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Introdução 
 

Dando seqüência aos trabalhos de prospecção, iniciados na década de 

1970, continuados na década de 1980 (Alves, 1999) e retomados no período 

1998-20014, durante os meses de julho e agosto de 2002 foram realizados os 

trabalhos de campo do Projeto Arade (ProArade), que consistiram na 

escavação e no mapeamento de diversos sítios de naufrágio localizados na foz 

do rio Arade, municípios de Portimão, Ferragudo e Lagoa, no Algarve, em 

Portugal.  

Organizados pelo Centro Nacional de Arqueologia Náutica e 

Subaquática do Instituto Português de Arqueologia (CNANS–IPA) em conjunto 

com o Institute of Nautical Archaeology5 da Texas A & M University (INA–

TAMU), Museu de Portimão, Grupo de Estudos Oceânicos6 (GEO, ong) e 

alunos de pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo (MAE–USP)7, esta foi a maior campanha 

subaquática realizada na Europa, nos últimos anos, e contou com a presença 

de arqueólogos, estudantes de arqueologia, profissionais de áreas correlatas 

(conservação e restauro, antropologia marítima, biologia, etc.) e simpatizantes 

                                            
1 Pós Graduação MAE-USP/ Doutorando em Arqueologia, bolsista FAPESP. 
2 Pós Graduação MAE-USP/ Mestrando em Arqueologia. 
3 Mestre em Arqueologia. 
4 No ano de 2001 também foram realizadas escavações. 
5 A equipe do INA era coordenada pelo prof. Dr. Luis Filipe Castro, pesquisador da mesma 
instituição. 
6 Tanto a equipe do GEO como a do Museu de Portimão eram coordenadas pelo prof. Carlos 
Alberto Machado. 
7 A equipe do MAE-USP foi coordenada pelo prof. Ms. Gilson Rambelli, doutorando na mesma 
instituição. 
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em geral (mergulhadores e não mergulhadores), de diversas nacionalidades: 

portugueses, brasileiros, colombianos, chilenos, argentinos, norte-americanos, 

porto-riquenhos, espanhóis e italianos.  

Cabe dizer que, apesar dos governos de alguns países de origem 

dessas pessoas não estarem de acordo com a Convenção da Unesco para a 

Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, adotada a partir de 08/11/20018, 

todos os integrantes da pesquisa, instituições e indivíduos concordam com os 

termos estabelecidos por este código. 

A convite do coordenador e responsável pelo Projeto ProArade, Dr. 

Francisco J. S. Alves, diretor do CNANS9, aos brasileiros, alunos do MAE-

USP10, coube a coordenação da equipe sul-americana, que se ocupou de 

escavar e mapear o sítio arqueológico submerso de naufrágio B1, além de 

elaborar parte dos trabalhos de arqueografia dos artefatos removidos, 

operação realizada em terra. 

O sítio B1 consistia em um conjunto de destroços de madeira, 

concreções metálicas e cabos associados há um ou mais naufrágios, que 

foram perturbados, durante séculos, por âncoras e garatéias11 das diferentes 

embarcações que fundearam próximas às pequenas enseadas da banda 

oriental da foz do rio Arade.  

Acentuando a complexidade e a riqueza do sítio, temos a presença de 

restos materiais que não são de origem náutica, provenientes tanto do(s) 

naufrágio(s) (o chamado espólio), quanto do descarte de restos indesejáveis 

resultantes das atividades comuns da vida social a bordo, durante a 

ancoragem, transformando B1 também em um sítio depositário. 

                                            
8 A 31ª. Convenção da UNESCO (2001) para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático  
teve como referência a Carta Internacional do Icomos sobre Proteção e Gestão do Patrimônio 
Cultural Subaquático (Sofia, 1996), que dá a base metodológica para a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (Montego Bay, 1982). Vale ressaltar, que apesar do Brasil ter-se 
abstido na votação da Convenção da UNESCO, ocorrida em 2001, é ele signatário, desde 
1994, da Convenção das Nações Unidas... (Rambelli, 2002: 108), fato que o coloca numa 
posição internacional nebulosa. 
9 Já está em andamento um convênio entre as duas Instituições, CNANS e MAE-USP, através 
da Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Mineiro Scatamacchia (MAE-USP), orientadora acadêmica dos 
autores deste relatório. 
10 Que acompanharam as pesquisas desde seus preparativos iniciais, ainda em junho, na sede 
do CNANS, em Lisboa, até a sistematização de parte dos dados obtidos, em setembro. 
11 Fateixa, no português de Portugal. 
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Além de apresentarmos, neste relatório, os resultados preliminares 

decorrentes dessa primeira escavação sistemática confrontados com os 

resultados dos levantamentos passados, proporemos formas de intervenção 

futura.  

 

 

Objetivos 
 

O objetivo principal do ProArade é levantar e mapear os sítios 

arqueológicos submersos na foz do rio Arade, nomeadamente os sítios de 

naufrágio, a fim de complementar um programa arqueológico português, 

iniciado na década de 1980, intitulado Carta Arqueológica do Patrimônio 

Cultural Náutico e Subaquático de Portugal.  

Dentro dessa perspectiva, o estudo detalhado de uma área situada 

próxima à margem E (leste) do rio, envolvendo a escavação, o mapeamento, 

arqueografia dos artefatos náuticos e elaboração das plantas dos sítios nas 

escalas 1:10, tornou-se o objetivo principal. 

Para a equipe do MAE-USP e seus colaboradores, estudantes e 

arqueólogos de Portugal, Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, o objetivo 

específico era o de elaborar todas essas tarefas no âmbito do sítio B1 e áreas 

envoltórias. 

