento da 

pesquisa, às politicas de gestão territorial e à proteção do patrimônio arqueológico. 

A contribuição do sistema de documentação a estas áreas deve ser garantida pela 

disponibilização de dados originais, de autoria daqueles responsáveis pelas pesquisas e 
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trabalhos arqueológicos, cujos conteúdos serão compartilhados entre a comunidade científica 

e a população em geral. Assim, ficam os usuários dos dados produzidos resguardados, ao se 

embasarem em documentos de procedência certificada pelos órgãos governamentais. 

Moberg nos fala ainda sobre a relevância do tratamento mecanizado dentro da lógica 

de sistematização das informações arqueológicas. A capacidade tecnológica da qual dispomos 

atualmente potencializa a atuação dos profissionais da arqueologia, ampliando as 

possibilidades metodológicas e aperfeiçoando os modelos de representação dos objetos 

analisados. O mesmo ocorre com os meios de comunicação, que permitem a transmissão de 

dados através de redes cada vez mais integradas e eficientes. Alinhando-se os trabalhos 

arqueológicos, seus produtos e o compartilhamento das informações em um mesmo sistema 

de base automatizada, são consideráveis as possibilidades de adaptação dos processos em 

arqueologia aos múltiplos propósitos a que servem. De igual maneira, a aglutinação de dados 

provenientes de autores e regiões variadas em um polo central de difusão propicia o 

cruzamento de dados por meio de modernas tecnologias. 

Bom exemplo é apresentado por Botica et al. (2003: 74), em trabalho desenvolvido 

sobre as técnicas de Data Mining voltadas à predição arqueológica na região de Trás-os-

Montes, em Portugal. Dizem os autores que 

 

A avaliação dos impactos poderia ser mais precisa se, antes de 
qualquer intervenção no subsolo, fosse possível utilizar uma 
ferramenta de apoio indicativa do potencial patrimônio de uma 
determinada zona ou local. Com este objetivo pretende-se desenvolver 
um sistema de inferência, que permita ao(s) arqueólogo(s) e/ou às 
instituições da tutela, prever a localização de arqueossítios, com base 
no conhecimento arqueológico existente, em cada momento. Este 
sistema de inferência de património arqueológico tem por base os 
princípios associados à Descoberta de Conhecimento em Bases de 
Dados (DCBD), na qual, através de um processo interativo, se 
identificam relações entre os dados, com o intuito de construir 
modelos utilizáveis em tarefas de previsão. O processo de DCBD 
inclui a utilização de técnicas de Data Mining (DM), cujos algoritmos 
permitem a identificação de padrões implícitos nos dados. 

 

A metodologia proposta pelos autores prevê a correlação virtualmente orientada entre 

uma série de atributos alfanuméricos referentes aos sítios arqueológicos da região estudada. 

Os atributos são listados na Figura 37:   
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Figura 37: Atributos arqueológicos considerados em um modelo preditivo de sítios. Fonte: Botica et 

al. (2003: 78). 

 

O processamento executado com base nas técnicas de Data Mining resulta na 

indicação das áreas onde há maior possibilidade de ocorrência de sítios arqueológicos. 

Conclui-se que o produto final, de extrema utilidade às instituições públicas e aos setores 

privados, depende integralmente da quantidade e da qualidade dos dados armazenados no 

sistema adotado para as predições. A eficácia deste modelo está amarrada, portanto, ao 

tratamento prévio dos atributos utilizados, bem como à densificação das informações e à 

atualização das mesmas. 

Os dois subtópicos seguintes abordam a situação atual do armazenamento e tratamento 

de atributos alfanuméricos pela governança nacional e revisam as informações catalográficas 

oficiais existentes para a região da Ponta da Galheta. 

4.2.2.1 Contexto nacional 

Os assuntos dos quais tratamos e as posições transcritas ao longo de toda a dissertação 

indicam ser a gestão do patrimônio arqueológico uma questão de responsabilidade 

compartilhada entre Governo Federal, estados e municípios, sendo estes últimos talvez os 

maiores interessados, uma vez que a incidência de sítios condiciona  - ou deveria condicionar 



161 
 

– a atuação das prefeituras nas políticas de ordenamento territorial. De fato, este é um aspecto 

identificado desde a década de 1930, quando da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN). Sobre este tema, sugere Torres (1937: 15) que, “descoberta uma 

jazida, deveria ser feita a comunicação imediata ao prefeito, que por sua vez se obrigaria a dar 

ciência do fato ao instituto sob cuja jurisdição SPHAN tivesse incluído o território em 

questão”. 

Esta condição, no entanto, até hoje não é atendida no país. A questão patrimonial 

arqueológica mantém-se sob gerência fundamentalmente da esfera federal, embora haja 

exemplos interessantes de atuação municipal e estadual espalhados pelo país, como nos estado 

de Goiás (Martins, 2009), Rio de Janeiro e São Paulo (Baracho e Raddi, 2008: 05), entre 

outros. Via de regra, os produtos oriundos dos diagnósticos e demais serviços de arqueologia 

são destinados às Superintendências Estaduais do IPHAN, onde permanecem arquivados. Por 

se tratarem de documentos referentes ao patrimônio coletivo, os materiais são de uso público, 

embora o acesso ao acervo completo seja possível somente através de consulta nas próprias 

instalações das Superintendências. 

Além do arquivamento documental nas sedes estaduais, o instituto conta com o 

Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA). O sistema é assim descrito 

na página virtual oficial do IPHAN: 

 

O SGPA foi concebido em 1997 com o objetivo de estabelecer 
padrões nacionais no âmbito da identificação dos sítios, das coleções 
arqueológicas e do registro da documentação arqueológica produzida, 
subsidiando as ações de gerenciamento, em atendimento ao 
determinado na Lei n° 3.924/61. Sua arquitetura foi concebida para ser 
implementada em módulos, compreendendo o: Cadastro Nacional de 
Sítios Arqueológicos – CNSA, Banco de Imagens; o Inventário 
Nacional das Coleções Arqueológicas – INCA, Projetos e Relatórios 
de Pesquisa Arqueológica – PPA/RPA. O CNSA, o primeiro sistema 
de informações criado, foi distribuído para as regionais e colocado na 
página do IPHAN em 199834. 

 

Apesar de iniciado em 1998, e previsto para abrigar variados bancos de dados, o 

SGPA atualmente é subdividido em apenas dois ambientes de livre consulta, localizados na 

página virtual da instituição. O primeiro ambiente é o Banco de Portarias de Arqueologia 

(BPA), onde constam as autorizações legais emitidas para execução de serviços 

arqueológicos. O segundo ambiente é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), 

                                                 
34 Texto extraído da página virtual do IPHAN no dia 16 de abril de 2012. 
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onde são catalogadas as fichas cadastrais individuais referentes aos sítios arqueológicos 

brasileiros. A Figura 38 ilustra a interface do ambiente de busca: 

 

 
Figura 38: interface do CNSA, com resultado para busca por sítios no município de Laguna. 

 

As fichas são compostas por uma relação de atributos previamente categorizados, de 

maneira a padronizar as informações repassadas ao banco de dados. O Anexo 01 apresenta as 

fichas produzidas para os sítios da Ponta da Galheta, cuja estrutura se repete para todos os 

outros bens arqueológicos catalogados. O modelo atual de fichas disponibilizado para 

download na página do instituto apresenta algumas modificações em relação ao anterior, 

visualizado nas fichas que compõem o sistema de busca. A principal alteração diz respeito ao 

detalhamento das coordenadas que marcam o perímetro recoberto pelo sítio estudado. Os itens 

elencados na nova versão da ficha constam no Anexo 02 

O CNSA apresenta-se como uma ferramenta de simples utilização e amplo alcance. O 

material disponibilizado foi desenvolvido com objetivo de contemplar considerável 

quantidade de informações sobre o patrimônio histórico e pré-histórico, sendo capaz de 

atender a demandas variadas. Entretanto, alguns pontos merecem maiores reflexões. 
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A primeira observação é relativa ao próprio preenchimento das fichas catalográficas. 

A tarefa de registro de cada sítio é de incumbência do arqueólogo responsável pelo projeto, 

uma vez que é ele o profissional encarregado da análise do bem investigado. O nível de 

detalhamento do fichamento realizado fica então a seu critério, devendo condizer com os 

levantamentos executados. Preenchidas as fichas, estas são destinadas à Superintendência 

Estadual do IPHAN responsável pelo acompanhamento das pesquisas, que deve homologar o 

material entregue, para que o mesmo seja encaminhado à sede nacional do instituto, onde será 

inserido no banco de dados. 

Ocorre que substancial parcela das fichas disponibilizadas no CNSA não é completada 

de maneira apropriada, inexistindo nos documentos informações básicas, tais como 

localização, área ocupada e data de registro dos sítios catalogados, tampouco dados mais 

específicos, como composição estrutural e filiação cultural dos antigos habitantes. Não raro os 

documentos são compostos exclusivamente pelo nome do sítio, tipo de atividade desenvolvida 

no local e nome do técnico responsável. Deste modo, as fichas insuficientemente preenchidas 

mostram-se de pouco auxílio. 

Há também o fato de os documentos catalográficos  atualmente presentes no sistema 

não possuírem qualquer imagem, foto ou produto cartográfico para identificação visual dos 

sítios registrados. Caso não haja rigor na verificação dos dados disponibilizados às 

Superintendências, é possível que um mesmo sítio seja catalogado mais de uma vez, em 

decorrência da execução de mais de uma pesquisa no mesmo local. A ausência de registros 

visuais também dificulta a identificação do local de ocorrência do sítio catalogado, 

principalmente quando a ficha não conta com informações referentes às coordenadas do local 

estudado. 

Ademais, as fichas representam a situação de um sítio arqueológico no momento de 

seu levantamento. Por se tratarem de bens materiais, os conjuntos podem ser alterados ao 

longo do tempo, por atuação da natureza ou pela ação humana. Contudo, não há qualquer 

indicação a respeito da possibilidade de atualização das fichas, ou de inserção de novos dados 

obtidos em decorrência de outras pesquisas executadas sobre um sítio já catalogado. Assim, 

os documentos disponibilizados não são capazes de retratar a realidade dos sítios estudados, 

compondo somente uma radiografia das condições encontradas à época do registro. 

Quanto à estrutura do sistema, notamos algumas deficiências que merecem revisão. A 

primeira baseia-se nas reduzidas possibilidades de filtragem durante o processo de busca das 

fichas. Como vimos anteriormente, na Figura 38, há sete critérios de seleção disponíveis, 

sendo o elemento “Estado” de preenchimento obrigatório. Diante das mais de 60 categorias 
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que compõem cada ficha, não há dúvidas quanto à possibilidade de aperfeiçoamento do filtro 

de seleção. 

A segunda deficiência detectada corresponde à forma de identificação nominal dos 

sítios catalogados, diretamente relacionada com o método cadastral arqueológico adotado 

oficialmente no Brasil. O modelo é assim descrito no manual de uso do CNSA (IPHAN, s/d: 

01): 

 

O código numérico do sítio será gerado pelo Departamento de 
Identificação e Documentação - DID. Cada sítio receberá um número 
sequencial à medida que os cadastros forem sendo incluídos na base 
central de dados; o passivo dos registros feitos até 1997 será 
automaticamente numerado com base em critérios cronológicos de 
data de registro; a numeração é única e de âmbito nacional e não 
possui relação direta com a sigla produzida pelo pesquisador. 

 

O código atribuído pelo CNSA a cada sítio é composto pela sigla da Unidade da 

Federação (UF) a qual o sítio pertence, acompanhada do número sequencial condizente com a 

contagem existente na própria UF. Para exemplificar o processo, os primeiros sítios 

registrados de Santa Catarina recebem os códigos SC0001, SC0002, SC0003, e assim por 

diante. Apesar de o modelo gerar códigos não duplicáveis, necessários à precisa identificação 

de cada sítio, o formato adotado permite a distinção unicamente das Unidades da Federação 

onde os sítios se localizam. O detalhamento quanto aos demais recortes territoriais 

(mesorregião, microrregião e município, entre outros) só é obtido caso conste em ficha 

catalográfica, dificultando o reconhecimento do patrimônio arqueológico em esferas políticas 

de menor escala. 

Além do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico, o IPHAN vem 

desenvolvendo internamente o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), com 

intuito de agregar, também por meio de fichas catalográficas, dados alfanuméricos e 

cartográficos produzidos sobre todo o patrimônio cultural material no país, incluindo bens 

arqueológicos, edificados, paisagísticos e urbanísticos, entre outros. Na página virtual da 

instituição são disponibilizados somente alguns documentos que servem de modelo ao 

sistema, ainda em fase de planejamento. Enquanto o SICG não é de fato implementado, o 

CNSA continua sendo o único banco de informações arqueológicas disponibilizado pelo 

instituto. 

Mesmo possuindo restrições, o CNSA é um recurso fundamental ao gerenciamento 

dos bens de maneira pública e integrada. É necessário, no entanto, que o sistema adeque-se 
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aos diferentes níveis de demanda, objetivo que pode ser alcançado através da adoção das 

premissas do Cadastro Territorial Multifinalitário. 

4.2.2.2 Atributos catalográficos do conjunto arqueológico da Ponta da Galheta 

Os dados alfanuméricos referentes aos sítios da Ponta da Galheta catalogados no 

CNSA são escassos e de pouca aplicabilidade a serviços arqueológicos de maior refinamento. 

A pesquisa no sistema de busca resultou na obtenção de três fichas (Anexo X), que 

identificam sítios com os nomes “Ponta da Galheta”, “Galheta I” e “Galheta II”. O conteúdo 

existente em cada ficha foi transcrito para a Tabela 6: 

Tabela 6: Conteúdos das fichas CNSA dos sítios da Ponta da Galheta. 

ATRIBUTO SÍTIO PONTA DA 
GALHETA SÍTIO GALHETA I SÍTIO GALHETA II 

Código CNSA SC00034 SC00705 SC00706 
Outras designações e siglas - LGA 002 LGA 003 

UF SC SC SC 
Município Laguna Laguna Laguna 

Descrição sumária do sítio Sambaqui 

Sítio de grandes 
dimensões, coberto de 
grama e praticamente 

intacto. 

Sítio praticamente 
intacto 

Altura máxima - 10 metros 06 metros 
Área - 20.000m² 2.400m² 

Medição - Estimada Estimada 
Unidade geomorfológica - Planície Planície 

Compartimento topográfico - Planície litorânea Planície litorânea 
Rio - D’Una D’Una 

Bacia - D’Una D’Una 
Propriedade da terra - Área pública - 

Categoria - Pré-colonial Pré-colonial 
Contexto de deposição Em superfície Em profundidade Em profundidade 

Exposição Céu aberto Céu aberto Céu aberto 
Grau de integridade - Entre 25 e 75% Mais de 75% 
Relevância do sítio - Média Alta 

Atividades desenvolvidas no 
local Registro Registro Registro 

Responsável pelo registro Walter F. Piazza João Alfredo Rohr João Alfredo Rohr 
Data do registro 15/02/1962 30/12/1899 30/12/1899 
Ano do registro - 1976 1976 

Documentação produzida 1 mapa com sítio 
plotado - - 

Data do preenchimento 26/11/1997 08/09/1997 08/09/1997 
 

De início, verifica-se a impossibilidade de definição precisa dos locais ocupados pelos 

sítios descritos. Não há qualquer referência espacial que permita ao leitor identificar a região 

ocupada pelos sambaquis, apenas a indicação da Unidade da Federação e do município. A 
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alusão à bacia do Rio D’Una e aos compartimentos topográficos também não confere com o 

detalhamento espacial necessário, embora os registros possam servir a outros fins. 

A ausência de referências espaciais resulta na impossibilidade de distinção entre os 

sítios citados. Desta forma, não há como certificar se as fichas são atribuídas a um mesmo 

bem arqueológico. O sambaqui nomeado “Ponta da Galheta” não é mencionado em nenhuma 

pesquisa recente, acadêmica ou profissional, indicando que o mesmo pode ter sido destruído, 

ou que atualmente é reconhecido por outra designação. 

A data e o ano dos registros é um fator que justifica parcialmente a ausência de 

informações nas fichas. O sambaqui Ponta da Galheta tem seu registro datado de 1962, pelo 

pesquisador Walter Piazza, enquanto os sítios Galheta I e II resultam dos trabalhos do padre 

Alfredo Rohr, em 1976. O item “Data do registro” dos dois últimos sítios, no entanto, foi 

preenchido erroneamente, pois a data informada (30/12/1899) é anterior ao próprio 

nascimento de Alfredo Rohr. Em todo caso, o que se percebe é que o registro dos sambaquis é 

atribuído a pesquisadores que atuaram na região há mais de trinta anos, período em que o país 

transitava entre o amadorismo científico e a institucionalização acadêmica da profissão 

(Prous, 1992:16), e contava com a contribuição de relatos e documentos descritivos escassos, 

muitos deles se perdendo no tempo. 

