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O presente resumo descreve os procedimentos metodológicos e os resultados alcançados ao longo da pesquisa 

em nível de mestrado desenvolvida junto ao curso de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, 

vinculado à Universidade do Estado de Santa Catarina (MPPT/UDESC). O estudo, executado entre os anos de 2011 e 

2013, baseou-se na averiguação e análise dos possíveis eixos de interlocução entre as premissas técnicas do Cadastro 

Territorial Multifinalitário (CTM) e as demandas provenientes dos setores governamentais responsáveis pelas ações de 

planejamento e gestão na área da Arqueologia. Para tanto, adotou-se como recorte espacial a região da Ponta da 

Galheta, localizada no município de Laguna, litoral Sul de Santa Catarina. O município se destaca pela alta 

concentração de sítios arqueológicos, dispersos ao longo de toda a extensão territorial. A região da Ponta da Galheta foi 

selecionada por representar um contexto comum a considerável parcela dos municípios brasileiros, onde se constata o 

conflito decorrente da expansão imobiliária sobre áreas de ocorrência arqueológica. O local em questão abriga quatro 

sítios arqueológicos de destacada importância acadêmica e cultural, confrontantes a um conjunto de imóveis erguidos 

para fins habitacionais. Durante a pesquisa, verificou-se a inexistência de documentos oficiais com a delimitação 

territorial dos imóveis, o mesmo ocorrendo quanto à demarcação de perímetros de proteção dos sítios arqueológicos. 

Em função da ausência de materiais cartográficos para comprovação da titularidade das áreas, originou-se uma disputa 

judicial envolvendo os órgãos governamentais encarregados do ordenamento urbano municipal e da gestão do 

patrimônio arqueológico e os proprietários dos imóveis supostamente localizados em zonas de relevante interesse 

arqueológico. As implicações jurídicas, econômicas e patrimoniais decorrentes deste impasse evidenciaram a 

potencialidade de aplicação das técnicas de CTM às rotinas de gestão do conjunto arqueológico localizado em território 

brasileiro. Embora focada sobre um recorte espacial de escala local, a pesquisa contemplou os aspectos espaciais 

vinculados ao Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA), conduzido em âmbito nacional pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), instituição federal responsável pela guarda do conjunto 

arqueológico do país. Os procedimentos metodológicos utilizados no estudo foram iniciados com a compilação dos 

documentos legais, diretrizes e normativas referentes às atividades de Arqueologia e às ações de Cadastro Territorial 

Multifinalitário no Brasil. Em seguida, realizou-se a avaliação dos produtos cartográficos com a representação dos sítios 

da Ponta da Galheta, elaborados por profissionais da Arqueologia, e submetidos à apreciação da Superintendência do 

IPHAN em Santa Catarina. Por meio da comparação entre os materiais averiguados, foram identificadas as deficiências 

do processo de gestão do patrimônio arqueológico passíveis de solução por meio das técnicas empregadas pelo CTM. O 

estudo obteve como resultado primeiro a comprovação da carência de documentos legais que condicionem a 

padronização dos produtos cartográficos e dos dados descritivos entregues aos órgãos de gerenciamento do patrimônio 

arqueológico. Consecutivamente, foram relacionados os aspectos técnicos mínimos necessários aos produtos 

cartográficos que se destinem a subsidiar ações de cunho governamental. Comprovou-se também a necessidade de 

criação de um sistema gerencial do patrimônio arqueológico que contemple a geometria dos sítios registrados e que 

permita às instituições municipais e ao grande público o acesso a informações cadastrais dos territórios mapeados. 

Quanto às perspectivas de contribuição do CTM à gestão arqueológica, foi constatado que os recursos padronizados 

pelas normas técnicas brasileiras, empregados para o registro e mapeamento territorial, adequam-se ao processo de 

demarcação dos sítios arqueológicos do tipo sambaqui. No entanto, constatou-se a necessidade da criação, dentro dos 

sistemas cadastrais municipais, de uma categoria de parcela territorial voltada exclusivamente aos perímetros de 

proteção dos sítios. 