 

 

Justificativa: a história da bacia do rio Arade e as dragagens  
 

O interesse particular nessa área é explicado pela proximidade dos 

trabalhos de novas dragagens na foz desse rio para viabilizar o aumento de 

circulação gerado pela recente instalação de uma marina nas proximidades da 

praia da Rocha, Portimão. Existem também planos para tornar o rio novamente 

navegável até Silves, o que demandaria ainda mais dragagens num trecho de 

rio extremamente importante para a construção de uma história náutica e social 

portuguesa imbricada com a arqueologia. 

O rio Arade é um importante ponto de penetração pelo território algarvio. 

Outrora navegável até Silves - último reduto muçulmano no território português, 
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derrotado definitivamente em 1250 – o histórico da ocupação de suas margens 

regride até a pré-história, passando pelo período fenício, romano, as grandes 

navegações da era moderna, chegando aos dias de hoje como grande centro 

pesqueiro e de atividades náuticas. 

Foram justamente a grande importância e a constância histórica que 

ocasionaram o aumento do assoreamento do rio. 

A despeito das grandes mudanças ocorridas em 1755 com o terremoto e 

maremoto que devastaram grandes porções do território português, foi o 

aumento da importância das localidades portuárias tributárias do rio Arade, a 

partir de fins do século XVIII, que ocasionou os principais problemas 

relacionados à obstrução do rio e conseqüentemente, as primeiras propostas 

de dragagens (fato este que afetará a interpretação do contexto arqueológico, o 

que será visto adiante).  

Desse adensamento populacional decorre a desregrada ocupação da 

zona ribeirinha pelos fazendeiros e pelos aglomerados urbanos (despejando 

entulho de construção no leito do rio) e conseqüente desmatamento, fatores 

que vão gerar aumento do aporte de sedimentos para o rio. 

Soma-se a isso o aumento do calado dos navios com o rápido 

desenvolvimento naval do século XIX, demandando maior profundidade para a 

navegação e manobras. 

Ainda no quesito náutico, temos o descarte do lastro dos navios 

oitocentistas dentro do rio Arade. Embora tal ponto possa parecer trivial e/ ou 

infundado, vale ressaltar que no Brasil, as ampliações e obras de conservação 

da fortaleza do Mar ou São Marcelo, no século XVII, em uma laje da baía de 

Todos os Santos, fronteira a cidade de Salvador, foi possível graças ao 

descarte do lastro dos navios junto à referida laje (Ott, 1978: 155). 

Mas, apesar dessas modificações antrópicas, é importante lembrar que 

o meandrar do rio é um processo natural que vem sendo sentido há tempos: a 

primeira povoação de que se tem documentação escrita, estabelecida no 

“logar” de Portimão, em 1463, São Lourenço da Barrosa, encontrava-se, à 

época do terremoto de 1755, embaixo d’água (Loureiro, 1909: 186) o que 

indica uma constante mudança do leito do rio Arade.  
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A evolução das pesquisas arqueológicas subaquáticas no Brasil 
 

As justificativas para a presença de uma equipe latino-americana nesses 

trabalhos em águas européias são muitas e vão desde a simples troca de 

experiências, passando pelo reforço de laços de cooperação internacional – 

incentivados pela Carta do Icomos (Sophia, 1996) e pela Convenção da 

Unesco (2001) – no exercício de metodologias e técnicas que possibilitem lidar 

com esse tipo de pesquisa, chegando ao problema bastante complicado da 

caça ao tesouro nos países latino-americanos (com destaque para o Brasil), e 

das questões políticas que envolvem o estudo de embarcações soçobradas. 

No caso específico do Brasil, há uma lei recentíssima, 10.166 de 

27/12/2000, que dispõe das embarcações afundadas em águas brasileiras 

como se elas fossem uma mercadoria com preço, passível de ser rateada entre 

Estado e iniciativa privada. E como se já não bastasse esse absurdo, o Estado 

sai perdendo financeiramente nesta parceria. 

Além disso, todas as leis voltadas para a proteção do patrimônio 

arqueológico (lei 3.924/ 1961; resolução Conama 001/ 1986; artigo 216 da 

Constituição brasileira, por exemplo) se não explicitam claramente que o 

patrimônio cultural subaquático também deve ser protegido, também não dizem 

que ele pode ser relegado ao esquecimento ou destruído. 

Essa questão de interpretação, puramente jurídica, fundamenta a 

arqueologia brasileira contemporânea tanto nas questões teóricas quanto 

práticas. 

A maior parte dos pesquisadores, quando se depara com um sítio de 

interface entre terras emersas e imersas, raramente deixa de fazer um 

comentário sobre a continuação do sítio sob o ambiente aquático, mas também 

raramente deixa de julgar que a parte submersa esteja eminentemente perdida. 

Os resultados dessa constatação são catastróficos: as pesquisas 

desprezam o potencial elucidativo das porções submersas (que em termos de 

conservação do material são evidentemente superiores aos sítios emersos) e 

ainda consolidam a falsa visão de destruição pela simples imersão do sítio, o 

que acelera a destruição efetiva do sítio, principalmente pelas obras das 

construções de grande porte. 
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Diferente de Portugal, onde nenhuma obra que cause impacto ao meio 

aquático fica desobrigada a patrocinar estudos de impacto ambiental, no Brasil 

isso não acontece. Talvez por culpa dos próprios arqueólogos brasileiros. 

Desta forma, a participação brasileira no ProArade fornece munição para 

“atacar” em dois fronts distintos: a opinião pública e a própria comunidade 

acadêmica. O primeiro pode simplesmente ser atacado pela divulgação dos 

trabalhos e dos princípios neles envolvidos – a arqueologia subaquática gera 

interesse imediato na mídia.  

Já o segundo é mais complicado e exige a desmistificação do ambiente 

aquático. Além de serem necessárias publicações, conferências e seminários 

sobre a campanha, é ainda necessário colocar que a água não destrói sítios e 

que existem arqueólogos brasileiros, que atuam tanto no exterior (ainda um 

grande rubicon para a ciência brasileira) quanto em águas nacionais, que 

extraem excelentes informações de sítios submersos com custos bastante 

razoáveis. 