Preenchidas em 1997, logo no início da implantação do SGPA, as fichas catalográficas 

contêm dados que necessitam de revisão em campo, para comprovação das condições atuais. 

Atributos como metragem, altura e grau de integridade dos sítios são características 

facilmente variáveis, que se modificam em função das intempéries naturais e dos impactos de 

causa humana. Especificamente sobre o sítio Galheta I, a informação de que o sambaqui se 

localiza em área pública pode ser relevante à caracterização histórica da região da Ponta da 

Galheta, influenciando nos processos judiciais de disputa pelo uso da terra, travados entre os 

órgãos governamentais e os indivíduos ocupantes da localidade. O atributo catalográfico 

“Propriedade da terra”, portanto, deve ser observado com rigor pelas Superintendências, já 

que sua modificação após a inserção de uma ficha no banco de dados do IPHAN pode resultar 

em conflitos. 

Deve-se registrar o fato de não haver em instância municipal qualquer informação 

técnica arquivada ou modelo de documentação oficial voltado à descrição dos atributos do 

patrimônio arqueológico existente. Para casos em que a gestão do território demande a coleta 

de dados sobre os sítios locais, a Prefeitura tem como única alternativa o diálogo com agentes 

externos à governança municipal. Isto implica obrigatoriamente na solicitação de materiais ao 

IPHAN ou aos profissionais da arqueologia. 
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Apresentada a situação cadastral existente na Ponta da Galheta, passamos aos debates 

sobre as formas de representação geométrica e alfanumérica adotadas para o Cadastro 

Territorial Multifinalitário, identificando os processos adequáveis à lógica dos processos em 

Arqueologia executados no Brasil. 

4.3 O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

A leitura dos tópicos anteriores nos mostra que a ciência arqueológica no país, embora 

venha progredindo, do ponto de vista conceitual, tecnológico e sistêmico, ainda carece de 

aperfeiçoamento nos métodos de registro espacial dos sítios, e na interação entre a produção 

técnica e acadêmica e a gestão pública. Conforme palavras de Brandi (2009: 59), 

 

Muito do descompasso dos instrumentos de gestão propostos pelos 
arqueólogos acontece devido à falta de conectividade com os métodos 
utilizados nos planejamentos e na gestão do território. Esta falta de 
sintonia só põe a perder o patrimônio cultural arqueológico, pois com 
a ausência de instrumentos de medição35, os bens arqueológicos 
passam a ter uma posição subestimada dentro do planejamento e 
gestão. 

 

A posição periférica atribuída ao patrimônio arqueológico no contexto da gestão 

territorial pode ser revertida, através da reformulação dos procedimentos executados pela 

administração pública, e pela adequação dos materiais e conteúdos produzidos pelos 

arqueólogos às demandas governamentais, empresariais e da sociedade civil. Neste sentido, os 

conceitos e técnicas empregados na implantação de um Cadastro Territorial Multifinalitário 

podem nortear os processos da Arqueologia, uma vez que o CTM se aplica ao gerenciamento 

do território, tomando por base a integração entre registros espaciais e alfanuméricos das 

unidades parcelárias que compõem um município. 

A interlocução entre Arqueologia e CTM é interessante não apenas à evolução dos 

métodos para gestão do patrimônio cultural, mas ao próprio amadurecimento dos sistemas 

cadastrais idealizados no Brasil. Um cadastro multifinalitário deve considerar tantas 

categorias quantas forem necessárias para a efetiva atuação sobre o solo municipal. Sobre este 

tema, o Artigo 22 da Portaria Ministerial nº 511/09 define o seguinte: 

 

                                                 
35 Por “instrumentos de medição”, o autor se refere aos mecanismos de controle do patrimônio arqueológico de 
um município. 
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A multifinalidade é um processo evolutivo aberto, de integração 
gradativa dos diferentes temas e que deve ocorrer ao longo dos anos, 
tendo como referência o CTM. 
Parágrafo único - De acordo com a necessidade social, econômica, 
administrativa, ou outra, o município define novos cadastros 
temáticos, tendo como referência o CTM, com o objetivo de atender 
às diversas demandas. 

 

O documento indica a possibilidade de construção de um cadastro municipal de acordo 

com as características particulares ao território contemplado. No caso do município de 

Laguna, a adoção desta postura implica na elaboração de um cadastro voltado também ao 

tema arqueológico, de maneira a complementar o registro das unidades parcelárias territoriais. 

Para tanto, determinados procedimentos básicos competentes à prática do cadastro devem ser 

observados, e aplicados ao reconhecimento espacial dos sítios arqueológicos e organização 

das informações produzidas. 

Os dois subtópico seguintes são então dedicados ao detalhamento das formas de 

construção de um CTM, em seus aspectos geométricos e alfanuméricos. Também é 

apresentado o modelo de sistematização destes dados, bem como as possibilidades de 

integração dos objetos da Arqueologia à lógica cadastral teorizada. 

4.3.1 DEMARCAÇÃO E REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 

Sendo a parcela territorial, conforme ditado em legislação, a unidade fundamental do 

CTM, é interessante iniciarmos este segmento tomando-a por base. Diz o Artigo 3º da 

Portaria nº 511/09 que “toda e qualquer porção da superfície territorial no município deve ser 

cadastrada em parcelas”, de modo que, conforme Philips (2010: 16), “as parcelas são 

contíguas, de maneira que não se sobreponham umas às outras, nem haja lacunas entre elas. 

Se, dentro de um imóvel, houver mais do que um regime jurídico, ele será dividido em 

parcelas”. Para exemplificar visualmente a setorização descrita, o mesmo autor (Philips, 2006: 

104) apresenta a seguinte ilustração (Figura 39): 
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Figura 39: Exemplo de segmentação parcelária. Fonte: Philips (2006: 104). 

 

Os números diferenciam as modalidades parcelárias existentes no exemplo, que 

variam entre faixas de uso rodoviário (2), circulação pública (6), Área de Preservação 

Permanente (5), terreno de marinha (7) e ocupação residencial em condições jurídicas 

distintas (1, 3 e 4). 

Para evitar conflitos legais e garantir as devidas formas de uso do solo, é necessária a 

obtenção das corretas dimensões referentes a cada ocupação parcelária. Segundo Oliveira 

(2010: 43), 

 

o procedimento mais adequado para execução de um mapeamento 
cadastral que tenha fins jurídicos é realizar a identificação e a medição 
dos limites entre as parcelas in loco, acompanhado pelos proprietários 
e apoiado pelos documentos existentes nos cartórios de registro de 
imóveis (escrituras). Só assim, a cidade legal é confrontada com a 
cidade real e, portanto, passível de retificação. 

 

O método de mapeamento cadastral in loco é executado por meio das técnicas de 

agrimensura, normatizadas pela ABNT. Destacam-se as Normas Técnicas 13.133 e 14.166. A 

primeira, como já se apresentou, trata das formas para levantamento topográfico, enquanto a 

segunda, elaborada em 1998, define os procedimentos para estruturação de redes de referência 



170 
 

cadastral36 municipais. A medição dentro dos padrões exigidos requer o uso de aparelhos de 

alta precisão, capazes de obter valores de distância horizontal e vertical a níveis de 

detalhamento na casa dos milímetros, além de ângulos com erros permitidos na escala dos 

segundos. 

A verificação dos limites parcelários com base nas técnicas de agrimensura dá origem 

a dois produtos fundamentais para a sistemática do planejamento cadastral, previstos pelo 

artigo 7º da Portaria 511/09. São eles o “Arquivo de documentos originais de levantamento 

cadastral de campo” e o “Arquivo de dados literais (alfanuméricos) referentes às parcelas 

cadastrais”. No momento, interessa-nos avaliar o primeiro item, que se desmembra, conforme 

Oliveira (2010: 31) em três materiais: “a) croquis, contendo as medidas da parcela; b) as 

planilhas de cálculos realizados, e c) as referências aos equipamentos utilizados para o 

levantamento”. 

Os croquis caracterizam-se como a representação geométrica das parcelas territoriais e 

dos elementos de entorno que auxiliam sua identificação. Os elementos visuais ilustrados no 

croqui devem ser acompanhados pelos respectivos valores métricos ou angulares, de maneira 

que os dados informados possam ser comprovados por qualquer geômetra, diante da 

necessidade de novas medições. A Figura 40 demonstra um exemplo de croqui: 

 

                                                 
36 O conceito de “Rede de Referência Cadastral” (RRC) é definido pela NBR 14166 da seguinte forma: “Rede de 
apoio básico de âmbito municipal para todos os serviços que se destinem a projetos, cadastros ou implantação e 
gerenciamento de obras, sendo constituída por pontos de coordenadas planialtimétricas, materializados no 
terreno, referenciados a uma única origem (Sistema Geodésico Brasileiro - SGB) e a um mesmo sistema de 
representação cartográfica, permitindo a amarração e consequente incorporação de todos os trabalhos de 
topografia e cartografia na construção e manutenção da Planta Cadastral Municipal e Planta Geral do Município, 
sendo esta rede amarrada ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB); fica garantida a posição dos pontos de 
representação e a correlação entre os vários sistemas de projeção ou representação”. 
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Figura 40: Exemplo de croqui de levantamento cadastral. Fonte: Hasenack, 2013. 

 

As planilhas de cálculos realizados e as referências aos equipamentos utilizados 

servem como documentos de apoio, que fundamentam e certificam os procedimentos de 

mensuração parcelária ilustrados no croqui. Com base nestes três materiais, possibilita-se à 

administração municipal a homologação das atividades cadastrais, cujos produtos servem de 

garantia ao exercício de posse da propriedade demarcada, e ao controle das formas de uso do 

solo. Agregando-se os dados geométricos de todo o município em um mesmo plano 

cartográfico, a Prefeitura compõe sua Carta Cadastral, prevista nos artigos 7º e 8º da Portaria 

511/09. A Carta Cadastral deve discernir cada uma das parcelas que integram o território 

municipal, por meio da representação dos limites parcelários e dos vértices que definem seus 

alinhamentos. 
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Devido ao nível de detalhamento exigido para a representação das parcelas, o 

mapeamento cadastral é realizado com base em escalas compatíveis aos elementos 

registrados. Oliveira (2010: 38) aponta que 

 

as escalas prioritárias adotadas no Brasil para a geração da cartografia 
cadastral urbana são: 1:2.000, 1:1.000 e 1:500. A maioria dos 
trabalhos tem sido realizada em escala 1:2.000. Entretanto, essa 
característica, aos poucos, vem sendo modificada pela percepção da 
geração de mapas cadastrais urbanos na escala 1:1.000 com maior 
frequência. 

 

Muito embora a Carta Cadastral seja um instrumento legítimo de avaliação municipal, 

o produto cartográfico reflete a condição espacial da distribuição parcelária em um 

determinado momento, carecendo de constante atualização. A dinâmica territorial verificada 

nos municípios brasileiros, em especial nos grandes centros urbanos, acaba por gerar elevada 

quantidade de dados a serem considerados pela administração pública, demandando o uso de 

técnicas que contemplem o acelerado processo de modificação das parcelas. Para suprir esta 

necessidade, a Prefeitura tem a possibilidade de complementar as atividades de topografia in 

loco através de métodos informatizados de análise espacial. 

Com uso dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)37, os dados espaciais 

levantados em campo dentro das normas técnicas podem ser configurados em vetores 

representados por pontos, linhas ou polígonos, configurados a partir de sistemas de projeção 

oficiais. Estando devidamente georreferenciados, os vetores são agregados a outros planos de 

informação, incrementando e atualizando a malha de dados do município de forma mais 

eficiente, por meio de técnicas certificadas. Há ainda o recurso da interpretação de imagens, 

ou fotointerpretação, assim apresentada por Loch (2008: 11): 

 

Segundo Wolf, fotointerpretação é definida pela Sociedade Americana 
de Fotogrametria como o ato de examinar e identificar objetos (ou 
situações) em fotografias aéreas (ou outros sensores) e determinar o 
seu significado. 
Fotointerpretação também pode ser definida como “a previsão do que 
pode ser visto na imagem” – Summerson. Isto pode ser explicado: 
quando não se pode caracterizar um objeto diretamente na imagem, 

                                                 
37 Pela definição de Câmara et al. (2004: 41), “O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é aplicado 
para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações não 
apenas com base em suas características alfanuméricas, mas também através de sua localização espacial; 
oferecem ao administrador (urbanista, planejador, engenheiro) uma visão inédita de seu ambiente de trabalho, 
em que todas as informações disponíveis sobre um determinado assunto estão ao seu alcance, interrelacionadas 
com base no que lhes é fundamentalmente comum - a localização geográfica”. 
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precisando apoiar-se em dados conhecidos, para extrair ou deduzir o 
que representa o objeto em questão. 

 

A atividade de interpretação de imagens requer o georreferenciamento prévio de 

fotografias aéreas ou de imagens geradas por sensores remotos (instaladas em aeronaves ou 

em satélites), para que as análises espaciais possam originar produtos geográficos compatíveis 

aos dados armazenados nos bancos cadastrais do município. Trazemos mais uma vez as 

palavras de  Loch (2008: 54): 

 

As imagens de satélite são as ferramentas que podem resolver a 
questão do dinamismo do cadastro, já que se dispõe de imagens com 
boa frequência. 
Estas imagens fornecem as condições para avaliar a maioria das 
alterações que a superfície sofre em termos de estrutura fundiária. 

 

Embora não substituam a prática da agrimensura, as modernas técnicas de análise 

espacial constituem relevante instrumento para obtenção de dados complementares às 

informações cadastrais parcelárias. A identificação de feições diversas (formações 

fitogeográficas, padrões geomorfológicos, elementos urbanos) e de atributos não considerados 

nos procedimentos topográficos (cores, formas e texturas) contribui para a distinção visual das 

parcelas territoriais, devendo ser aplicada também à conferência de sítios arqueológicos. 

Quando recenseados, os elementos complementares ao registro parcelário dão origem 

a cadastros temáticos, previstos no Artigo 5º da Portaria n º 511/09. Os temas adotados para 

estes cadastros variam conforme as particularidades existentes em cada município, mas 

devem se basear sempre na parcela territorial como unidade fundamental de identificação. 

Como exemplos de aplicação dos cadastros temáticos, citamos a verificação da distribuição 

espacial de doenças epidemiológicas (Araújo, 2008: 26), o gerenciamento das redes viária e 

elétrica (Erba et al., 2005: 75) e inventário de recursos naturais (Erba, 2010: 71). 

Dispondo de informações cadastrais temáticas e de recursos computacionais para 

análise espacial e publicização dos produtos gerados, as prefeituras municipais têm a 

possibilidade de aperfeiçoar os meios de comunicação intragovernamental, de forma a 

integrar os vários setores administrativos a partir do uso de dados geográficos padronizados e 

virtualmente acessíveis. De igual maneira, a divulgação dos produtos resultantes das variadas 

modalidades cadastrais aproxima o Poder Público da sociedade civil e da iniciativa privada, 

contribuindo para a gestão integrada do território municipal. Em tese, quanto maior o número 
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de temas cadastrais contemplados, maior o número de interessados em usufruir dos materiais 

existentes e em contribuir para a atualização das informações coletadas. 

Diante da variedade de cadastros temáticos possíveis, o cadastro arqueológico figura 

como uma real necessidade aos municípios brasileiros, em especial àqueles onde é recorrente 

a identificação de sítios, estruturas ou objetos históricos e pré-históricos. Há que se observar, 

no entanto, que a simples indicação espacial da existência de um bem arqueológico dentro dos 

limites de uma parcela não supre as exigências legais vinculadas à proteção deste tipo de 

patrimônio. No caso de ocorrência de sítios arqueológicos do tipo sambaqui, que ocupam um 

perímetro do solo passível de mensuração topográfica, a legislação nacional vigente 

determina que a área ocupada pelo bem seja regida por instrumentos normativos alheios aos 

que definem o direito de propriedade de superfície. 

Deste modo, conclui-se que, dentro dos limites de uma propriedade, toda e qualquer 

área contínua ocupada por um sítio arqueológico ou por parte de um sítio arqueológico deve 

ser caracterizada como uma parcela territorial, dotada de jurisdição específica. O mesmo 

aplica-se às faixas de entorno dos sítios. Para estas unidades espaciais, atribuímos a 

designação de parcelas territoriais de conteúdo arqueológico. A Figura 41 esclarece o 

descrito: 
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Figura 41: Exemplos de parcelas territoriais de conteúdo arqueológico. 