 

 

A pesquisa de 2002 
 

Integraram as pesquisas do sítio B1, em diferentes fases: 

 
Nome e abreviatura* Procedência 

Francisco Alves (FA)** Portugal 

Gilson Rambelli (GR)** Brasil 

Paulo Fernando Bava de Camargo (PBC)** Brasil 

Flávio Rizzi Calippo (FRC)** Brasil 

Amaru Arguesso (AA) Argentina 

Gonçalo de Carvalho (GC) Portugal 

Nuno Vasco da Silva Miranda de Oliveira (NV) Portugal 

Jerónimo Angueyra (JA) Colômbia 

Mónica Grosso (MG) Argentina 

Alvanir Silveira de Oliveira (ASO) Brasil 

Carlos del Cairo (CC) Colômbia 

Catalina Garcia (CG) Colômbia 

Clara Fuquen (CF) Colômbia 
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Nome e abreviatura* Procedência 

Tatiana Villegas Zamora (TZ) Colômbia 

Diego Carabias (DC) Chile 

Miguel Chapanoff (MC) Chile 

Andréia Romão Machado (AM) Portugal 

Nuno Silva (NS) Portugal 

Rui Nicolau (RN) Portugal 

Miguel Aleluia (MA) Portugal 

* As abreviaturas eram usadas nas fichas de campo, citadas no Apêndice. 

** Os quatro primeiros participaram, durante toda a campanha, dos trabalhos no sítio B1. 

 

Foram realizadas 238 horas de mergulho na pesquisa do sítio B1. 

 

 

Preparativos 

 

Antes de começarmos nossas pesquisas, dedicamos a segunda 

quinzena de junho para o desenvolvimento da logística necessária às 

intervenções de campo. Especial atenção foi dada na preparação do material 

de registro arqueológico, o kit obrigatório para todas as equipes.  

Resumidamente, listamos aqui os equipamentos principais, com suas 

funções:  

 
Tipo Função 

Pranchetas em PVC Suporte das fichas de campo, durante o 

mergulho 

Lápis comum Depois substituído por lapiseiras de pontas 

retro-carregáveis 

Prancheta de acrílico Execução das projeções em escala natural 

Pregos em latão Fixações diversas 

Cruzetas plásticas Utilizadas para padronizar o assentamento de 

azulejos, aqui serviram como marcadores de 

pontos notáveis nas peças 

Trenas desdobráveis Com chumbo fixado em uma extremidade, 

serviram como níveis e escalas. 

Fitas métricas de 10, 30 e 50m Com encaixe de aço inoxidável na 
extremidade do 0m, serviam para medição 
geral a partir dos spits, onde os encaixes eram 
engatados. 
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Tipo Função 

Quadrículas Canos de PVC (2m), com delimitações de 

10cm, com cruzetas nas extremidades, que 

podiam ser conectados de acordo com a 

necessidade, formando os conjuntos de 

quadrículas desejados. 

Marreta Serviços gerais 

Alicate Serviços gerais 

Fio elétrico Serviços gerais 

Etiquetas em PVC Identificação dos artefatos 

Moto-bombas Injetar água para o funcionamento das 

sugadoras 

Mangueiras Levar a água sob pressão para as sugadoras 

Corpos de sugadoras Aproveitamento do vácuo formado pela 

passagem da água sob pressão, possibilitando 

a aspiração do sedimento que encobre o sítio 

submerso. 

 

Além desse material destinado à intervenção in situ, cuidamos também 

das embarcações (consertos, combustível, lubrificantes, extintores de incêndio, 

cabos, etc) e do material de mergulho (máscara, snorkel, nadadeiras, roupa, 

colete equilibrador, reguladores, cilindros, compressores, etc), tudo para evitar 

perda de tempo no desenvolvimento da atividade arqueológica propriamente 

dita. Com esses cuidados iniciais eliminamos o mitológico “elevado custo” 

imputado às pesquisas arqueológicas subaquáticas através do nosso maior 

aliado: o planejamento. 

 

 

Delimitando o sítio 

 

Nossa primeira intervenção sobre o sítio B1 se deu em companhia do 

professor Machado, quando materializamos, com estacas e cabos, uma área 

de 100m², tendo como centro as estruturas localizadas na campanha de 2001 

através de sondagens e coletas de superfície.  

A “grande área”, denominação adotada para esse quadrado, foi 

delimitada com o auxílio de um cabo gabarito com duas marcações de 10m 
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(correspondente a cada lado da grande área) e uma de 14,14m 

(correspondente à hipotenusa da grande área). Com o auxílio da bússola, foi 

materializada a hipotenusa, fixada através de estacas em cada extremidade; 

depois, foi colocada uma terceira estaca no encontro das extremidades opostas 

de 10m, formando um triângulo retângulo; repetindo a operação uma outra vez, 

do outro lado, obtivemos o quadrado.  

Uma vez definida a quadra (figura 1), que tinha suas laterais orientadas 

com os pontos cardeais (ângulos N, E, S e W e faces NE, SE, SW e NW), 

tendo a unha de uma âncora e o cepo de madeira de outra no centro, 

instalamos a SW da mesma uma quadrícula de 2m x 2m (4m²) e iniciamos a 

escavação. 

A quadrícula (figura 1) serviu como um referencial de posicionamento e 

foi o ponto de partida para nossa intervenção. Assim, com duas sugadoras à 

água fomos escavando e evidenciando novas madeiras e madeiras já 

etiquetadas na campanha anterior (2001), como também fomos encontrando 

alguns fragmentos cerâmicos bem como alguns têxteis (cabos). 