 

A ilustração apresenta alguns exemplos possíveis de sobreposição entre o terreno de 

uma propriedade, preferencialmente demarcado por especialistas de agrimensura, e sítios 

arqueológicos, cuja delimitação é de responsabilidade do profissional de arqueologia. A 

Tabela 7 sintetiza cada situação, correlacionando as parcelas territoriais de conteúdo 

arqueológico aos documentos legais de atribuição federal que embasam sua definição: 
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Tabela 7: Embasamento jurídico das parcelas territoriais de conteúdo arqueológico. 

PARCELA SITUAÇÃO DOCUMENTO LEGAL 

1 Parte de sítio arqueológico dentro dos limites 
de propriedade. Lei 3.924/61 

2 Parte de entorno de sítio arqueológico dentro 
dos limites de propriedade. Decreto-Lei 25/37 (Artigo 18) 

3 Totalidade do entorno de sítio arqueológico 
dentro dos limites de propriedade. Decreto-Lei 25/37 (Artigo 18) 

4 Totalidade de sítio arqueológico dentro dos 
limites de propriedade. Lei 3.924/61 

5 
Parte de entorno de sítio arqueológico dentro 
dos limites de propriedade, sem a presença 
do sítio dentro dos limites de propriedade. 

Decreto-Lei 25/37 (Artigo 18) 

 

As parcelas de número 1 e 4, por se configurarem como sítios arqueológicos, são 

regidas diretamente pela Lei nº 3.429/61, sendo sua proteção  – mas não sua posse – de 

responsabilidade prioritária do Poder público. Já as parcelas de número 2, 3 e 5 são de análise 

mais complexa,  uma vez que não são propriamente contempladas pela Lei de Arqueologia, 

mas podem ser  apreciadas segundo interpretação do Decreto-Lei 25/37, que em seu Artigo 18 

declara que 

 

sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 
construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou 
retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento 
do valor do mesmo objeto. 

 

A aplicabilidade deste artigo depende do tombamento dos sítios por parte do IPHAN, 

de maneira que a simples tutela dos bens sem a oficialização do tombamento não garante a 

proteção jurídica do entorno. 

Há, no entanto, outros caminhos possíveis – embora nem sempre de simples alcance – 

para proteção das faixas lindeiras aos sítios, que não se baseiam no Decreto-Lei. O primeiro 

deles depende da proposição de leis complementares às já existentes, por iniciativa das três 

esferas administrativas. Mais uma vez, citamos como exemplo o município de Jaguaruna, que, 

por meio da Lei Nº 900/2001, definiu uma faixa de 200 metros de entorno para o sítio 

arqueológico da Ponta da Garopaba do Sul. Curiosamente, esta metragem foi posteriormente 

reduzida, em dezembro de 2010, para 50 metros, por meio da Lei Nº 1385/2010, promulgada 

seis meses depois da reunião pública em que IPHAN e UNISUL apresentaram o projeto de 
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cercamento do sítio em questão, com base na zona de entorno definida em âmbito municipal 

(UNISUL, 2010: 02). 

O segundo caminho depende prioritariamente da atuação conjunta entre IPHAN e 

arqueólogos, que em suas pesquisas têm a possibilidade de delimitar áreas de potencial 

arqueológico nas imediações de um sítio registrado. Estando a delimitação homologada pelo 

IPHAN, as áreas de potencial arqueológico tornar-se-iam restritivas quanto ao uso 

desautorizado, mesmo que não tenham sido prospectadas à exaustão. 

Ressalta-se que, por estarmos tratando os sítios arqueológicos e suas zonas de entorno 

como parcelas territoriais municipais, entendemos que a delimitação dos bens patrimoniais 

deva contar com a participação de geômetras habilitados, para que as parcelas demarcadas 

sejam compatíveis com os diferentes planos de informação espacial cadastrados pelas 

Prefeituras. Para tanto, importa que, sendo o contorno de um sítio aprovado pelo IPHAN, as 

coordenadas dos vértices que o delimitam sejam repassadas à Prefeitura, para que a 

administração municipal garanta a inserção das parcelas arqueológicas nas plantas cadastrais 

dos imóveis registrados. 

Assim como as demais categorias de parcelas territoriais reconhecidas, as parcelas de 

conteúdo arqueológico possuiriam caráter mutável, isto é, poderiam ter sua geometria 

modificada, caso houvesse alteração nos limites de uma propriedade na qual um sítio 

estivesse localizado, ou caso a demarcação de um sítio fosse revista. Neste último, a revisão 

ocorreria por intermédio de novas pesquisas sobre um mesmo sítio, para verificação da 

redução ou ampliação do perímetro ocupado pelo bem. A redução poderia ocorrer por motivo 

de destruição ou remoção do material para salvamento arqueológico, enquanto a ampliação 

seria decorrente da comprovação de novos testemunhos arqueológicos em locais até então não 

demarcados. 

A temporalidade atribuída às áreas de conteúdo arqueológico é analisada por Soares 

(2007: 172), que, com base na legislação portuguesa, introduz o conceito de “Reserva 

Arqueológica Temporária”. A autora assim define o termo: 

 

O estabelecimento do instrumento reserva arqueológica tem respaldo 
na Constituição, que prevê a criação e definição legal de espaços 
territoriais e seus componentes, em todas as Unidades da Federação, a 
serem especialmente protegidos pelo Poder Público e pela 
comunidade, sendo vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, III) e 
também que estabelece que cabe ao Poder Público, em colaboração 
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com a comunidade, utilizar instrumentos acautelatórios para tutela do 
bem arqueológico (art. 216, §1º). 
A reserva arqueológica pode ser conceituada como um instrumento 
acautelatório provisório para realização do direito fundamental ao 
patrimônio cultural, a ser criado por lei, que afeta uma área pública ou 
privada, para cumprimento da finalidade pública de produção e 
registro de conhecimento arqueológico, o qual deve servir às presentes 
e futuras gerações. 

 

Posicionando-se favoravelmente quanto ao estabelecimento de reservas arqueológicas 

somente em situações de risco ao patrimônio, Soares (2010: 175) afirma que o uso do 

instrumento acarretaria na restrição do direito de propriedade, sendo necessária a devida 

demarcação do solo destinado ao uso especial. Deste modo, proprietários, pesquisadores, 

IPHAN e Prefeitura estariam cientes dos limites territoriais recobertos por um sítio, bem 

como das obrigatoriedades e direitos concernentes a cada participante da gestão do solo 

demarcado. 

Além da obrigatoriedade de delimitação física dos sítios, os conceitos de reserva 

arqueológica e de parcela territorial de conteúdo arqueológico têm em comum a necessidade 

de identificação das áreas demarcadas, a partir de nomenclaturas e informações alfanuméricas  

padronizadas, a serem adotadas por todos os órgãos governamentais. A adequação destes 

elementos é um fator indispensável à gestão integrada do patrimônio arqueológico, 

requerendo especial atenção por parte de seus responsáveis. O subtópico seguinte detalha este 

tema, relacionando-o ao processo de sistematização das informações arqueológicas de 

maneira integrada. 

4.3.2 GERAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS ALFANUMÉRICOS 

Conforme havíamos antecipado no subtópico anterior, o artigo 7º da Portaria 511/09 

prevê que o Cadastro Territorial Multifinalitário seja apoiado por um “Arquivo de dados 

literais (alfanuméricos) referentes às parcelas cadastrais”, de responsabilidade das prefeituras 

municipais. Diz Oliveira (2010: 33) que 

 

Os dados literais antigamente eram arquivados em livros, depois em 
fichas cadastrais e, atualmente, na grande maioria dos municípios, são 
guardados em bancos de dados eletrônicos. Nestes sistemas digitais, 
encontram-se os dados descritivos das parcelas e das pessoas a elas 
relacionadas, tais como o identificador das mesmas e as especificações 
e atributos técnicos (físicos, econômicos e jurídicos), o nome do 
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proprietário ou posseiro, a área, o uso real e potencial da parcela e o 
valor, entre outros. 

 

Como explica o autor, descrição literal permite duas operações básicas cruciais ao 

cadastro: a identificação nominal de uma parcela, e a listagem dos atributos que a localizam e 

caracterizam. Estas operações são avaliadas individualmente a seguir. 

A identificação parcelária é realizada através da atribuição de um código único a cada 

unidade territorial cadastrada, de acordo com a regulamentação oferecida pelo Artigo 2º da 

Portaria 511/09. Citando as palavras de Erba et al. (2005: 81), temos que 

 

o número de identificação da parcela deve ser único no universo 
cadastrado, pois proporciona o meio de correlaciona-la com os 
arquivos de dados fundiários, ou registros contendo informações sobre 
a posse da terra, uso do solo, valor do imóvel, taxação de impostos e 
outros atributos. 

 

A impossibilidade de repetição de um código impede que haja conflito de informações 

atribuídas a diferentes parcelas. No caso de alteração dos limites existentes, por ocasião de 

desmembramentos ou junção de parcelas, os códigos referentes às parcelas modificadas são 

extintos, e as novas unidades recebem códigos ainda não utilizados. No banco de dados da 

administração municipal, as informações referentes às parcelas recém-criadas poderão ser 

acrescidas pelo histórico das modificações fundiárias executadas. Assim, Poder Público e 

sociedade civil têm o controle sobre a dinâmica territorial do município. 

Estando cadastradas segundo a lógica de codificação unitária desenvolvida pela 

Prefeitura, as parcelas tornam-se aptas a receber seus respectivos dados literais, ou atributos 

alfanuméricos. Estes atributos são catalogados em forma de texto, descrevendo as múltiplas 

informações que compõem cada unidade territorial. Quando armazenados em bancos de dados 

eletrônicos, os atributos alfanuméricos tornam-se itens de manipulação e edição simplificadas, 

o mesmo valendo para seu compartilhamento. A Figura 42 ilustra um exemplo de arquivo de 

dados literais: 
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Figura 42: Exemplo de arquivo parcelário de dados literais. Fonte: Hasenack, 2013. 

 

A facilidade de reprodução e de armazenamento em diferentes servidores e mídias 

permite que não haja perda das informações por incidentes eventuais, enquanto as modernas 

técnicas de proteção dos conteúdos conferem maior segurança à posse de dados sigilosos. 

Apesar de o cadastro ser de responsabilidade do ente administrativo municipal, as 

unidades territoriais por vezes se referem a elementos cuja guarda cabe ao Estado, à 

Federação, ou a particulares, a exemplo do que ocorre com algumas rodovias, linhas de 

transmissão de energia, gasodutos e Unidades de Conservação. Em casos como estes, é de 

interesse dos envolvidos na gestão de cada parcela que as informações produzidas pelas partes 

sejam compartilhadas, de maneira que todos possuam dados atualizados sobre a situação dos 

objetos avaliados. 

No que concerne à questão arqueológica, a eventual delimitação de parcelas territoriais 

de conteúdo arqueológico evidenciaria a relação direta entre Município e Federação, esta 

última representada na figura do IPHAN. Para a Prefeitura, seria de interesse prioritário o 

cadastro de novas áreas destinadas à proteção patrimonial, além da atualização quanto ao 

perímetro de ocupação dos sítios já registrados e de suas respectivas faixas de entorno. Já o 

IPHAN se beneficiaria pela coleta de dados atualizados sobre os proprietários das áreas de 

ocorrência arqueológica, e pelo acompanhamento das alterações fundiárias relacionadas às 

parcelas de conteúdo arqueológico. 
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O êxito da interoperabilidade entre IPHAN e Prefeitura dependeria, sobretudo, da 

padronização quanto à identificação dos sítios arqueológicos e das parcelas que os 

segmentariam. Através da adoção de padrões de nomenclatura, ambas as instituições 

poderiam se certificar de estarem trabalhando com base nas mesmas informações, evitando 

ruídos de comunicação no exercício de planejamento e gestão do território. 

O alinhamento entre os padrões de identificação dos sítios e das parcelas territoriais 

deve ser analisado com cautela. No caso dos sítios arqueológicos, o IPHAN adota atualmente 

um modelo de codificação baseado exclusivamente na junção da sigla da Unidade da 

Federação do sítio com um número sequencial único para aquele Estado (SC0001, SC0002, 

SC0003, etc.). Avaliando este formato pela lógica do uso de geocódigos38, verificamos que o 

modelo adotado está aquém das possibilidades de identificação espacial dos bens catalogados. 

Farias e Kneip (2010: 35) oferecem interessante contribuição ao tema, descrevendo o método 

utilizado em seu trabalho de identificação dos sítios catarinenses: 

 

Como a nomenclatura dos sítios varia de pesquisador para 
pesquisador, decidimos estabelecer uma metodologia embasada na 
proposta do IBGE para identificação de cada Estado e município 
brasileiro. Essa nomenclatura, conhecida como Geocódigo, define o 
número do Estado e do município, e ambos são inseparáveis. No caso 
de Santa Catarina, o número definido pelo IBGE é 42, e cada 
município possui uma numeração específica. Após o Geocódigo, 
colocamos o número do sítio. No caso de sítios que receberam nomes, 
mantivemos o nome do sítio, o código e a sua numeração dentro do 
município, por exemplo: 
Nome do sítio: Garopaba do Sul – Código 4208807-15 

a) 42 = Estado de Santa Catarina 
b) 08807 = número do município de Jaguaruna no IBGE 
c) 15 = número sequencial do sítio no município. 

 

A proposta dos autores agrega mais informações ao código de identificação dos sítios 

que o formato atual adotado pelo IPHAN, onde a verificação do município só é possível por 

meio da busca pelas informações cadastradas na página virtual do instituto. No entanto, é 

possível que o geocódigo de identificação arqueológica seja construído de maneira ainda mais 
                                                 
38 Segundo o IBGE/DGC (2010: 02), o termo geocódigo designa o “código utilizado pelo IBGE para identificar 
as unidades Político Administrativas da Divisão Territorial Brasileira, compondo chave única das unidades de 
coleta, apuração e disseminação de dados estatísticos e territoriais”. Já a Norma Técnica NBR 14.166 define 
geocódigo como o “código formado a partir das coordenadas planas no sistema de representação cartográfica 
adotado ou nas quadrículas codificadas da planta cadastral, de pontos referenciadores de elementos a serem 
localizados geograficamente” (ABNT, 1998: 03). Ao presente trabalho, interessa apontar que o geocódigo 
oferece identificação inequívoca a um elemento, de maneira a localizá-lo espacialmente por meio da codificação 
atribuída. 
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detalhada, adicionando-se os códigos referentes ao distrito, subdistrito e setor censitário. 

Tomando os sítios da Ponta da Galheta como exemplo, obteríamos os seguintes geocódigos, 

expostos na Tabela 8: 

Tabela 8: Proposta de geocodificação dos sítios da Ponta da Galheta. 

Sítio UF Município Distrito Subdistrito Setor 
censitário 

Número 
sequencial 

do sítio 
Geocódigo final 

Galheta I 42 09409 05 00 0083 001 420940905000083001 
Galheta II 42 09409 05 00 0083 002 420940905000083002 
Galheta IV 42 09409 05 00 0083 003 420940905000083003 
Galheta V 42 09409 05 00 0083 004 420940905000083004 

 

A inclusão dos valores de distrito, subdistrito e setor censitário atenderia 

fundamentalmente a ações e pesquisas de maior detalhamento, em que se fizesse necessário o 

cruzamento de dados arqueológicos com estatísticas populacionais e informações sobre 

estruturas e equipamentos urbanos locais. Este formato favoreceria também às operações 

executadas em bancos de dados integrados, pois os geocódigos dos sítios seriam 

correlacionáveis aos geocódigos utilizados pelo IBGE para identificação dos territórios 

político-administrativos. 

O aspecto negativo deste modelo fica por conta do excesso de algarismos utilizados 

para a codificação, que demanda maior atenção no processo de edição dos atributos 

alfanuméricos, e não oferece uma leitura simples por parte do usuário não familiarizado a esta 

estrutura de identificação espacial. Há ainda o empecilho de um sítio estar situado em mais de 

um setor censitário, o que condicionaria o IPHAN a optar por um dos setores para a atribuição 

do geocódigo, segundo critérios a serem definidos pelo próprio instituto. Em todo caso, tanto 

a proposta apresentada por Farias e Kneip (2010), quanto a complementação por nós 

apresentada permitiria o aperfeiçoamento da codificação arqueológica em nível nacional. 

Diferente do modelo atualmente adotado pelo IPHAN, as prefeituras municipais não 

poderiam se ater à codificação de sítios enquanto unidades individuais, devendo cadastrar 

também as parcelas de conteúdo arqueológico que os segmentam. É pouco provável que as 

estruturas de geocodificação aqui apresentadas fossem adotadas para identificação das 

parcelas territoriais em questão, uma vez que o uso das numerações referentes aos limites 

político-administrativos poderia ser aplicado a categorias de parcelas mais recorrentes dentro 

do município. 

Seria então a Prefeitura responsável por elaborar seu próprio modelo de código 

identificador parcelário, incumbindo-se de referenciar as parcelas de conteúdo arqueológico a 
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seus respectivos sítios. Nos atributos alfanuméricos destinados a cada parcela, seria incluída a 

informação quanto ao geocódigo dos sítios às quais pertencem. Os dados atualizados seriam 

compartilhados com o IPHAN, que por sua vez encaminharia à Prefeitura a situação de novos 

sítios registrados no município. 

Juntamente com os arquivos de armazenamento dos atributos alfanuméricos, seria de 

grande interesse ao IPHAN e Prefeituras  a criação, compartilhamento e disponibilização das 

informações sobre o processo de construção e edição dos dados referentes aos sítios e parcelas 

arqueológicas, conhecidas como metadados. O Artigo 2º do Decreto Nº 6.666, de 27 de 

novembro de 2008, assim define o termo: 

 

Metadados de informações geoespaciais: conjunto de informações 
descritivas sobre os dados, incluindo as características do seu 
levantamento, produção, qualidade e estrutura de armazenamento, 
essenciais para promover a sua documentação, integração e 
disponibilização, bem como possibilitar a sua busca e exploração. 

 

Com a publicização dos metadados, assegura-se a possibilidade de comprovação 

técnica dos procedimentos adotados para geração dos dados. Também é a partir dos 

metadados que se verifica a fidelidade com que os elementos reais são representados 

geometricamente e descritos textualmente. 

Por fim, cabe dizer que, quando disponíveis em meio virtual, os arquivos geográficos 

que contenham dados geométricos e atributos alfanuméricos de sítios arqueológicos, assim 

como os metadados que os certificam, podem contar com sistemas de gerenciamento 

integrado administrados pelo próprio Governo Federal. Exemplo maior desta premissa é a 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), descrita pelo mesmo Artigo 2º do 

Decreto Nº 6.666 nas seguintes palavras: 

 

Conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e 
procedimentos de coordenação e monitoramento; padrões e acordos, 
necessário para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o 
acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados 
geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. 

 

Conforme estabelecido no decreto, a INDE é constituída por uma rede de servidores 

de dados, denominada “Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais” (DBDG). Nesta rede são 

guardados e acessados os arquivos e informações geográficas desenvolvidos por instituições 

interessadas em compartilhar ou divulgar seus produtos. Cada instituição atua como um nó da 
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rede, encaminhando seus conteúdos ao espaço de compartilhamento de dados, sob tutela dos 

responsáveis pelo funcionamento da infraestrutura. 

A INDE não apenas agrega os arquivos geográficos produzidos no Brasil, mas 

também reúne os principais órgãos nacionais envolvidos na construção dos dados oficiais, 

com o propósito de padronizar a arquitetura dos arquivos e o modo de apresentação das 

informações espaciais. Através deste sistema de diálogo intergovernamental, órgãos 

municipais, estaduais e federais podem trabalhar de modo integrado, com base na leitura dos 

mesmos arquivos, bem como desenvolver seus materiais com base nas mesmas referências 

técnicas. Ingressando na rede de gerenciamento e padronização de dados espaciais da INDE, 

IPHAN e prefeituras podem receber a orientação necessária para a formulação e publicização 

dos produtos dos quais são responsáveis, aperfeiçoando, assim, a sistemática cadastral do 

patrimônio arqueológico. 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Abrimos nossas considerações finais para este capítulo afirmando que a atuação no 

campo do patrimônio cultural arqueológico, pela ótica do planejamento e gestão territorial, 

requer inicialmente a demarcação dos espaços de ocorrência arqueológica, para 

reconhecimento dos limites físicos ocupados pelos sítios e conjuntos históricos e pré-

históricos. Esta tarefa deve ser interpretada como prioritária pelos gestores públicos, uma vez 

que a delimitação das áreas de resguardo arqueológico subsidia os debates acerca dos direitos 

de propriedade e de posse sobre a terra, diante da obrigatoriedade jurídica de proteção dos 

bens tutelados pela União. Também é com base nos limites físicos determinados para cada 

sítio que governo e sociedade civil se alinham quanto aos deveres atribuídos a cada 

participante do processo de gestão do solo ocupado. 

Comprovada sua importância frente à dinâmica fundiária, cabe às instituições 

competentes, em conjunto com os profissionais do ramo, estipular os padrões de demarcação 

dos sítios e conjuntos arqueológicos, de maneira a garantir a preservação dos bens e propiciar 

o efetivo controle sobre os espaços protegidos. A nós, parece válido que se busque a 

adequação dos métodos de demarcação aos procedimentos preconizados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, principalmente no que diz respeito às técnicas de topografia e 

agrimensura. 

No mesmo sentido, a adoção de uma política de segmentação virtual dos sítios em 

parcelas territoriais de conteúdo arqueológico seguramente permitiria maior domínio sobre a 
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situação dos bens, que, não raro, são perturbados sem qualquer interferência governamental, 

por estarem localizados no interior de propriedades privadas. Com a obrigatoriedade de 

registro municipal dos sítios na forma de parcelas, IPHAN e prefeituras disporiam de uma 

fonte de dados espaciais em constante atualização, a partir da qual se possibilitaria a produção 

de materiais de maior detalhamento geométrico e atributal. 

Embora muito do que se tenha teorizado neste capítulo ainda não seja executado em 

larga escala, percebe-se que as implicações jurídicas intrínsecas à proteção dos territórios de 

ocorrência arqueológica vêm conduzindo – ainda que vagarosamente – à normatização da 

cartografia especializada. A muito oportuna documentação normativa criada pela 

Superintendência do IPHAN em Santa Catarina tende a ser reproduzida e aperfeiçoada em 

todo o país, uma vez que busca disciplinar a produção de materiais que embasam ações de 

grande porte, cujos impactos afetam diretamente o patrimônio ambiental e cultural do país. 

A atuação integrada entre IPHAN, prefeituras e profissionais da arqueologia pode ser 

subsidiada pelas modernas ferramentas de produção, edição e compartilhamento das 

informações geométricas e alfanuméricas. O uso de técnicas de análise espacial certificadas 

propicia às partes a adequação de seus produtos às demandas de diferentes ordens, já expostas 

nos capítulos anteriores, além de favorecer o processo de sistematização dos conteúdos 

desenvolvidos no contexto da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. 

Isto posto, concluímos serem as premissas técnicas do Cadastro Territorial 

Multifinalitário perfeitamente compatíveis às carências metodológicas expostas nos meios 

encarregados da gestão patrimonial arqueológica. Os procedimentos demarcatórios, 

cartográficos, descritivos e de difusão de conteúdos incorporados à lógica do CTM podem 

nortear os rumos da ciência arqueológica no país, contribuindo para que esta se popularize e 

seja de fato considerada no exercício das políticas públicas. E não haverá outra forma de 

garantir espaço à arqueologia senão através da criação de instrumentos jurídicos de 

normatização técnica adequados à relevância do patrimônio cultural na construção do espaço. 

O capítulo seguinte aborda exatamente esta deficiência legislativa para com a questão 

territorial arqueológica, através da revisão dos documentos legais apresentados ao longo de 

toda a dissertação. 
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5. ASPECTOS JURÍDICOS 

Os capítulos anteriores foram dedicados à análise das implicações sociais e 

econômicas atribuídas ao patrimônio arqueológico e ao Cadastro Territorial Multifinalitário,  

e dos procedimentos técnicos de demarcação, cartografia, registro e sistematização de dados 

aplicáveis à gestão dos territórios ocupados por sítios arqueológicos. Ao longo de todo o 

estudo, as reflexões levantadas foram embasadas pela interpretação de documentos jurídicos 

oriundos das esferas municipal, estadual e federal, de maneira que, ao fim deste trabalho, 

verificamos o fato de que considerável parcela da bibliografia utilizada é composta por leis, 

decretos e demais instrumentos normativos adotados pelo Poder Público. 

Compreendendo a relevância da questão jurídica ao processo de interlocução entre a 

gestão do patrimônio arqueológico e as técnicas do CTM, desenvolvemos o presente capítulo, 

com o objetivo de identificar os temas devidamente contemplados pelos instrumentos 

avaliados, e os ainda carentes de aprofundamento. 

5.1 MÉTODOS UTILIZADOS 

A formulação deste capítulo ocorre de maneira diferente dos anteriores. As reflexões 

expostas são todas calcadas na leitura de uma tabela por nós confeccionada, onde estão 

compilados os principais documentos jurídicos utilizados ao longo do trabalho. Na tabela em 

questão estão agregadas as leis, decretos, portarias, normas técnicas e demais instrumentos 

relacionados ao trato com o patrimônio arqueológico e ao cadastro territorial. 

A tabela agrupa os documentos em função da esfera política a que se aplicam, ao 

mesmo tempo em que os organiza hierarquicamente, iniciando pelas leis, decretos e portarias 

de âmbito federal, e finalizando com as leis de origem municipal. A opção pela apresentação 

dos instrumentos nesta ordem baseou-se na reprodução da estrutura desenvolvida pelo IPHAN 

(2006), em publicação voltada à compilação de leis sobre a preservação do patrimônio 

cultural no Brasil. 

Os documentos jurídicos são dispostos um em cada linha da tabela, resultando em um 

total de 21 linhas. Para cada documento listado são confrontados seis objetos, dispostos em 

colunas, relacionados a temas da arqueologia, do cadastro territorial e a assuntos correlatos. 

Caso um objeto seja contemplado por um documento, a célula da tabela em que ambos se 

cruzam é preenchida com o resumo do documento em questão. Quando um objeto não é 

aplicável a um documento, ou não é contemplado por este, a célula em que ambos se cruzam é 
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preenchida com um traço simples. Desta forma, obtemos um recurso de análise simplificado, 

onde nos é permitido comparar o tratamento oferecido a cada objeto relevante à pesquisa 

proposta. 

Embora sejam citadas nos capítulos anteriores, optamos por não listar na tabela deste 

capítulo as Cartas Patrimoniais e declarações internacionais voltadas ao patrimônio cultural. 

Justificamos a não inclusão por entendermos que estes documentos dizem respeito a tratados e 

convenções de conteúdo geral, que abordam os objetos avaliados de maneira superficial, não 

incumbindo em obrigações específicas atribuídas aos entes governamentais, ou a instrumentos 

punitivos diante da não observância das instruções acordadas em tratado. Todavia, exaltamos 

a contribuição de tais documentos para o desenvolvimento das políticas de valorização e 

proteção do patrimônio arqueológico nacional. 

Os seis objetos listados na tabela desenvolvida, responsáveis por agregar o arcabouço 

jurídico avaliado, são utilizados como eixos para o tópico de análises textuais que adensam o 

capítulo. Para cada consideração desenvolvida, expomos as carências normativas 

identificadas. De forma complementar, valemo-nos ainda das contribuições acadêmicas de 

autores debruçados sobre os conteúdos aqui trabalhados, cujas posições norteiam as 

interpretações por nós apresentadas. 

Ao fim do capítulo, expomos nossas considerações finais, encerrando as discussões 

propostas para este segmento do estudo. 

5.2 COMPILAÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

As páginas seguintes destinam-se à compilação dos principais documentos jurídicos 

referentes à interlocução entre o trato com o patrimônio arqueológico e o Cadastro Territorial 

Multifinalitário. A Tabela 1 é utilizada como fonte para os debates levantados no capítulo.  



Gestão do território Demarcação Cartografia Registro Produção descritiva Sistematização de dados

Define os sítios 
arqueológicos como bens 

culturais pertencens à União

Determina os entes 
responsáveis pelas 

tributações sobre o território

Lei 3.924/1961 Tutela dos sítios sobreposta 
ao direito de propriedade - - Obriga a identificação do 

sítio para cadastro

Obriga a descrição dos 
responsáveis pela escavação 
e dos resultados da atividade

Prevê criação de um cadastro 
de sítios arqueológicos

Considera área de ocorrência 
arqueológica como de 

Interesse Turístico;

Considera a zona de entorno 
como integrante da Área de 

Interesse Turístico

Lei 8.159/1991 - - - - -
Garante a o acesso a 

documentos públicos sob 
guarda governamental

Regula o uso da propriedade 
urbana em prol do bem 

coletivo;

Regulamenta a criação de 
Planos Diretores Municipais

Permite o tombamento de 
bens arqueológicos;

Assegura proteção à 
vizinhança do bem tombado

Decreto 6.666/2008 - -

Determina a padronização 
dos materiais segundo os 

órgãos nacionais de 
cartografia

-
Determina a padronização 

dos atributos e metadados de 
dados espaciais

Define o modelo de 
armazenamento e 

compatilhamento de dados 
espaciais

-

Determina a delimitação das 
Áreas de Interesse Turístico 

oficializadas
- -

Determina a descrição das 
Áreas de Interesse Turístico 

oficializadas
-

lei 10.257/2001 - - - -

INSTRUMENTO JURÍDICO
OBJETOS

Federal

Constituição/1988 - - - - -

Lei 6.513/1977

Decreto-Lei 25/1937 - -
Condiciona o tombamento à 

inscrição nos Livos do 
Tombo

Detalhamento dos bens nos 
Livros do Tombo -



Gestão do território Demarcação Cartografia Registro Produção descritiva Sistematização de dados

Portaria IPHAN 07/1988 - -
Determina a apresentação de 
materiais cartográficos sobre 

pesquisas em arqueologia

Determina a apresentação de 
formulários de cadastro dos 

sítios encontrados

Determina a apresentação de 
relatórios sobre pesquisas em 

arqueologia
-

Portaria IPHAN 230/2002 - - - -

Determina a apresentação de 
diagnósticos sobre bens 

arqueológicos para concessão 
de licenças ambientais

-

Determina o CTM para 
ordenamento territorial 

municipal

Determina que a divisão 
parcelária se apoie no 

Sistema Geodésico Brasileiro

Define o sistema de projeção 
UTM para produtos 

cartográficos

Determina a crição de um 
Sistema de Cadastro e 

Registro Territorial

Considera a parcela cadastral 
a unidade fundamental do 

CTM

Determina a obediência aos 
padrões técnicos do IBGE e 

da INDE

Determina que todo o 
município seja contemplado 

pelo CTM

Determina a criação de cartas 
para o município por 

completo, e para cada imóvel

Determina a atribuição de 
código único e estável e cada 
parcela.

NBR13.133/1994 - Define as normas para 
levantamento topográfico

Define as convenções 
cartográficas para 
representação de  
levantamentos

-
Define as normas para 
descrição do território 

levantado
-

NBR14.166/1998 -

Define as normas para 
execução de Rede de 
Referência Cadastral 

Municipal

Define as categorias do 
Sistema Cartográfico 

Municipal
Conceitua a  geocodificação

Define o conteúdo descritivo 
dos elementos da Rede de 

Referência Cadstral
-

IBGE NS.DGC-Nº29/1988 -
Padroniza os modelos de 
marcos para referência 

geodésica
- - - -

Norma INCRA -
Determina os procedimentos 
para demarcação de imóveis 

rurais

Define o modelo de planta de 
imóveis rurais

identifica as categorias 
parcelárias de imóveis rurais

Define o modelo de 
descrição de imóveis rurais -

Portaria 511/2009

Determina a descrição 
detalhada do imóvel, das 

parcelas,  do proprietário e 
do procedimento de mediçãoDetermina a adequação da 

demarcação parcelária às 
normas de agrimensura

INSTRUMENTO JURÍDICO
OBJETOS

Federal

Garante o acesso e a 
segurança sobre dados 

imobiliários

Determina o registro 
imobiliário junto à Prefeitura 

e ao Registro de Imóveis



Gestão do território Demarcação Cartografia Registro Produção descritiva Sistematização de dados

Decreto 14.250/1981 Considera a criação de faixa 
de entorno a sítios tombados - - - - -

Padronização IPHAN-
SC/2011 - -

Define o padrão cartográfico 
para liberação de licenças 

ambientais

Determina o registro 
catalográfico de sítios 

descobertos

Determina execução de 
relatório sobre sítios para 

obtenção de licenças 
ambientais

-

Lei 13.803/2000

Define o repasse do ICMS de 
Minas Gerais com base no 

patrimônio cultural dos 
municípios

- - - - -

Incube o Município de 
Proteger os bens 
arqueológicos;

- - - - -

Define os sítios 
arqueológicos do município e 

a Ponta da Galheta como 
Áreas de Proteção 

Permanente

- - - - -

Lei 04/1979 (Laguna)
Define o Promontório da 

Ponta da Galheta como área 
de Interesse Turístico

- - - - -

Lei Complementar 105/2003

Estabelece índice de 
aproveitamento do imóvel 

com base nas Áreas de 
Proteção Permanente

- - - - -

Lei Nº 1385/2010 
(jaguaruna)

Define área de proteção de 
50m no entorno do sítio da 
Ponta da garopaba do Sul

- - - - -

Estadual

Municipal

Lei Orgânica de Laguna

INSTRUMENTO JURÍDICO
OBJETOS
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Apresentada a compilação dos documentos jurídicos, voltamo-nos às análises do 

quadro exposto. Os subtópicos a seguir abordam cada um dos seis objetos listados. 