 

 

Escavação 

 

A escavação foi intensa no primeiro mês da campanha, diminuindo 

consideravelmente no segundo mês. O ato de escavar, na arqueologia 

subaquática, é realizado com sugadoras a ar (figura 2) ou à água (figuras 3 e 

4), equipamentos que não podem ser confundidos com as dragas utilizadas 

para a desobstrução de cursos d’água para a navegação. Nesse caso, pela 

pouca profundidade em que se localizavam os sítios (7m, na maré alta), 

utilizamos sugadoras à água: a moto-bomba envia água sob pressão através 

de uma mangueira conectada a um tubo que aproveita o vácuo causado pela 

passagem da água para aspirar o sedimento. Tal equipamento permite tanto a 

abertura de sondagens e trincheiras quanto a decapagem (Rambelli, 2002) 

porque, através da regulagem mecânica da moto-bomba e do manuseio do 

equipamento por parte do arqueólogo mergulhador, pode-se retirar muito 

sedimento de uma só vez ou retirar finas camadas (figura 5). É interessante 
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notar que, na maior parte das vezes, é mais fácil retirar o entulho de um sítio 

imerso do que de um emerso. 

 

 
Figura 1: planta do sítio B1. 
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Figura 2: Esquema de sugadora a ar. (Rambelli, 2002: 82). 

 

 
Figura 3: Esquema geral do aspirador subaquático movido à água (Rambelli, 2002: 85). 

 

 
Figura 4: Detalhe da acoplagem do estágio final da sugadora (Rambelli, 2002: 84). 
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Os pontos de referência 

 

Para a implantação do sistema de medidas trianguladas necessário para 

a elaboração de uma planta do sítio através do software WEB (desenvolvido 

pelo INA-TAMU), utilizamos num primeiro momento, dois spits de 

montanhismo, cravados pelo grupo GEO na âncora de ferro principal, e 

denominamos P1 para o localizado próximo à unha da âncora e P2 para o 

próximo ao arganel da mesma âncora. Os outros 3 foram implantados de 

acordo com as evidências encontradas no sítio (figura 1).  

Assim, com o auxílio da lança d’água para sondagens (equipamento que 

será explicado mais adiante), implantamos o terceiro spit (P3) a 3m de 

distância da estaca W da grande área, em direção à estaca S, a 2m de 

distância a SW para fora da grande área; o quarto (P4), a 3m de distância da 

estaca W da grande área, em direção à estaca N, a 2m de distância a NW para 

fora da grande área; e o último (P5), a 4m de distância da estaca N da grande 

área, em direção à estaca E, no alinhamento da grande área. Há que se notar 

que esses spits foram colocados em canos de ferro galvanizado de 3m de 

Figura 5: Escavação do 

local da fateixa. Com as 

sugadoras à água 

podemos abrir 

sondagens ou executar 

serviços mais delicados, 

como a decapagem. 

Tanto é assim que, na 

foto, podemos ver o 

limite entre a camada de 

areia “amarela” (canto 

inferior direito) e a areia 

próxima à fateixa, 

saturada de metal. Foto: 

Francisco Alves, 2002. 
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altura, os quais foram fincados mais de 2 metros na areia, permanecendo com 

1m para fora (figura 1).  

Posteriormente esses spits foram georeferenciados: através do uso de 

um teodolito munido de distanciômetro eletrônico foram obtidas, a partir de uma 

praia próxima à área de pesquisa, as cotas absolutas dos spits e as distâncias 

deles em relação a pontos notáveis da referida praia. 

Com o decorrer dos trabalhos, sentimos a necessidade de elaborar um 

instrumento que permitisse a todos os pesquisadores uma rápida localização 

no sítio. Uma vez que a equipe era composta por mergulhadores com 

diferentes níveis de experiência (tanto no mergulho quanto em arqueologia) e a 

rotatividade de integrantes era alta (com exceção do núcleo inicial, a cada 2 

semanas tínhamos novos arqueólogos mergulhadores na equipe), preparamos 

um croqui detalhado do sítio, digitalizamos a imagem e imprimimo-la em papel 

vegetal, podendo assim levá-la para baixo d´água. Esta pratica do “croqui-

guia”, inspirada em pesquisas consagradas, como a da embarcação basca em 

Red Bay, Canadá, facilitou muito o desenrolar das atividades de campo, pois 

os novatos no sítio podiam se orientar facilmente por entre as estruturas 

evidenciadas. 

 

 

O posicionamento dos artefatos e das estruturas 

 

Com as madeiras e artefatos evidenciados e etiquetados começamos a 

posicioná-los. Tal posicionamento se deu através de fitas métricas que eram 

esticadas a partir dos spits até pontos notáveis nos artefatos e nas madeiras. 

Para as madeiras, os pontos notáveis poderiam ser buracos de pregos, 

cavilhas ou até mesmo marcas características identificáveis. Quando as peças 

não possuíam pontos notáveis, implantávamos cruzetas plásticas (duas ou 

mais, tantas quanto necessárias) com pregos de latão. 

Para garantirmos uniformidade na etiquetagem e facilitarmos o 

posicionamento das peças nos croquis e nas plantas, colocamos as etiquetas 

sempre com a parte superior voltada para N (norte). Além disso, as cruzetas 

pregadas nas extremidades setentrionais das peças tinham uma haste cortada, 
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sendo essa cruzeta trípode apontada para N (norte). As cruzetas também eram 

aplicadas para facilitar a delimitação das projeções em escala natural. 

Aliadas às distâncias entre os spits e os pontos notáveis das madeiras, 

eram obtidas também as profundidades absolutas dos spits e dos pontos, 

através de um profundímetro digital, visando o posicionamento vertical dos 

objetos. Vale ressaltar que tudo o que foi realizado debaixo d’água segue os 

mesmos procedimentos feitos em sítios arqueológicos emersos, com apenas 

algumas diferenças, impostas pelo meio. 

 

 

As projeções em escala natural (1:1) 

 

Com as estruturas devidamente posicionadas (figura 1), realizamos os 

desenhos, por projeção em placa de acrílico, com giz betuminoso (marcador 

gráfico próximo ao crayon, só que mais mole e não solúvel em água), na escala 

1:1 (natural), da disposição das madeiras e demais objetos (âncoras, cabos, 

etc.). Essas placas eram posicionadas em cima dos objetos ou estruturas que 

deveriam ser representados, a uma determinada distância, que variava de 

acordo com a situação do objeto (parcialmente enterrado, muito alto, muito 

volumoso, etc.). Sustentadas por quatro hastes de alumínio, nessas placas de 

acrílico, de 0,8m x 0,8m, eram presos pedaços de plástico mylar ou manga 

plástica (menos rígida, menos transparente e mais barata) nas faces superiores 

e eram essas folhas de plástico que recebiam os traçados que representavam 

graficamente as estruturas do sítio arqueológico subaquático. 

 

 

O espólio  

 
Além das madeiras, durante a escavação foram encontrados inúmeros 

fragmentos, principalmente cerâmicos, que vão desde ânforas romanas até 

utensílios inteiros do século XVI, passando pela cerâmica árabe, quase todas 

elas sem estratificação, o que sugere que não estavam em seu contexto 

original, ou por ações antrópicas (dragagens, freqüentes desde o início do 

século XX até os dias de hoje) ou pela dinâmica morfológica do rio. Todos eles 
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foram retirados, tratados e catalogados, não sem antes terem sido numerados 

e posicionados (Apêndice). Adiante colocaremos propostas que visam elucidar 

se esses vestígios estavam em seus contextos originais de deposição ou não. 

Cabe chamar atenção que, com exceção de uma taça cerâmica do tipo 

“escudela” (figura 18), encontrada inteira próximo à quilha (B1.028), na medida  

em que a escavação foi se aprofundando entre as madeiras existentes e 

evidenciadas, a presença de cerâmica, bastante comum nas camadas mais 

superficiais, foi rareando. Situação que se diferencia em relação aos cabos. 

Temos muitos cabos (que, a medida em que eram evidenciados, foram sendo 

cobertos com sacos de areia para sua proteção) nas proximidades da âncora, 

do arganel e de B1.033, que provavelmente corresponde ao seu respectivo 

cepo, daí o possível contexto de tantos cabos (figura 6). 

 

 
Figura 6: Alguns dos cabos existentes nas proximidades do cepo B1.033. Foto: Francisco 

Alves, 2002. 

 

 

A arqueografia emersa 

 

A etapa seguinte envolvia a retirada das peças do sítio (figura 7) para 

uma meticulosa limpeza, registro fotográfico e detalhado desenho individual, 

por projeção em placa de acrílico com mylar (eventualmente manga plástica), 
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na escala 1:1, de cada peça de madeira e não mais do contexto onde elas se 

encontravam no sítio.  

 

 
 

Aqui cabe abrir um parêntese para explicar que as peças somente foram 

retiradas porque havia condições de armazenamento delas em tanques com 

água doce, para sua conservação, até que elas fossem estudadas. Além disso, 

havia o acompanhamento de uma conservadora durante todo o tempo em que 

as peças ficaram fora de seu berço original.  

Após o estudo teríamos duas opções: ou conservá-las em tanques com 

água doce até um tratamento definitivo – e dispendioso – ou enterrá-las 

novamente no leito marinho, nos respectivos sítios ou em locais pré-

determinados e sinalizados. A segunda opção foi a escolhida pela direção do 

CNANS e coube ao GEO e ao Museu de Portimão proceder esta operação. 

 

 

O sítio, após as primeiras retiradas 

 

A retirada das madeiras propiciou novas descobertas, pois, com as 

sugadoras, durante a limpeza da área próxima à âncora, nas extremidades 

junto a P1 e a P2, foram encontrados um moitão (figura 8) – B1.080 (próximo a 

P2) e um outro cadernal (figuras 9 e 10) – B1.079 (próximo a P1), com 

dimensões menores que o cadernal B1.034, encontrado no início das 

escavações. Vale ressaltar que estes achados se deram em conjunto a um 

Figura 7: Uma das 

etapas do processo de 

retirada das madeiras 

era o envolvimento das 

peças em película 

plástica, para a 

proteção dos restos. 

Foto: Miguel Aleluia., 

2002 



 18

contexto de cabos, com diferentes estados de conservação, que se concentram 

entre a âncora e o arganel, e que também foram desenhados em escala 1:1. 

Cabe ressaltar, que durante todas as retiradas de madeiras do sítio 

foram realizados acompanhamentos fotográficos por Francisco Alves e/ou 

Miguel Aleluia (CNANS), e imagens de vídeo por Gustavo Carvalho (CNANS), 

e pelos cinegrafistas do Grupo Talassard (França) e da Radio e Televisão 

Portuguesa (RTP).  

 

 
Figura 8: O moitão e concreções metálicas junto ao cepo da âncora. Foto: Francisco Alves, 

2002. 

 

 
Figuras 9 e 10: Foto de um dos dois cadernais localizados no ano de 2002. Foto: Miguel 

Aleluia, 2002. O desenho mostra um cadernal semelhante, ainda utilizado em embarcações 
tradicionais à vela (Smarcevski, 1996: 83).  
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A elaboração da planta 

 

Um dos objetivos principais da pesquisa era elaborar uma planta 

detalhada do sítio, na escala 1:10 (figura 1). Para tanto, todos os desenhos 1:1, 

tanto da disposição das peças no sítio, quanto das peças isoladas, foram 

reduzidos. A partir desses desenhos, de suas medidas de posicionamento e 

profundidades relativas, foi elaborada pela equipe do MAE-USP, uma base de 

dados em planilha eletrônica, com equações matemáticas fundamentadas 

principalmente no Teorema de Pitágoras. Assim, as medidas tridimensionais de 

posicionamento foram convertidas em valores que graficamente representavam 

distâncias em planimetria, possibilitando a confecção de um plano do sítio. 