5.2.1 GESTÃO DO TERRITÓRIO 

Logo neste primeiro objeto, denominado gestão do território, desenvolvemos nossas 

considerações mais extensas, pois o tema em questão agrega conteúdos que, embora 

complementares, tratam de assuntos diversos, acompanhando a própria dinâmica territorial. 

O objeto gestão do território contempla as políticas e normas destinadas ao 

ordenamento do território, em seus aspectos social, econômico e administrativo. 

5.2.1.1 Avaliação 

Dos 21 instrumentos jurídicos relacionados na Tabela X, apenas 09 não abordam a 

gestão do território diretamente em seus escritos, por se tratarem, em sua maioria, de 

instruções técnicas para geração de produtos de apoio às ações de gestão. A leitura dos doze 

documentos relacionados ao objeto demonstra inicialmente que as responsabilidades para com 

a gestão do território estão claramente definidas, de maneira que é possível segmentar as 

atribuições concernentes a cada uma das três esferas governamentais. 

A respeito do patrimônio arqueológico, observamos que o arcabouço jurídico federal 

vigora como principal eixo de normatização no país, sendo acompanhado timidamente pela 

legislação do Estado de Santa Catarina e do município de Laguna. A doutrina da Federação 

garante os sítios como patrimônio da União, cujo exercício de guarda sobrepõe-se ao próprio 

direito de propriedade. A função social dos bens arqueológicos é assegurada pela 

Constituição, juntamente com o Decreto-Lei 25/37. Ainda que não aborde diretamente a 

questão arqueológica, a Lei 10.257/11 resguarda o uso da propriedade em prol do bem 

coletivo, de maneira a possibilitar o diálogo entre os temas do acesso fundiário e ao 

patrimônio cultural. 

Os espaços de proteção das zonas de entorno a sítios arqueológicos também são 

abordados em instância federal, ainda que insuficientemente, sendo categorizados como Áreas 

de Interesse Turístico, o que implica no estabelecimento de usos diferenciados do solo. Neste 

ponto, a legislação federal é acompanhada pelo Estado de Santa Catarina, que prevê, através 

de redação pouco detalhada, a proteção especial à faixa lindeira dos bens tombados. Quanto 

ao município de Laguna, não se verificou qualquer desdobramento sobre o assunto, mesmo 
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havendo um exemplo tão próximo, na cidade vizinha de Jaguaruna, onde se prevê a proteção 

da faixa de 50 metros de entorno de seu maior sambaqui. 

Tratando especificamente dos sítios da Ponta da Galheta, observamos que os bens são 

resguardados por um conjunto jurídico que, embora ainda aquém dos padrões desejados, 

permite atuação mais efetiva por parte da governança municipal do que a verificada 

atualmente. A Lei Orgânica de Laguna define os sítios arqueológicos como Áreas de Proteção 

Permanente, enquanto a Lei Municipal 04/79 estabelece o promontório da Ponta da Galheta 

como área de interesse turístico, a exemplo das esferas estadual e federal. Somente com base 

nestes dois dispositivos, já seria possível blindar a área em questão contra o uso indevido e 

desautorizado, impedindo que a ocupação local conduzisse à situação hoje observada. 

Em relação à vertente econômica atribuída ao patrimônio arqueológico, citamos mais 

um instrumento aparentemente não valorizado pela administração municipal de Laguna, mas 

potencialmente útil como ferramenta de proteção dos bens, constante na lei Complementar 

105/03. Este recurso, conforme apresentamos em momento anterior, baseia-se na adoção das 

áreas de APP para cálculo dos índices de aproveitamento do solo e de tributação sobre sua 

exploração. Se devidamente empregado, pode contribuir efetivamente para o disciplinamento 

das formas de uso das terras de ocorrência arqueológica. 

Dentro do conjunto jurídico do Estado de Santa Catarina, não observamos qualquer 

instrumento de incentivo econômico à proteção arqueológica. Por este motivo, decidimos 

listar na Tabela X a Lei 13.803/00, que dispõe sobre o repasse dos valores de ICMS aos 

municípios que fomentarem as políticas sobre o patrimônio cultural. Mesmo aplicável 

exclusivamente ao Estado de Minas Gerais, a lei citada nos mostra que é há caminhos 

possíveis a serem adotados pelas Unidades da Federação, para estímulo à conservação dos 

bens arqueológicos. 

O último assunto do qual tratamos dentro deste objeto diz respeito ao embasamento 

jurídico do Cadastro Territorial Multifinalitário. Os principais documentos que o evocam são 

a Lei 10.257/01 e a Portaria 511/09. A referida lei, nas palavras de Erba (2010: 80), “surgiu 

como diretriz geral para estabelecer normas de ordem pública e interesse social para regular o 

uso da propriedade urbana a favor do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos 

e do equilíbrio ambiental”. Determinando a adoção dos Planos Diretores Municipais como 

instrumentos de ordenamento do espaço público, a Lei em questão explicitou a carência por 

um modelo de gestão territorial que contemplasse as demandas populacionais dos meios 

urbano e rural. Esta lacuna foi preenchida pela Portaria 511/09, que se vale da parcela 
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territorial como unidade básica cadastral para direcionamento das políticas de atuação sobre o 

município. 

A legislação voltada ao CTM, ainda que não dialogue explicitamente com a questão 

arqueológica, evidencia a pluralidade de ações possíveis ao Poder Público e à sociedade civil, 

quando as premissas do cadastro parcelário são efetivamente incorporadas às rotinas 

municipais. Neste sentido, a gestão do território, sob o ponto de vista do ordenamento das 

áreas de relevância arqueológica, carece, dentre outras demandas, de instrumentos jurídicos 

que condicionem a tutela dos bens aos preceitos do CTM já consolidados em lei. Os 

parágrafos seguintes discorrem sobre esta condição. 

5.2.1.2 Carências Normativas 

Há determinados assuntos relativos à gestão do território que merecem instrumentos 

jurídicos complementares ao conjunto já existente. O primeiro deles refere-se à 

regulamentação das zonas de entorno dos sítios arqueológicos. Este é um tema possível aos 

entes federal, estadual e municipal, mas que deve ser prioritariamente considerado pela União, 

uma vez que os bens são de sua tutela. 

A legislação atual é superficial, atendo-se à menção quanto a necessidade de proteção 

das faixas contíguas aos sítios. Não há, contudo, instrumentos de maior hierarquia jurídica 

que estipulem metragens mínimas, a exemplo do Código Florestal Brasileiro39, ou que 

sugiram modelos de cálculo para definição de perímetros de proteção. Esta situação pode 

conduzir à não observância das áreas de entorno por parte das administrações públicas e da 

sociedade, ou a ações de livre iniciativa do Poder Público, como no caso apresentado da 

Prefeitura de Jaguaruna, que até o ano de 2010 manteve uma faixa de entorno de 200 metros 

para o sítio da Ponta da Garopaba do Sul, redefinindo-a para 50 metros, sem interferência das 

demais esferas do Governo. 

O segundo assunto carente de maiores atenções por parte dos legisladores diz respeito 

ao aproveitamento econômico do patrimônio arqueológico como estratégia de preservação 

dos bens guardados. Ainda são raros no Brasil os mecanismos de exploração deste potencial, 

que se mostram dependentes fundamentalmente da iniciativa estadual e municipal, uma vez 

que a União concede relativa autonomia para que ambos regulamentem os processos de 

cálculo tributário sobre seus territórios. 

                                                 
39 O Código Florestal Brasileiro é instituído pela Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. O documento estipula 
categorias de metragem mínima para conservação da vegetação fixada no entorno de cursos d’água e nascentes. 
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A bem-sucedida experiência de Minas Gerais e a ainda deficitária alternativa de 

cálculo de tributação de Laguna são alternativas que necessitam de aperfeiçoamento, mas 

demonstram as possibilidades de direcionamento das reflexões sobre a oficialização dos 

instrumentos de valoração dos bens arqueológicos. Há que se apontar ainda o fato de não 

haver instrumentos normativos que associem o aproveitamento econômico do patrimônio 

arqueológico à criação, prevista em lei, de áreas de interesse turístico. 

Por fim, ressaltamos a necessidade de adoção, por parte dos municípios, dos conceitos 

apregoados pelo Cadastro Territorial Multifinalitário. A construção de documentos 

normativos que incorporem a lógica cadastral parcelária às políticas de ordenamento do solo 

pode ser uma ação fundamental ao reconhecimento das áreas de ocorrência arqueológica, e ao 

zoneamento eficiente do território municipal.  

5.2.2 DEMARCAÇÃO 

Por demarcação, entendemos como o termo que designa as atividades de levantamento 

dos limites de um território e implantação de marcos físicos para certificação legal dos 

trabalhos de mensuração espacial. 

5.2.2.1 Avaliação 

O tema da demarcação territorial ainda é carente de maior abordagem jurídica por 

parte dos estados e dos municípios, visto que apenas seis dos 21 documentos listados 

discorrem sobre o assunto, sendo todos de origem federal. Por se tratar de um objeto voltado a 

implicações metodológicas, é natural que os documentos debruçados sobre o tema sejam 

constituídos, em sua maioria, por orientações técnicas quanto aos procedimentos de 

mensuração do território rural e urbano. Não por acaso os instrumentos identificados ao tema 

são as normas técnicas do INCRA, da ABNT e do IBGE, sendo estes dois últimos 

considerados pela Portaria 511/09, que determina a obrigatoriedade de adequação do cadastro 

parcelário ao Sistema Geodésico Brasileiro e às práticas de agrimensura. Nas instâncias 

estadual e municipal, não há qualquer menção normativa que complemente os conteúdos 

formulados pela União. 

Dentre as leis relacionadas, somente a Lei Federal 6.513/77 incorpora, ainda que 

muito discretamente, a questão da demarcação no contexto da preservação dos sítios 

arqueológicos, ao apontar a necessidade de delimitação das áreas oficializadas como de 
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interesse turístico. A leitura dos demais documentos não resultou na observação de tópicos 

análogos à lei citada. 

5.2.2.2 Carências Normativas 

A legislação brasileira parece bem encaminhada quanto à normatização dos 

procedimentos técnicos para demarcação territorial de imóveis e das unidades parcelárias aos 

quais integram, principalmente em relação às propriedades rurais. Há, no entanto, grande 

lacuna a respeito das formas de demarcação dos espaços ocupados por sítios arqueológicos, 

cujos procedimentos de delimitação devem ser condizentes com a fragilidade das estruturas 

patrimoniais. 

Assim, cabe ao Poder Público, em especial ao IPHAN, responsável maior pela tutela 

do patrimônio arqueológico, legislar sobre os métodos de demarcação territorial a serem 

observados, quando da atuação sobre unidades parcelárias e imóveis sobrepostos ou contíguos 

a sítios e demais estruturas pretéritas. É também de responsabilidade dos municípios a criação 

de instrumentos que explicitem o bem arqueológico como um componente espacial merecedor 

de técnicas de mensuração especializadas, para as quais devam ser adotados procedimentos de 

topografia de mínima interferência. 

5.2.3 CARTOGRAFIA 

O objeto avaliado neste item é por nós interpretado conforme definição de Nogueira 

(2009: 31), que identifica na cartografia a representação de “elementos selecionados em um 

determinado espaço geográfico, de forma reduzida, utilizando simbologia e projeção 

cartográfica”. A autora entende o mapa como elemento central da cartografia, assim 

conceituando-o (2009: 34): 

 

Representação dos aspectos físicos naturais ou artificiais, ou aspectos 
abstratos da superfície terrestre, numa folha de papel ou monitor de 
vídeo, que se destina para fins culturais, ilustrativos e para análises 
qualitativas ou quantitativas genéricas. Geralmente é concebido em 
escalas pequenas. 

 

Nogueira discorre também sobre a existência das cartas e plantas, que diferem dos 

mapas fundamentalmente em relação à escala de reprodução dos elementos mapeados. Por 

estarmos tratando, no presente trabalho, das formas de representação do espaço a partir de 
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produtos de alto nível de detalhamento, consideramos estas duas classes – em especial as 

plantas –  tão relevantes quanto a própria categoria dos mapas. 

Ao abordamos o objeto da cartografia, atribuímos, portanto, especial atenção ao 

conceito de planta, que recebe a seguinte interpretação da mesma autora (Nogueira, 2009: 34): 

 

Representação concebida em escala muito grande (1:500 a 1:2000), de 
áreas suficientemente pequenas que podem ser assimiladas, sem erro 
sensível às superfícies planas, isto é, onde a curvatura da Terra pode 
ser desconsiderada. A projeção desta superfície para o plano de 
representação é ortogonal; portanto, a escala é preservada em qualquer 
ponto ou direção, o que não acontece com os mapas e cartas, que terão 
variações conforme a projeção cartográfica escolhida para representar 
a superfície curva da terra. 

 

As considerações que tecemos a respeito do conjunto normativo apresentado são 

focadas justamente sobre esta classe de produção cartográfica, de maior compatibilidade às 

exigências do CTM e da preservação de sítios arqueológicos. 

5.2.3.1 Avaliação 

O tema da cartografia é abordado por sete das 21 normativas listadas. Mais uma vez, a 

União desponta como principal regulamentador governamental, desta vez assumindo a autoria 

de todo o conjunto jurídico avaliado. O Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de 

Laguna não dispõem de documentos suplementares aos elaborados em esfera federal, de 

maneira que se atêm ao cumprimento dos dispositivos de maior hierarquia. 

O documento de maior envergadura relacionado é o Decreto Nº 6.666/08, que 

determina, para a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a obediência aos padrões 

estipulados pelos órgãos nacionais de cartografia. Embora não caiba ao decreto a definição de 

detalhamentos técnicos, sua redação é fundamental à estruturação da cartografia no Brasil, 

uma vez que condiciona a adequação dos materiais a serem adotados oficialmente pelo Poder 

Público aos critérios de produção indicados por instituições já tradicionalmente encarregadas 

dos principais instrumentos cartográficos nacionais, como o Exército Brasileiro e o IBGE. 

A Portaria 511/09 apresenta conteúdo muito próximo ao abordado pelo Decreto 

6.666/08, ao mesmo tempo em que introduz os critérios básicos a serem seguidos 

nacionalmente. Conforme ressaltamos na tabela, a portaria reforça a ideologia seguida pelo 

decreto, ao instituir o IBGE e a própria INDE como norteadores da padronização técnica para 

confecção dos instrumentos de análise espacial. A portaria considera, sobretudo, a produção 
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cartográfica de nível cadastral, recomendando a adoção do sistema de projeção UTM para os 

materiais utilizados, até que se defina um sistema mais adequado à finalidade a que se aplica. 

Por tratar diretamente das especificações do CTM, a portaria legisla sobre a responsabilidade 

das prefeituras de constituir um acervo cartográfico que contemple o município em sua 

totalidade, e discrimine os imóveis e as parcelas territoriais dos quais são compostos. 

As instruções referentes aos procedimentos para confecção dos produtos cartográficos 

são oferecidas pelas já citadas normas técnicas da ABNT, IBGE e INCRA. Enquanto a NBR 

14.166/94 define as categorias do Sistema Cartográfico Municipal, a NBR 13.133, a Norma 

INCRA e o documento de instrução do IBGE apontam o ferramental e os passos necessários 

ao desenvolvimento da cartografia especializada. 

Se a legislação para a cartografia cadastral fundiária parece bem encaminhada, o 

mesmo não se pode afirmar sobre as normas cartográficas voltadas à arqueologia. O único 

documento identificado é a padronização elaborada pelo IPHAN em 2011, destinada 

principalmente aos processos de licenciamento ambiental. Ao condicionar a entrega das 

pesquisas em arqueologia à adoção das normas ABNT e IBGE, o instituto evidencia a 

necessidade de aproximação entre a cartografia temática executada e os padrões técnicos 

formulados para o cadastro territorial multifinalitário. O aspecto negativo fica por conta do 

fato de os apontamentos recomendados pelo instituto constituírem uma iniciativa isolada da 

Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, não possuindo obrigatoriedade de obediência 

nas demais Unidades da Federação. 

5.2.3.2 Carências Normativas 

A principal carência normativa identificada diz respeito à criação de instrumentos que 

disciplinem a produção cartográfica voltada ao patrimônio arqueológico. Esta é uma tarefa de 

total responsabilidade da gerência geral do IPHAN, e que não deve ser repassada às 

Superintendências Estaduais, sob o risco de originar documentos com níveis de exigência não 

tão altos quanto os demonstrados pela Superintendência de Santa Catarina, e que não 

dialoguem entre si em escala nacional. 