Para a elaboração da Planta Geral do sítio e da Planta de 

Posicionamento dos Artefatos e Sondagens (3393) foi desenvolvida uma 

planilha eletrônica, em Excel 5.0 (Microsoft), que transforma as medidas 

tomadas em campo (distâncias lineares dos spits aos alvos e cotas de 

profundidades entre os mesmos) em distâncias planimétricas. A adoção desse 

sistema para a concretização das plantas, ao invés do programa WEB (INA-

TAMU), foi devido à necessidade de uma maior praticidade na tomada dos 

dados e de garantir um maior controle de possíveis incorreções. 

A partir da inserção dos dados de distância linear (em plano inclinado) e 

profundidade, relativos a cada objeto e aos pontos de referência (P1, P2, P3, 

P4 e P5), a planilha utiliza fórmulas arquitetadas com base no Teorema de 

Pitágoras (a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da 

hipotenusa), e retorna um valor equivalente à distância planimétrica entre os 

pontos de referência e os objetos. 

O algoritmo utilizado para este cálculo assume que a distância linear 

(que é relativa aos pontos com diferentes cotas de profundidade) equivale-se à 

hipotenusa do triângulo retângulo formado entre o ponto de referência, o objeto 

e um ponto hipotético que se localiza imediatamente à vertical do objeto, na 

mesma cota do ponto de referência. E, que um dos catetos é representado pelo 

valor da diferença entre as cotas de profundidade do objeto e de um ponto de 

referência e, o outro, pela distância dos mesmos: objeto e ponto de referência, 

em planimetria. 
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As sondagens com a “lança” 

 

Uma vez escavado o sítio, havia a necessidade de sabermos se existiam 

outros destroços enterrados abaixo dos vestígios já evidenciados. Procedemos 

as sondagens sistemáticas, espaçadas em 50cm, com um cano de ferro 

galvanizado, de 3m de comprimento e 1 polegada de diâmetro (2,54cm), 

acoplado à mangueira de uma moto-bomba, que injetava água sob pressão e 

fazia com que o cano penetrasse no sedimento. Se o cano penetrasse o 

sedimento sem obstáculos, saberíamos que a área estaria livre de outros 

destroços (pelo menos, até os 3m de profundidade). Se o cano encontrasse 

resistência em alguma parte de seu trajeto, teríamos que fazer uma 

amostragem para verificar se havíamos encontrado madeira ou apenas uma 

camada de sedimento ou pedras mais resistentes (figura 11). Após várias 

sondagens na área total do sítio B1 (100 m²), e nenhuma constatação da 

possibilidade de mais madeiras enterradas, ampliamos a área de prospecção 

para W (oeste) e para N (norte), compondo um retângulo de 50m (W) por 25m 

(N) onde, até o momento, não foi encontrado qualquer vestígio em 

profundidade12. 

 

 
Figura 11: Seqüência de perfuração com a “lança”. 

                                            
12 Cabe ressaltar, que a troca do equipamento de sondagens por um de menor potência (jato 
d´água de 1/2 Polegada), não apresentou o mesmo resultado. Qualquer obstáculo natural 
presente na areia barrava a entrada da sonda. 
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Realizamos 553 sondagens (figura 12) nessa nova área de pesquisa, 

que corresponderam ao término da primeira quadra de 25 metros de lado, e ao 

início da segunda quadra, mais precisamente onde estava inserido o sítio B1.  

Para tal foram instaladas em paralelo duas cintas métricas de 25 metros, 

a 25 metros uma da outra, e uma terceira que era posicionada por nós, em 

perpendicular a essas duas, metro a metro de acordo com nossas 

movimentações.  

Os métodos utilizados responderam a dois momentos das sondagens. 

No primeiro optamos por furar a cada 2 metros no eixo perpendicular, 

intercalando a cada metro no eixo paralelo, e assim, sucessivamente, formando 

pequenos quadrados de um metro de lado. Este método foi adotado até os 11 

metros do eixo paralelo; pois, após conversas com o coordenador geral, fomos 

aconselhados a realizar uma sondagem a cada metro, diminuído ainda mais 

nossa malha de pesquisa.  

Na segunda quadra, devido à necessidade de finalização dos trabalhos, 

só conseguimos realizar uma primeira linha, com 26 furos; que podem ser 

somados aos 97 furos realizados anteriormente dentro de B1, e que não foram 

computados aos 553 dessa segunda etapa. A realização dessas sondagens 

demandou 29 horas de mergulho do total colocado acima. 

Devido aos problemas identificados com o novo equipamento de 

sondagem, fica difícil definirmos as características dos bloqueios da sonda. 

Acreditamos se tratarem de obstáculos naturais (pedras, conchas, sedimentos, 

etc). 

 

 

Sobre as madeiras estudadas 

 

As pesquisas da etapa de 2002 revelaram alguns destroços estruturais 

significativos, tais como a peça B1.028 (figuras 13 e 14), a extremidade de uma 

quilha (com quase 4m de comprimento), a espinha dorsal de uma embarcação; 

e a ponta de uma caverna (B1.015) (figuras 13 e 15), peça estrutural, 

encaixada transversalmente à quilha, que forma o esqueleto de uma 

embarcação que, neste caso, possivelmente é da tradição ibero-atlântica 
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(Alves, 1998: 71-83), da qual a construção naval em madeira brasileira é 

tributária desde os tempos da conquista13 (figura 13).  

 

 
Figura 12: Planta com as áreas de sondagem. 

                                            
13 Exemplos contemporâneos muito comuns dessa influência são os barcos pesqueiros e as 
escunas de turismo, que podem ser vistos invariavelmente por todo o litoral brasileiro. 
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Figura 13: Plano e corte, com detalhes estruturais do casco de um saveiro da Bahia, Brasil. O 

nº. 1 corresponde à quilha e o nº. 2 às cavernas. 

 

 

 

 

Quilha 

 

No caso da quilha, vale a pena destacar que durante a limpeza, a qual 

foi guiada pela conservadora do Museu de Portimão, foi observada a presença 

de cracas na base da peça. Uma vez que este lado da peça estava totalmente 

coberto pelo sedimento, podemos aventar a hipótese de que as cracas eram 

originais da época em que navegou a embarcação, ou de que a base da quilha 

já esteve no fundo marinho depositada em outra posição, com a face em 

questão exposta, mais um argumento que reforça a importância de 

entendermos a dinâmica de formação deste sítio.  
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Figura 14: Transporte da quilha, do cais para o laboratório, logo após ela ter sido retirada de 

B1. Foto: Francisco Alves, 2002. 

 

Ainda no decorrer do processo de limpeza foi observada a presença de 

calafate na extremidade N (estibordo) do alefriz da quilha. Até o término dos 

trabalhos de campo ele não havia sido retirado. Destacamos também que as 

concreções metálicas em ferro preservaram-se melhor nesta extremidade. 

Finalizando a limpeza geral, foi extraída uma concreção da parte S (sul) 

da quilha com a forma de uma cavilha quadrada. A concreção foi preservada 

junto com os demais artefatos de B1.  

Na desobstrução do buraco da cavilha N, durante a limpeza “fina” da 

peça, foi notada a presença de calafate abaixo da concreção metálica, na 

região da anilha que fixava a cavilha à madeira. Foi coletado o calafate e 

amostras do metal. Esse calafate retirado foi embebido em uma solução 

composta por água e álcool hidratado. Ao final da campanha, com a solução 

seca, constatamos que o calafate havia se consolidado com sucesso. 

Apesar de na cavilha S (sul) também ter sido notada a presença de 

calafate, não houve retirada, preservando-se assim uma amostra in loco. 

 

 

Caverna 
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Quanto à caverna, elaboramos uma descrição analítica baseada no 

modelo criado pelo arqueólogo Paulo J. Rodrigues (CNANS) para a análise das 

cavernas da embarcação encontrada nas obras da estação do metropolitano 

do Cais do Sodré, em Lisboa, datada de meados do século XV / início do 

século XVI (Rodrigues, Alves, Rieth et al., 2001: 347-380). 

 
DESCRIÇÃO DA PEÇA 

1 – Informações gerais 

Nº.: B1.015 

Conservação: resta somente a haste de estibordo ou bombordo (não é possível precisar 

porque não há o eixo da mesma). 

Proa ou popa: não é possível definir porque não existe o eixo. 

Dimensões (comprimento/ largura): 112cm/ 16cm. 

2 – Características gerais 

Pregadura: não é possível definir porque não existe o eixo. 

Outra pregadura: duas cavilhas atravessam o topo/ base. Topo, 1 cavilha a 68cm, 1 cavilha a 

93cm. 1 prego atravessa topo/ base; no topo a 44cm e pela base a 42cm. 

Cavilha sobrequilha: nada. 

Marcas: face de projeto, 2 entre 38-39cm e 1 a 60cm; face inferior, 1 a 46cm (pode ser a marca 

do arco do côvado). 

Embornal: não há sinal. 

Árvore/ veio: ? 

3 – Características das pré-desenhadas 

Traços de astilhas: não há. 

Fixação à quilha: não é possível definir porque não existe o eixo. 

Fixação ao braço: 2 cavilhas e 1 prego. 

Malhetes: na face oposta a de projeto. 

Numeração: face de projeto, “IV” (de cabeça para baixo). 

Traço horizontal-côvado: não tem. 

Traço vertical-côvado: face inferior, 46cm. 

4 – Observações 

Medições não são planimétricas. Todas as medidas são tomadas a partir do final da haste. 

 
DESCRIÇÃO DAS FACES DA PEÇA 

Caverna B1.015 

Geral 

Caverna pré-desenhada. Entretanto, como ela está quebrada, não apresentando eixo, não é 

possível dizer se essa extremidade é de proa ou de popa. 
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Face 

Na haste é visível um malhete, duas cavilhas que atravessam face/face de projeto. Um buraco 

de prego é visível nesta face. Entretanto ele parece não atravessar até a face de projeto 

(quebrada).  

Topo 

Ao longo do topo existem duas cavilhas que atravessam topo/base. A caverna está quebrada 

na extremidade. 

Face de projeto 

Na haste existe um buraco de cavilha, 1 prego e uma cavilha. 

Na haste existem dois números romanos (“IV”) que indicam a posição da peça na seqüência 

das cavernas pré-desenhadas. 

Nesta face ainda se vê marcas de carpinteiro na extremidade superior da peça. 

Base 

2 cavilhas de madeira que ligam base/topo e 7 buracos de pregos que ligavam a caverna ao 

tabuado. 

Madeira/ árvore 

Apesar das reduzidas dimensões da peça, nota-se que o veio da árvore “dança” pouco pela 

peça; nessa porção temos um tronco reto. 

 

Segundo os especialistas do CNANS, em relação à caverna, podemos 

ter encontrado uma peça bastante importante, apesar de diminuta, com as 

mesmas características técnicas das cavernas encontradas em sítios de 

naufrágio do século XV (Rodrigues, Alves, Rieth et al., 2001: 347-380; Alves, 

Rieth, Rodrigues et al., 2001: 317-345).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: reconstituição da ponta da caverna (face de projeto). Fotos: Paulo Camargo, 2002. 