Quanto à cartografia cadastral fundiária, cabe aos Estados, e principalmente às 

prefeituras, a complementação das normas federais, para que os materiais produzidos 

contemplem as particularidades existentes em cada município. No caso de Laguna, a alta 

ocorrência de sítios arqueológicos ao longo de todo o território explicita a importância de 

criação de recursos jurídicos que garantam a representação dos bens nas plantas cadastrais, de 
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maneira a permitir a sobreposição dos dados levantados com os demais planos de informação 

representados. 

5.2.4 REGISTRO 

O objeto ao qual denominamos registro refere-se à catalogação, em um banco de 

dados, das informações correlatas a determinado elemento. Conforme definição de Furrie 

(2000: 09), 

 

Registro catalográfico significa um registro bibliográfico, ou a 
informação tradicionalmente apresentada numa ficha catalográfica. O 
registro inclui (não necessariamente nesta ordem): 1) a descrição de 
um item, 2) a entrada principal e as entradas secundárias, 3) 
cabeçalhos de assunto e 4) a classificação ou número de chamada. 

 

Ao presente trabalho, interessa a análise sobre o conjunto jurídico que trata do registro 

de elementos territoriais, sobretudo em seus aspectos fundiário e arqueológico. Assim como a 

autora citada, consideramos a descrição de um item como parte integrante do processo de 

registro catalográfico. Entretanto, optamos por destinar um objeto exclusivamente a esta 

atividade, de maneira que o processo de descrição que acompanha o registro não é 

integralmente discutido neste tópico. Focamos, portanto, nas formas de identificação do 

território e arquivamento das informações produzidas. 

5.2.4.1 Avaliação 

O processo de registro territorial é considerado por sete dos 21 documentos listados. 

No que concerne ao cadastro fundiário, o tema é regulamentado principalmente pela Portaria 

511/09, que determina o registro imobiliário junto às Prefeituras e ao Registro de Imóveis. 

Segundo Philips (2010: 24), 

 

O CTM e o Registro de Imóveis são instituições diferentes com 
objetivos distintos, com dados e informações sobre o mesmo objeto, 
que é a parcela. As informações das duas instituições devem 
complementar-se perfeitamente. O Registro de Imóveis informa sobre 
o proprietário, a forma de aquisição dos direitos, as restrições e os 
demais fatos jurídicos, enquanto o CTM informa sobre a localização, 
as dimensões métricas, os limites com suas demarcações e o valor da 
mesma parcela. 
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Para que o CTM e o Registro de Imóveis dialoguem de maneira eficiente, é necessário 

que ambos adotem o mesmo modelo de codificação parcelária. Isto significa que cada parcela 

territorial deve ser identificada em qualquer sistema ou banco de dados a partir de um código 

único e estável, garantindo-se que CTM e Registro de Imóveis trabalhem sempre sobre as 

mesmas parcelas. A obrigatoriedade de identificação única para cada unidade parcelária é 

estabelecida pela própria portaria 511/09, mas não há referências quanto ao modelo de 

codificação a ser utilizado pelos municípios. A NBR 14.166, conforme já apresentamos no 

capítulo anterior, oferece contribuições à questão, ao definir os conceitos de geocódigo e de 

geocodificação, que se relacionam ao posicionamento cartográfico das parcelas e imóveis 

dentro de um plano cadastral. 

Dentre as outras normas listadas na tabela, destaca-se documento para padronização 

do georreferenciamento de imóveis rurais, de autoria do INCRA. O instituto apresenta as 

categorias de imóveis rurais em função da composição territorial verificada (imóvel cortado 

por rodovia, composto por várias matrículas, com reserva legal averbada, atravessada por 

servidão de passagem, entre outras), bem como a forma de registro fundiário cabível a cada 

situação. 

Com relação à questão arqueológica, o registro figura como um objeto 

superficialmente abordado por instrumentos jurídicos já tradicionais, como a lei 3.924/61 e o 

Decreto-Lei 25/37. O primeiro documento, em seu Artigo 27, prevê a criação de um Cadastro 

dos monumentos arqueológicos do Brasil, embora não ofereça qualquer detalhe quanto à 

formulação deste banco de dados. Já o decreto-lei assume postura mais didática, ao 

condicionar a proteção do patrimônio cultural brasileiro à inscrição dos bens em um dos 

quatro Livros do Tombo. No caso dos sítios arqueológicos, o tombamento é oficializado 

diante da inscrição no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Não há, 

contudo, um modelo de identificação dos bens arqueológicos tombados, de maneira que sua 

inscrição ocorre sem a observância de padrões de nomenclatura que simplifiquem a 

manipulação dos dados preenchidos. 

Obedecendo a Lei 3.924/61, o IPHAN desenvolveu o modelo de ficha catalográfica de 

sítios arqueológicos, único instrumento cadastral compartilhado entre todas as 

Superintendências Estaduais do órgão. O método de cadastro dos bens, no entanto, não é 

ratificado por qualquer instrumento jurídico, de maneira que a forma de identificação e 

organização dos dados coletados fica a critério dos técnicos responsáveis pelo registro nos 

arquivos.  



200 
 

Embora não haja documentos que abordem os procedimentos necessários ao registro 

de sítios, verificam-se algumas normativas que buscam o adensamento do número de 

cadastros no banco de dados. Destaca-se a Portaria 07/88, que condiciona a execução de 

pesquisas arqueológicas ao cadastro de sítios descobertos durante as campanhas autorizadas 

pelo instituto. Também citamos o documento de padronização elaborado pela 

Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, onde se estabelece que os relatórios 

referentes a empreendimentos carentes de licenças ambientais considerem as fichas 

catalográficas de sítios já cadastrados como fonte de pesquisa, e que, em caso de descobertas 

fortuitas, se registrem os novos sítios dentro dos padrões já adotados pelo instituto. 

5.2.4.2 Carências Normativas 

As pendências jurídicas quanto ao registro territorial são relacionadas basicamente à 

ausência de normativas de autoria do Município de Laguna e do IPHAN. Ao Poder 

Municipal, é atribuída a responsabilidade de legislar sobre o método de registro imobiliário e 

parcelário, de maneira que sejam seguidos os critérios mínimos definidos pela União. É 

igualmente interessante que a Prefeitura de Laguna recorra ao IPHAN e aos demais 

representantes do patrimônio cultural para definir um modelo de identificação de parcelas 

territoriais de conteúdo arqueológico. Desta forma, os órgãos federais e municipais têm a 

possibilidade de trabalhar de maneira integrada, com a garantia de atuação conjunta sobre as 

mesmas unidades territoriais. 

Em relação ao IPHAN, observa-se a necessidade de maiores aprofundamentos quanto 

ao padrão de nomenclatura dos sítios arqueológicos, que atualmente permite a identificação 

somente da Unidade da Federação onde o bem se localiza. O formato adotado pelo instituto 

não é seguido pelos arqueólogos, que criam seus próprios padrões de designação. O resultado 

é a incompatibilidade total entre as tipologias empregadas, dificultando a integração entre os 

métodos de gestão do patrimônio.  

5.2.5 PRODUÇÃO DESCRITIVA 

A produção descritiva baseia-se na formulação dos dados alfanuméricos que 

acompanham a representação espacial de um território registrado. Também consideramos 

neste objeto a criação de metadados, que descrevem o processo de elaboração das 

informações alfanuméricas e dos dados espaciais associados. 
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Como afirmamos anteriormente, a produção descritiva integra as etapas de registro de 

um território. Nossa opção por considerá-la em um tópico em separado deriva do fato de ser 

este objeto um elemento de importância maior dentro da lógica do Cadastro Territorial 

Multifinalitário, cujas implicações podem ser de grande préstimo ao aperfeiçoamento das 

políticas de gestão do patrimônio arqueológico. 

5.2.5.1 Avaliação 

Onze dos vinte e um instrumentos normativos listados apresentam alguma 

consideração sobre o tema, mas nenhum deles é produzido em âmbito estadual ou municipal. 

Em escala federal, observamos que a Portaria 511/09 garante os requisitos mínimos ao 

cadastro territorial, ao determinar a criação de arquivos de dados literais com o detalhamento 

de cada uma das unidades parcelárias municipais. Também é recomendada a indicação 

pormenorizada dos imóveis, de seus proprietários e dos procedimentos adotados para a 

mensuração dos limites e instalação dos marcos topográficos, incluindo o relato dos 

equipamentos utilizados nos serviços. 

As instruções para descrição das atividades cadastrais e seus produtos são oferecidas 

pelas normas técnicas da ABNT, IBGE e INCRA, de maneira que todo o processo de 

construção do Cadastro Territorial Multifinalitário pode ser documentado e arquivado junto às 

administrações municipais. Em caso de conflitos ou indecisões jurídicas sobre os direitos de 

propriedade, os relatos descritivos permitem a homologação da divisão parcelária, agilizando 

a resolução das pendências fundiárias. 

Além do levantamento de informações alfanuméricas inerentes ao CTM, a produção 

descritiva inclui a criação dos metadados, cuja responsabilidade de padronização é estipulada 

pelo Decreto 6.666/08. Estando os metadados incorporados à sistemática preconizada para o 

Cadastro Territorial Multifinalitário, garante-se não apenas o relato literal sobre o território, 

mas também as condições e critérios de construção dos dados espaciais e alfanuméricos que 

integram os bancos cadastrais dos municípios. 

A produção de dados descritivos em arqueologia também possui indicações 

normativas, ainda que muito aquém do nível de detalhamento das instruções voltadas ao 

CTM. A Lei 6.513/77 determina que as Áreas de Interesse Turístico, uma vez oficializadas, 

tenham seus atributos descritos nos atos que as certificam. Embora esta disposição não esteja 

estritamente relacionada aos procedimentos de descrição territorial dos quais tratamos, a 

interpretação do documento nos leva a concluir que os bens arqueológicos, automaticamente 
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inseridos nesta categoria de preservação, deveriam ter suas características relatadas nos atos 

legais de oficialização das Áreas de Interesse Turístico demarcadas, fato que não se verifica. 

Quanto ao conjunto jurídico voltado especificamente ao patrimônio, iniciamos pelo 

Decreto-Lei 25/37, onde é definido que os bens inscritos nos Livros do Tombo tenham 

detalhadas as características que os tornam símbolos da cultura brasileira. O registro textual 

determinado pelo documento objetiva um relato descritivo de caráter mais geral, sem 

necessariamente se ater a descrições técnicas do território. 

Já a Lei 3.924/61 avança um pouco sobre o registro literal para os bens arqueológicos, 

ao obrigar a descrição dos resultados obtidos por pesquisas autorizadas, e dos responsáveis 

por todos os levantamentos realizados. Diz ainda a lei que deverá ser mantido, em âmbito 

federal, um cadastro do patrimônio arqueológico nacional. Não há na lei, entretanto, maiores 

detalhes sobre o modelo de cadastro, ou sobre o conteúdo a ser incorporado ao sistema. 

Reforçando o texto da lei citada, o IPHAN lançou as Portarias 07/88 e 230/02. A 

primeira destina-se à regulação das pesquisas arqueológicas, enquanto a segunda trata da 

liberação de licenças ambientais. Em comum, as portarias condicionam a aprovação de 

projetos e estudos à apresentação de relatórios e diagnósticos descritivos sobre o 

desenvolvimento das pesquisas realizadas e sobre os sítios e materiais arqueológicos já 

conhecidos ou descoberto durante a execução dos trabalhos avaliados. A Portaria 07/88 vai 

mais além, ao obrigar o cadastro dos sítios descobertos em formulários descritivos anexos aos 

relatórios de pesquisa. 

A amarração entre a lei 3.924/61 e as portarias citadas é verificada no documento de 

padronização da Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, de 2011. Nele consta a 

orientação para que os estudos de apoio a projetos que demandem licenciamento ambiental 

sejam acompanhados por diagnósticos, com a descrição pormenorizada das características do 

território avaliado e dos sítios arqueológicos pesquisados. Dentre os atributos arqueológicos a 

serem descritos, são destacadas as características de “extensão, profundidade, diversidade 

cultural e grau de preservação” (IPHAN, 2011: 04). Há ainda a determinação para que os 

estudos utilizem como fonte as fichas catalográficas dos sítios já cadastrados junto ao CNSA, 

e para que, em caso de novos achados durante as pesquisas, os sítios descobertos sejam 

prontamente catalogados, por meio do mesmo modelo de ficha adotado pelo IPHAN. 
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5.2.5.2 Carências Normativas 

Apesar de a descrição territorial arqueológica ser um objeto contemplado por uma 

série de documentos, não há instrumentos normativos que disciplinem a produção dos 

conteúdos literais que são repassados ao IPHAN. Em função da ausência de maiores 

regulamentações sobre o tema, é comum verificar no sistema virtual do CNSA fichas 

catalográficas entregues ao instituto praticamente em branco, sendo de pouca utilidade para o 

registro do patrimônio arqueológico brasileiro. 

Pelo lado do conjunto jurídico voltado ao cadastro territorial, ressalta-se a necessidade 

de incorporação da temática arqueológica aos instrumentos que orientam a elaboração dos 

metadados. Atualmente, o país não conta com publicações que norteiem este processo, de 

maneira que os dados entregues aos órgãos governamentais não passam por um processo de 

homologação certificado nacionalmente. 

5.2.6 SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS 

Se a produção descritiva territorial é contemplada por considerável número de 

instrumentos jurídicos, o mesmo não pode ser afirmado a respeito do último objeto de análise, 

referente aos meios de sistematização de dados. Apenas quatro dentre os vinte e um 

documentos listados abordam o tema, sendo todos de ordem federal. 

Para o entendimento do que consideramos um sistema de dados, transcrevemos a 

definição de Ballestero-Alvarez (2006: 31) para a expressão “sistema de informação”, 

segundo a qual representa o “conjunto organizado de pessoas, máquinas, programas e 

procedimentos que são executados para atingir um determinado objetivo”. 

Embora o conceito transcrito permita desdobramentos teóricos aplicáveis a variadas 

temáticas, as análises aqui apresentadas são focadas na questão territorial arqueológica, de 

maneira que nossa abordagem recai sobre as possibilidades de organização e disponibilização 

das informações espaciais, alfanuméricas e de seus respectivos metadados. 

5.2.6.1 Avaliação 

Iniciamos a avaliação destacando a Lei 8.159/91, que, segundo a mesma, “dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências”. A lei 

oferece as bases teóricas para a sistematização de dados, ao definir, em seu Artigo 1º, ser 
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“dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, 

como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação”. A Lei 8.159/91 também garante ao cidadão, em seu Artigo 

4º, o direito “a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de 

interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos”. 

A normativa oferece ainda interessante distinção quanto aos tipos de documentos 

públicos, segmentando-os em três categorias, conforme redação do Artigo 8º: 

 

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes, 
intermediários e permanentes. 
§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, 
mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas 
frequentes. 
 § 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não 
sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente. 
§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de 
valor histórico, probatório e informativo que devem ser 
definitivamente preservados. 

 

As definições transcritas encarregam o Poder Público da tarefa de zelar pela segurança 

dos dados sobre sua guarda, e propiciar o acesso dos arquivos relevantes à população, 

incluindo-se as informações sobre o território e sobre o patrimônio arqueológico. Os dados 

espaciais, cadastrais e culturais dos quais nos referimos ao longo de todo o estudo competem, 

em sua maioria, à primeira e terceira categorias, uma vez que se tratam de informações de uso 

recorrente ou de valor histórico e probatório, cuja relevância comprova-se principalmente em 

momentos de conflitos jurídicos ou em pesquisas de teor científico. 

O modelo de sistematização de dados espaciais tem como instrumento de maior 

hierarquia o Decreto 6.666/08, que prevê a implantação do “Diretório Brasileiro de Dados 

Geoespaciais” (DBDG), destinado ao acesso dos produtos geométricos, alfanuméricos e 

respectivos metadados de autoria das instituições governamentais. O diretório é conceituado 

pelo decreto como um “sistema de servidores de dados, distribuídos na rede mundial de 

computadores, capaz de reunir eletronicamente produtores, gestores e usuários de dados 

geoespaciais, com vistas ao armazenamento, compartilhamento e acesso a esses dados e aos 

serviços relacionados”. A partir destas disposições, garantem-se à Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais os subsídios organizacionais requeridos para a gestão integrada das 

informações geográficas nacionais. 
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Com relação à questão territorial cadastral, a portaria 511/09 segue os mesmos 

preceitos do Decreto 6.666/08, ao condicionar a plena execução do Cadastro Territorial 

Multifinalitário à criação, pelas prefeituras, do denominado Sistema de Cadastro e Registro 

Territorial (SICART), que deriva da integração entre as informações do CTM e do Registro 

de Imóveis de cada município. Segundo a portaria, a correlação entre o SICART e os 

cadastros temáticos complementares ao registro parcelário dá origem a outro modelo 

sistemático, denominado Sistema de Informações Territoriais (SIT). 

Embora trate das formas de integração entre os dados cadastrais do território, a 

portaria não se aprofunda nas formas de viabilização estrutural dos sistemas, uma vez que esta 

é uma atribuição de cada município. Por fim, o documento recomenda que as administrações 

públicas adotem mecanismos que propiciem a devida segurança e o pleno acesso da sociedade 

às informações de teor público. 

Quanto aos instrumentos destinados à sistematização de dados arqueológicos, 

praticamente não há dispositivos que se refiram ao tema. A Lei 3.924/61, como já se 

apresentou, prevê a criação de um cadastro de sítios arqueológicos, mas não oferece maiores 

desdobramentos em sua redação. As informações sobre os sítios são armazenadas nos 

arquivos e sistemas protocolares internos do IPHAN, condicionando a busca por dados à 

disponibilidade de atendimento do público por parte do reduzido número de técnicos lotados 

nas Superintendências Estaduais do instituto. O único ambiente de amplo acesso disponível é 

o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, cujos conteúdos armazenados não contemplam 

a demanda científica, social, econômica e jurídica relacionada.  

5.2.6.2 Carências Normativas 

As principais lacunas jurídicas relacionadas à sistematização dos dados territoriais de 

conteúdo arqueológico são de responsabilidade dos municípios e da União. Às administrações 

municipais cabe a criação e execução de instrumentos que orientem as estruturas necessárias 

ao armazenamento e publicização das informações públicas. No caso da Prefeitura de Laguna, 

o sistema cadastral territorial deve prever a interação com os bancos de dados do patrimônio 

arqueológico, condicionados à esfera federal. 

Já ao poder administrativo federal, aqui representado pelo IPHAN, compete a 

regulamentação dos sistemas de gestão a serem aplicados para toda informação de conteúdo 

arqueológico produzida em território nacional. O CNSA é um modelo de grande utilidade, 

mas carece de profundas modificações, para que se adeque ao padrão compatível com os 
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moldes adotados pela INDE. Estas modificações serão executadas à medida que forem 

estabelecidos novos instrumentos jurídicos voltados à inclusão dos órgãos do patrimônio 

cultural à rede de publicização dos dados espaciais, em escalas apropriadas às demandas 

nacionais e municipais. 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As avaliações realizadas neste capítulo nos permitem assumir que as lacunas de ordem 

técnica referentes à produção, ordenamento e disponibilização de dados territoriais de 

conteúdo arqueológico, expostas ao longo de todo o trabalho, são, em parte, decorrentes do 

reduzido número de dispositivos legais voltados ao tema. O conjunto normativo avaliado 

mostrou-se insuficiente, diante das responsabilidades para com o patrimônio arqueológico a 

que o Poder Público é submetido. 

Evidenciou-se o papel da União como principal unidade jurídico-administrativa, uma 

vez que todos os seis objetos utilizados como eixo de análise foram, direta ou indiretamente, 

contemplados pelos instrumentos pertencentes à esfera federal. Situação diferente foi 

verificada para Estados e Municípios, ainda muito aquém da atuação normativa esperada. 

Observando particularmente as disposições apresentadas pelo Município de Laguna, 

identificamos a carência de instruções para todos os objetos averiguados, à exceção do tema 

concernente à gestão do território. Considerando que o ente municipal possui autonomia para 

legislar a respeito das atividades de demarcação, cartografia, registro, produção descritiva e 

sistematização dos dados territoriais de conteúdo arqueológico, concluímos sobre a 

necessidade de adequação da administração local às recomendações vindas dos demais níveis 

do Poder, sobretudo da autoridade federativa. Esta é uma demanda que se mostra ainda mais 

evidente quando avaliada pela perspectiva do Cadastro territorial Multifinalitário, tema que 

recebe as principais atenções de todo o conjunto jurídico revisado. 

Ao Município de Laguna, compete prioritariamente a incorporação das orientações 

apregoadas pela Portaria 511/09, que se fez presente nas considerações tecidas para todos os 

objetos avaliados. A adoção oficial do modelo cadastral parcelário às rotinas fundiárias é 

essencial para que aperfeiçoem as atividades de gestão das áreas de ocorrência arqueológica e 

de entorno, e se compartilhem de modo efetivo as informações armazenadas nos arquivos 

públicos do município. 

Quanto à questão arqueológica em escala federal, constatamos que os principais 

instrumentos legais foram elaborados em períodos onde os objetos por nós avaliados ainda 
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eram tratados de forma muito insipiente. Deste modo, é necessário que estes documentos 

sejam complementados por novos dispositivos, que dialoguem com as possibilidades de 

atuação sobre o patrimônio arqueológico oferecidas pelas modernas técnicas de mensuração e 

registro do território. 

O IPHAN, como responsável maior pela tutela dos bens arqueológicos, demonstra 

sérias deficiências normativas, que somente agora vêm sendo sanadas, ainda que de maneira 

paliativa. As portarias que determinam a apresentação de relatórios e diagnósticos com a 

descrição detalhada das pesquisas arqueológicas realizadas são fundamentais ao processo de 

reconhecimento dos sítios, mas carecem de complementos que orientem a produção e 

disponibilização de dados complementares, tais como os produtos cartográficos e as fichas 

catalográficas. 

Como já afirmamos, o documento de padronização editado pela Superintendência do 

IPHAN em Santa Catarina é um instrumento a ser utilizado como exemplo a nível nacional, 

pois condiciona os trabalhos de arqueologia a um padrão de qualidade técnica que permite ao 

instituto utilizar as informações disponibilizadas para fins jurídicos, acadêmicos e 

administrativos. Do mesmo modo, é interessante que a instituição busque adequar seu 

conjunto normativo às indicações do Decreto 6.666/08, para que a produção de conteúdo 

arqueológico sob sua gerência seja inserida na rede formada pela Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais. 
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6. CONCLUSÃO 

Encerrando a análise sobre as implicações do diálogo entre a gestão do patrimônio 

arqueológico e o CTM, apresentamos aqui nossas contribuições finais. Nesta conclusão, 

revemos os principais temas abordados nos capítulos anteriores, identificando a linha de 

raciocínio que os relaciona. Expomos também algumas lacunas de pesquisa, onde se 

evidencia a carência por maiores reflexões e produções acadêmicas complementares aos 

assuntos levantados na presente dissertação. 

Iniciamos nossas considerações com a afirmação de que trabalhar com o patrimônio 

arqueológico implica necessariamente em trabalhar com o território, em suas diferentes 

escalas. Como constatamos logo na introdução de nosso estudo, os bens arqueológicos, 

independente da categoria a que se enquadrem (materiais colecionáveis, estruturas 

arquitetônicas, ambientes de ocupação, entre outros), apresentam atributos espaciais e eles 

indissociáveis, cuja comprovação depende da confrontação de suas características às 

particularidades do território do qual são originários. 

No caso dos sítios arqueológicos da Ponta da Galheta, esta concepção se fez perceber 

muito claramente, uma vez que todas as discussões levantadas estão de alguma forma 

conectadas à localização do conjunto em relação aos limites municipais, aos ambientes de 

ocupação urbana, ou mesmo à própria paisagem natural. A partir dos atributos territoriais 

identificados para os sítios pesquisados, pudemos traçar o panorama socioeconômico que 

permeia a relação entre a população e o patrimônio, verificamos os modelos de atuação do 

Poder Público, e avaliamos os marcos jurídicos associados. 

As reflexões desenvolvidas no capítulo de caracterização socioeconômica expõem os 

motivos pelos quais o conjunto arqueológico é interpretado como representante legítimo do 

multiculturalismo brasileiro. Embora seja crescente o reconhecimento nos meios acadêmico e 

jurídico, o patrimônio arqueológico nacional ainda não alcança notoriedade junto à sociedade 

comum, ou mesmo às administrações públicas responsáveis pelos processos que orientam as 

dinâmicas cotidianas de uso do solo. Esta condição se reflete na insipiente incorporação da 

questão arqueológica junto às práticas econômicas de tributação, exploração do potencial 

turístico e incentivos fiscais, essenciais para proteção dos sítios e popularização da temática 

patrimonial junto ao grande público. 

Sendo a proteção do patrimônio e a regulação econômica atribuições primordiais do 

Poder Público, é de sua responsabilidade, antes de tudo, o conhecimento integral do território 

competente a cada ente governamental. No âmbito da esfera municipal, concluímos ser o 
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Cadastro Territorial Multifinalitário um instrumento de efetiva aplicabilidade, dotado de 

relevante função social, com base no qual as prefeituras se permitem reconhecer todas as 

unidades parcelárias que constituem seus espaços de atuação, incluindo os trechos de 

relevância arqueológica. Identificando os componentes territoriais fundamentais, tornam-se 

mais palpáveis as ações para garantia dos direitos sociais garantidos pela Constituição. 

Se a gestão das parcelas territoriais de conteúdo arqueológico carece de maiores 

aprofundamentos, o mesmo pode ser afirmado quanto ao ferramental necessário para sua 

demarcação, representação e disponibilização. Como discutimos no quarto capítulo, o país 

não possui um modelo de atuação sobre o patrimônio arqueológico que ofereça diretrizes para 

a produção e publicização dos dados cartográficos e descritivos. Esta é uma deficiência que 

deve ser observada de maneira compartilhada entre União, responsável pela tutela dos bens, e 

por municípios, reguladores das formas de uso do espaço urbano e rural. A integração entre as 

partes pode ser alcançada pela incorporação dos métodos do CTM, que contemplam todos os 

procedimentos necessários à produção de dados parcelários, às particularidades territoriais 

demandadas pelos conjuntos arqueológicos. Consideramos que as premissas técnicas do CTM 

devam ser adotadas como referências primeiras, para que União e prefeituras definam os 

métodos cabíveis para delimitação física, mapeamento e produção descritiva dos sítios e 

demais bens, de maneira que os materiais se enquadrem nos padrões recomendados pela 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. 

Não há, entretanto, como garantir o desenvolvimento dos métodos necessários ao trato 

dos territórios de ocorrência arqueológica sem a complementação do arcabouço jurídico 

brasileiro atualmente em vigor. Os documentos apresentados ao longo deste estudo mostram-

se insuficientes e desatualizados, diante das novas abordagens concernentes à preservação do 

patrimônio cultural. Por outro lado, o Cadastro Territorial Multifinalitário, incorporado cada 

vez mais à lógica administrativa dos municípios, é sustentado por um conjunto normativo 

robusto, e que vem sendo gradativamente aperfeiçoado. A análise do documento de 

padronização das atividades em arqueologia, de autoria da Superintendência do IPHAN em 

Santa Catarina, indica que o instituto começa a adensar seu conjunto jurídico, adequando-se 

aos dispositivos e normas técnicas voltadas à padronização dos produtos espaciais. 

Por fim, ressaltamos que as questões levantadas nesta obra apenas introduzem o tema 

da integração entre gestão territorial do patrimônio arqueológico e CTM, de maneira que as 

lacunas de pesquisa em muito superam os assuntos aqui considerados. Por adotarmos como 

objeto fundamental de análise as estruturas arqueológicas do tipo sambaqui e suas formações 

correlatas, não nos aprofundamos sobre outras feições de igual importância, como as pinturas 



210 
 

rupestres e os sítios subaquáticos, cujas formas de gestão junto ao território merecem 

trabalhos específicos. Da mesma forma, há que se evoluir nos debates acerca dos requisitos 

técnicos necessários à mensuração e registro espacial de cada tipologia arqueológica 

catalogada no país, para que o conhecimento derivado do valioso acervo patrimonial do qual 

somos detentores não se perca. 
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8. ANEXOS 

8.1 FICHAS CATALOGRÁFICAS CNSA – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DA PONTA 

DA GALHETA 
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  - CNSA SC00034 -   
Nome do sítio: Ponta da Galheta 
Outras designações e siglas: CNSA: SC00034 
Município: Laguna UF: SC 
Descrição sumária do sítio: Sambaqui. 
Sítios relacionados:  

 
Comprimento: 0m Largura: 0m Altura máxima: 0m (a partir do nível do solo) 

Área: 0m2 Medição  Estimada  Passo  Mapa  Instrumento  
Unidade geomorfológica:  
Compartimento topográfico:  
Altitude: 0m(com relação ao nível do mar) 
Água mais próxima:  
Distância: 0m 
Rio:  
Bacia:  

 
Vegetação atual  

 Floresta 
ombrófila  Savana (cerrado) 

 Floresta 
estacional 

 Savana-estépica 
(Caatinga) 

 Campinarana  Estepe 
 Capoeira Outra:  

 

Uso atual do terreno  
 Atividade urbana  Pasto 
 Via pública  Plantio 
 Estrutura de 

fazenda 
 Área 

devoluta 
Outro:  

 

Propriedade da 
terra 

 Área 
pública 

 Área 
privada 

 Área 
militar  Área indígena 

  Outra: 
Proteção legal  Unid. de conservação ambiental 

Em área tombada  Municipal  Estadual  Federal  Patrim. da 
humanidade 

 
Categoria  

 Unicomponencial 
 Multicomponencial   

 Pré-colonial 
 De contato 
 Histórico 

 

Tipo de 
sítios: 

Sambaqui, berbigueiro, 
concheiro 

Forma: 
Tipo de solo: 

 

Estratigrafia:  
Contexto de deposição  Em superfície  Em profundidade   

 

Exposição  Céu aberto  Abrigo sob rocha  Gruta  Submerso 
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   Outra:   
 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 

Página 1 de 3 
 

 

Cadastro Nacional 
de 

Sítios 
Arqueológicos*   

Sist. Nac. de Patrimônio Cultural - SNPC - CNSA SC00034 - Centro Nacional de Arqueologia - CNA

Estrutura  

 

Área de refugo 
 

Canais tipo 
trincheiras, valetas 

 

De lascamento 
 

Círculos de pedra 

 

De Combustão 
(fogueira, forno, 
fogão) 

 

Estacas, buracos de 
Fossas 

 

Funerárias 
 

Fossas 

 

Vestígios de 
edificações  

Muros de terra, 
linhas de argila 

 

Vestígios de 
mineração  

Palafitas 

 

Alinhamento de 
pedras  

Paliçadas 

 

Manchas pretas 
 

Concentrações 
cerâmica - quant.:  

Outras:  
 

Artefatos  
 Lítico lascado  Cerâmico 
 Lítico polido  Sobre concha 
 Sobre material orgânico 

Outros vestígios líticos:  
 

Material histórico:  
Outros vestígios orgânicos:  
Outros vestígios inorgânicos:  

Arte rupestre:  Pintura:  Gravura:  Ausente: 

FILIAÇÃO CULTURAL 
Artefatos líticos: Tradições:  

Fases:  
Complementos:  
Outras atribuições: 

Artefatos cerâmicos: Tradições:  
Fases:  
Complementos:  
Outras atribuições: 

Artefatos rupestre: Tradições:  
Estilos:  
Complementos:  
Outras atribuições: 
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Datações Absolutas:  
Datações Relativas:  

Grau de integridade  mais de 75%  entre 25 e 75%  menos de 
25%  

Fatores de 
destruição 

 Erosão eólica 
 Erosão pluvial 
 Construção de 

estrada 

  Erosão fluvial 
 Atividades agrícolas 
 Construção de 

moradias 

 Vandalismo 

Outros fatores naturais:  
Outros fatores antrópicos:  
Possibilidades de destruição:  
Medidas para preservação:  
Relevância do sítio  Alta  Média  Baixa  
Atividades desenvolvidas no 
local 

 Registro 
 Coleta de 

superfície 

 Sondagem ou Corte 
estratigráfico 

 Escavação de grande superfície 
 Levantamento de grafismo 

rupestre 
Nome do responsável pelo registro: Walter F. Piazza 
Data do registro: 15/02/1962 Ano do registro:  

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 
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Cadastro Nacional 
de 

Sítios 
Arqueológicos*  

Sist. Nac. de Patrimônio Cultural - SNPC - CNSA SC00034 - Centro Nacional de Arqueologia - CNA 

Nome do projeto: 

Documentação produzida (quantidade) 
Mapa com sítio plotado:  1 Foto preto e branco:  0 

Croqui:  0 Reprografia de imagem:  0 
Planta baixa do sítio:  0 Imagem de satélite:  0 

Planta baixa dos locais afetados:  0 Cópia total de arte rupestre:  0 
Planta baixa de estruturas:  0 Cópia parcial de arte rupestre:  0 

Perfil estratigráfico:  0 Ilustração do material:  0 
Perfil topográfico:  0 Caderneta de campo:  0 

Foto aérea:  0 Video / Filme:  0 
Foto colorida:  0 Outra:  0 

Bibliografia 
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Responsável pelo preenchimento da ficha: Maria do Carmo Mattos Monteriro dos Santos 
Data: 26/11/1997 Localização dos dados: 10ª CR 
Atualizações:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 
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  - CNSA SC00705 -   
Nome do sítio: Galheta I 
Outras designações e siglas: LGA 002. CNSA: SC00705 
Município: Laguna UF: SC 
Descrição sumária do sítio: Sítio de grandes dimensões, coberto de grama e praticamente 
intacto. 
Sítios relacionados:  

 
Comprimento: 0m Largura: 0m Altura máxima: 10m (a partir do nível do solo) 

Área: 20000m2 Medição  Estimada  Passo  Mapa  Instrumento  
Unidade geomorfológica: Planície 
Compartimento topográfico: Planície litorânea 
Altitude: 0m(com relação ao nível do mar) 
Água mais próxima:  
Distância: 0m 
Rio: D' Una 
Bacia: D' Una 

 
Vegetação atual  

 Floresta 
ombrófila  Savana (cerrado) 

 Floresta 
estacional 

 Savana-estépica 
(Caatinga) 

 Campinarana  Estepe 
 Capoeira Outra: Restinga 

 

Uso atual do terreno  
 Atividade urbana  Pasto 
 Via pública  Plantio 
 Estrutura de 

fazenda 
 Área 

devoluta 
Outro:  

 

Propriedade da 
terra 

 Área 
pública 

 Área 
privada 

 Área 
militar  Área indígena 

  Outra: 
Proteção legal  Unid. de conservação ambiental 

Em área tombada  Municipal  Estadual  Federal  Patrim. da 
humanidade 

 
Categoria  

 Unicomponencial 
 Multicomponencial   

 Pré-colonial 
 De contato 
 Histórico 

 

Tipo de 
sítios: 

Sambaqui, berbigueiro, 
concheiro 

Forma: 
Tipo de solo: 

 

Estratigrafia:  
Contexto de deposição  Em superfície  Em profundidade   
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Exposição  Céu aberto  Abrigo sob rocha  Gruta  Submerso 
   Outra:   

 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 
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Cadastro Nacional 
de 

Sítios 
Arqueológicos*   

Sist. Nac. de Patrimônio Cultural - SNPC - CNSA SC00705 - Centro Nacional de Arqueologia - CNA

Estrutura  

 

Área de refugo 
 

Canais tipo 
trincheiras, valetas 

 

De lascamento 
 

Círculos de pedra 

 

De Combustão 
(fogueira, forno, 
fogão) 

 

Estacas, buracos de 
Fossas 

 

Funerárias 
 

Fossas 

 

Vestígios de 
edificações  

Muros de terra, 
linhas de argila 

 

Vestígios de 
mineração  

Palafitas 

 

Alinhamento de 
pedras  

Paliçadas 

 

Manchas pretas 
 

Concentrações 
cerâmica - quant.:  

Outras:  
 

Artefatos  
 Lítico lascado  Cerâmico 
 Lítico polido  Sobre concha 
 Sobre material orgânico 

Outros vestígios líticos:  
 

Material histórico:  
Outros vestígios orgânicos:  
Outros vestígios inorgânicos:  

Arte rupestre:  Pintura:  Gravura:  Ausente: 

FILIAÇÃO CULTURAL 
Artefatos líticos: Tradições:  

Fases:  
Complementos:  
Outras atribuições: 

Artefatos cerâmicos: Tradições:  
Fases:  
Complementos:  
Outras atribuições: 

Artefatos rupestre: Tradições:  
Estilos:  
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Complementos:  
Outras atribuições: 

Datações Absolutas:  
Datações Relativas:  

Grau de integridade  mais de 75%  entre 25 e 75%  menos de 
25%  

Fatores de 
destruição 

 Erosão eólica 
 Erosão pluvial 
 Construção de 

estrada 

  Erosão fluvial 
 Atividades agrícolas 
 Construção de 

moradias 

 Vandalismo 

Outros fatores naturais:  
Outros fatores antrópicos: Edificações. 
Possibilidades de destruição:  
Medidas para preservação:  
Relevância do sítio  Alta  Média  Baixa  
Atividades desenvolvidas no 
local 

 Registro 
 Coleta de 

superfície 

 Sondagem ou Corte 
estratigráfico 

 Escavação de grande superfície 
 Levantamento de grafismo 

rupestre 
Nome do responsável pelo registro: João Alfredo Rohr 
Data do registro: 30/12/1899 Ano do registro: 1976 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 
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Cadastro Nacional 
de 

Sítios 
Arqueológicos*  

Sist. Nac. de Patrimônio Cultural - SNPC - CNSA SC00705 - Centro Nacional de Arqueologia - CNA 

Nome do projeto: 

Documentação produzida (quantidade) 
Mapa com sítio plotado:  0 Foto preto e branco:  0 

Croqui:  0 Reprografia de imagem:  0 
Planta baixa do sítio:  0 Imagem de satélite:  0 

Planta baixa dos locais afetados:  0 Cópia total de arte rupestre:  0 
Planta baixa de estruturas:  0 Cópia parcial de arte rupestre:  0 

Perfil estratigráfico:  0 Ilustração do material:  0 
Perfil topográfico:  0 Caderneta de campo:  0 

Foto aérea:  0 Video / Filme:  0 
Foto colorida:  0 Outra:  0 

Bibliografia 
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Anais do Museu da UFSC, 1984, 109 pp. 
 
 
 
 

Responsável pelo preenchimento da ficha: Rossano Lopes Bastos 
Data: 08/09/1997 Localização dos dados: 11ª CR 
Atualizações:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 

Página 3 de 3  
  



233 
 

 

  - CNSA SC00706 -   
Nome do sítio: Galheta II 
Outras designações e siglas: LGA 003. CNSA: SC00706 
Município: Laguna UF: SC 
Descrição sumária do sítio: Sítio praticamente intacto. 
Sítios relacionados:  

 
Comprimento: 0m Largura: 0m Altura máxima: 6m (a partir do nível do solo) 

Área: 2400m2 Medição  Estimada  Passo  Mapa  Instrumento  
Unidade geomorfológica: Planície 
Compartimento topográfico: Planície litorânea 
Altitude: 0m(com relação ao nível do mar) 
Água mais próxima:  
Distância: 0m 
Rio: D' Una 
Bacia: D' Una 

 
Vegetação atual  

 Floresta 
ombrófila  Savana (cerrado) 

 Floresta 
estacional 

 Savana-estépica 
(Caatinga) 

 Campinarana  Estepe 
 Capoeira Outra: Restinga 

 

Uso atual do terreno  
 Atividade urbana  Pasto 
 Via pública  Plantio 
 Estrutura de 

fazenda 
 Área 

devoluta 
Outro:  

 

Propriedade da 
terra 

 Área 
pública 

 Área 
privada 

 Área 
militar  Área indígena 

  Outra: 
Proteção legal  Unid. de conservação ambiental 

Em área tombada  Municipal  Estadual  Federal  Patrim. da 
humanidade 

 
Categoria  

 Unicomponencial 
 Multicomponencial   

 Pré-colonial 
 De contato 
 Histórico 

 

Tipo de 
sítios: 

Sambaqui, berbigueiro, 
concheiro 

Forma: 
Tipo de solo: 

 

Estratigrafia:  
Contexto de deposição  Em superfície  Em profundidade   

 

Exposição  Céu aberto  Abrigo sob rocha  Gruta  Submerso 
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   Outra:   
 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 
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Cadastro Nacional 
de 

Sítios 
Arqueológicos*   

Sist. Nac. de Patrimônio Cultural - SNPC - CNSA SC00706 - Centro Nacional de Arqueologia - CNA

Estrutura  

 

Área de refugo 
 

Canais tipo 
trincheiras, valetas 

 

De lascamento 
 

Círculos de pedra 

 

De Combustão 
(fogueira, forno, 
fogão) 

 

Estacas, buracos de 
Fossas 

 

Funerárias 
 

Fossas 

 

Vestígios de 
edificações  

Muros de terra, 
linhas de argila 

 

Vestígios de 
mineração  

Palafitas 

 

Alinhamento de 
pedras  

Paliçadas 

 

Manchas pretas 
 

Concentrações 
cerâmica - quant.:  

Outras:  
 

Artefatos  
 Lítico lascado  Cerâmico 
 Lítico polido  Sobre concha 
 Sobre material orgânico 

Outros vestígios líticos:  
 

Material histórico:  
Outros vestígios orgânicos:  
Outros vestígios inorgânicos:  

Arte rupestre:  Pintura:  Gravura:  Ausente: 

FILIAÇÃO CULTURAL 
Artefatos líticos: Tradições:  

Fases:  
Complementos:  
Outras atribuições: 

Artefatos cerâmicos: Tradições:  
Fases:  
Complementos:  
Outras atribuições: 

Artefatos rupestre: Tradições:  
Estilos:  
Complementos:  
Outras atribuições: 
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Datações Absolutas:  
Datações Relativas:  

Grau de integridade  mais de 75%  entre 25 e 75%  menos de 
25%  

Fatores de 
destruição 

 Erosão eólica 
 Erosão pluvial 
 Construção de 

estrada 

  Erosão fluvial 
 Atividades agrícolas 
 Construção de 

moradias 

 Vandalismo 

Outros fatores naturais:  
Outros fatores antrópicos:  
Possibilidades de destruição:  
Medidas para preservação:  
Relevância do sítio  Alta  Média  Baixa  
Atividades desenvolvidas no 
local 

 Registro 
 Coleta de 

superfície 

 Sondagem ou Corte 
estratigráfico 

 Escavação de grande superfície 
 Levantamento de grafismo 

rupestre 
Nome do responsável pelo registro: João Alfredo Rohr 
Data do registro: 30/12/1899 Ano do registro: 1976 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 
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Cadastro Nacional 
de 

Sítios 
Arqueológicos*  

Sist. Nac. de Patrimônio Cultural - SNPC - CNSA SC00706 - Centro Nacional de Arqueologia - CNA 

Nome do projeto: 

Documentação produzida (quantidade) 
Mapa com sítio plotado:  0 Foto preto e branco:  0 

Croqui:  0 Reprografia de imagem:  0 
Planta baixa do sítio:  0 Imagem de satélite:  0 

Planta baixa dos locais afetados:  0 Cópia total de arte rupestre:  0 
Planta baixa de estruturas:  0 Cópia parcial de arte rupestre:  0 

Perfil estratigráfico:  0 Ilustração do material:  0 
Perfil topográfico:  0 Caderneta de campo:  0 

Foto aérea:  0 Video / Filme:  0 
Foto colorida:  0 Outra:  0 

Bibliografia 
Anais do Museu da UFSC, 1984, 109 pp. 
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Responsável pelo preenchimento da ficha: Rossano Lopes Bastos 
Data: 08/09/1997 Localização dos dados: 11ª CR 
Atualizações:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 

 
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 

Página 3 de 3  
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8.2 NOVO MODELO DE FICHA CATALOGRÁFICA CNSA 

 



���������	
��� �������	
���������
��

�
�������������������������

�����	���� ��

�����������

�
������������������������������

������������������

�	
�����������������

���������������
��������
��������

 �������� !������ ��

! "�  #����� ����$��%�

�����
���
����

&����������	
���

������������	
���

!��������
�� �������� &�
������%���� '����

� � ��(�����
�������	)����������* �+

�������� � � �
����� � �"���� � ����� � �,��
�����
�

�����������������������
�����
����-�����

&�������������� .�����  ������

����� ����� ���� ���� � �	
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�!����"��"#�$
����%*+��%@���%���
����%���$
��\^�`%���*�{|!�%�\��`%��

"



������
������������$!������������/��

"��
�����
���� "��	��
����

0����  � �� 0����  � ��

�&/����
0����  � ��

0����  � ��

��1"� 0����  � ��

�� ������ ���������������� �

��������������-��2������()����
�3���* !�����
����
��
������-�����()����
�3���*

&�
�
�����(����������������	)���������* '�����������2%���� ���
4����� 5��� 6�����

� �

�
������-��7���������������8�����

9���
������
����
���� �������
����3�2-���
���� �������
����
�������

�!����������
���)���(�������*

���)���#��
:�����(���
����*
� �
���

�!�������
��
�������������������������������������������������

�����
�������
�������
���� �&
�)��������3���

9�� �;3����

� �
��
�������-�8����
�"��
�

�"���
��
�'���������
���8��� ��
����

"��������������
����
���� �'�����;3���� �'�������)��� �'��������
�� �'�������	���� ��
���������������������������������

"��
�����������

 �������
��3���
������������������)�������3���
��
������������������ � �
������������� ���������������� �"�
���<�������=���������

!�
�������
����������������
����
�������������

�"�:#��������
�������
�
�
�>��
2����

 %��������
���� �!:���3��
�
���� �&3�������3����=�
���� ��
����

�1��
�
���3�����

!��
�%
���������������
���� � �������-	����
���� � �����-��������

/��������	
����()����
�3���* �������()����
�3���* /������������

 �
�
����-����(�����������;����?����������������-�����������������������@����2�����*

 �
��
�����

�'����������-���
������������
�
����!��3��
���(-�������?�-����?�-����*
������������
�9��
	�����������-������
�!�����
����������4�����

��
�����������������������������������������������������

�9��
	�����������������
�&���=����
�����������
�����=������
��
�!������
����
����=�����?�)���
��
�!	���������������

A���
�����

� �
����?�3���������
�������
����������
����?����=������������
�"���-�
��
�"��������

&�
�-�
���
�	
��� ������� �	
��� ������ !��4���� ��3�� ����=� ��3�� ��
����� ���4����

�
����)��
	������	
�����

��
������=��
2�����

�
����)��
	��������4������ �
����)��
	����������4������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�!����"��"#�$
����%*+��%@���%���
����%���$
��\^�`%���*�{|!�%�\��`%��

�



&���)��
,��
�
��������(���@�����������
�������
����������
���* �;�����������
������

&�
�������
���
����������������������������������� �"��
������������������������������������������������������������� �1��)��������������������������������������������������������� �&����
�

&�
�-�
����	
�����B�������������
����

/��������� ������

!��������
��� �
�����
��3�������

&�
�-�
������4������B�������������
����
/��������� ������

!��������
��� �
�����
��3�������

&�
�������
���B�������������
�����
/���������  �
�����

!��������
��� �
�����
��3�������

��
�������3����
����

��
����������
�)����

1���������
���������
�������������������������������������������� ���������CDE������������������������������������� ���
���FD���CDE��������������������������������������� ����������FDE

��
�����������
�������
������������� � �������2������������������������ � ���������)��������������������������������� �!���
�����������
�������������������������������� �9���������
������������� � ������-��)����������������������� �&
�)����������	�������������������������� �!���
�����������������������

�
����-�
�������
�������

�
����-�
�������
�2������

"����3��������������
�������

�������������������)�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�!����"��"#�$
����%*+��%@���%���
����%���$
��\^�`%���*�{|!�%�\��`%��

�



5���)4���������	
���
������������������� �&�
�������������������������������������������������������������������������� ��:������������������������������������������������������������������� �6��%�

&
�)������������)��)��������������
������������������� �5����
������������������������������������������������������������������������ �������������!��
�� �
��
����-���
������������������� �!���
����������-	������������������������������������������������������ � ���)��������������������-	���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���)��
����
��������-����������
���

5�������)�������������
���
�����

 �������� !������ ���

! "�  #����� ����$��%�

�����������G�
���

�����������
�
������

 �������� !������ ���

! "�  #����� ����$��%�

�������
����������8�����(@���
�����*

�����������	
������
���� !��@��� "���
��3��%������	
���

"���
��3��%�������������-�
����� "���
��3��%�������
��
����� "��-�����
��
����-����

"��-���
������-����� ��
���:���� ��
�����������

��
�����
����3������ 5�������-������������� ,�����������
:��
��

!2����
�
��������
�������
���� !2�����������������
�������
��� ,���
�����������
������

!������
����������� 9	���$-����� �
���

A���
��������������������%�����H����=�����5����
��������������������6��������,�������

6�3������-���

3���)������

��
�����������$���������$�������� &�����
����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�!����"��"#�$
����%*+��%@���%���
����%���$
��\^�`%���*�{|!�%�\��`%��

�


	Dissertaçao_GuilhermeButter_Completa_22-05-2013_A
	Dissertaçao_GuilhermeButter_Completa_22-05-2013_B
	Dissertaçao_GuilhermeButter_Completa_22-05-2013_C
	Dissertaçao_GuilhermeButter_Completa_22-05-2013_D