 

Além dessas peças estruturais, a quilha e a caverna, foram encontradas 

madeiras relativas ao tabuado do casco. Algumas delas apresentam entalhes e 
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marcas que serão estudados posteriormente. Apesar de serem peças que 

apresentam menor potencial interpretativo, no caso da tradição ibero-atlântica, 

frente às peças estruturais, a disposição delas no sítio indica que são as peças 

que com maior probabilidade podem ter sido encontradas ainda dentro do 

contexto da deposição imediatamente seguinte ao naufrágio ou naufrágios 

(figura 16). 

 

 

 

 
 

 

 

Também é importante dizer que o sítio B1 ainda proporcionou outros 

achados de grande valor arqueológico, tais como grandes quantidades de 

cabos (que em parte foram retirados e estão agora sendo tratados) (figura 17) 

além de outras peças náuticas, tais como cadernais (figura 9 e 10) e moitões 

(figura 8), peças que raramente são encontradas em sítios de naufrágio em 

zonas tão movimentadas. No último dia de mergulhos foi encontrado ainda um 

caldeirão (B1.086) de metal em zona adjacente ao sítio B1. 

 

Figura 16: Prancha de 

madeira preparada para 

ser desenhada e descrita. 

Foto: Rui Nicolau/ Nuno 

Silva, 2002. 
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Conclusões 
 

Todos esses achados devem ser compreendidos além de seus 

contextos intra-sítio. O rio Arade foi a principal rota de acesso a Silves desde a 

implantação dos estabelecimentos fenícios no Algarve. Portanto, as diferentes 

evidências arqueológicas encontradas na Foz do rio Arade devem ser 

compreendidas como indicadoras dos diversos momentos históricos ligados à 

ocupação de Silves e de toda a bacia do Arade. A multiplicidade de achados e 

seu aparente caos estratigráfico também são dados importantes que reiteram a 

importância da área, ocupada e transformada, sem intervalo, por milênios. 

Dessa maneira temos em B1 um sítio excepcional, pois congrega as 

características de um sítio de naufrágio com as de um sítio depositário. 

O contexto de naufrágio de B1, ao princípio, do ponto de vista da 

arqueologia naval não entusiasma muito, pois existem umas poucas peças de 

madeira estruturais e várias pranchas, que podem fornecer informações de 

menor amplitude. Entretanto, seguindo as escavações, encontramos diversos 

equipamentos que não são achados com tanta freqüência nos sítios de 

Figura 17: Exemplo dos 

cabos encontrados no 

sítio. Foto: Miguel Aleluia, 

2002. 
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naufrágio: grande quantidade de cabos e peças para o manejo dos mesmos 

em suas diversa atribuições a bordo de uma embarcação, tais como içar velas 

e suspender âncoras. Dentro desse contexto é que está a grande riqueza 

náutica de B1. 

Nas palavras do escritor Joseph Conrad, que também foi um homem do 

mar, servindo na marinha mercante inglesa na segunda metade do século XIX: 

 
“Um marinheiro ágil pode ter que subir inúmeras vezes as escadas 

de ferro da casa de máquinas de navio, com certeza, mas eu me 

lembro de momentos em que mesmo para minhas pernas flexíveis 

e o orgulho de minha agilidade, o maquinário de um veleiro 

mercante parecia atingir as estrelas. 

Pois maquinário ele é, realizando sua função em perfeito silêncio e 

com inabalável graça, parecendo ocultar uma caprichosa e nem 

sempre governável força sem se valer dos recursos materiais da 

terra. Não é para ele a precisão infalível do aço impelido por alvo 

vapor, vivendo de rubro fogo e alimentando-se de negro carvão. O 

outro parece extrair sua força da própria alma do mundo, sua 

formidável aliada, forçada à obediência pelos mais frágeis laços, 

como um fantasma feroz capturado numa armadilha de algo ainda 

mais delicado que fios de seda. Pois o que é a armação das 

cordas mais fortes, das vergas mais altas e das velas mais 

resistentes contra o poderoso sopro do Infinito senão talos de 

cardos, teias de aranha, gaze?” (O Espelho do Mar, p. 43-44). 

 

Essas palavras, escritas no derradeiro fim da era dos veleiros, chamam-

nos à atenção para a importância dos achados em B1. Apesar dos sítios de 

naufrágio conterem, quase sempre, fragmentos de cascos, ainda assim é 

possível tecer considerações sobre essa parte da embarcação, mas quase 

nada pode ser dito do equipamento que impelia esses cascos, pois estas são 

as partes que primeiro são perdidas num naufrágio, seja pela borrasca que o 

ocasiona, ou pela deterioração, ou pelo resgate de partes do bem soçobrado 

(figuras 17 e 18). 
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Em B1 podemos ter contato com estas partes tão importantes e tão 

difíceis de serem encontradas, dessa gaze e desses fios de teias de aranha 

que se perdem na imensidão do mar, do vento e do tempo (figura 19). 

 

 
 

Esse aspecto único, por si só já é digno de nota, mas se formos além e 

nos detivermos no processo de formação do sítio, na conjunção de fatores que 

possibilitou a preservação de equipamentos tão delicados, teremos outra 

interessante constatação: apesar de toda a destruição gerada pelas 

características físico-químicas do meio e pelas intervenções humanas, ainda 

assim um rico contexto arqueológico sobreviveu e pôde ser estudado. E é 

Figuras 17 e 18: Cartões 

postais mostrando um 

naufrágio no Canto do Forte, 

Praia Grande, litoral central do 

Estado de São Paulo, Brasil. O 

primeiro, data de 1910; o 

segundo, 1915. Note-se o 

processo de deterioração: os 

restos de cabos e a quase 

totalidade dos mastros 

desaparecem em 5 anos, 

enquanto boa parte do casco 

Figura 19: navio de guerra, 

francês, de primeira linha (séc. 

XVIII). Nesta figura ele é 

representado com todos os cabos 

necessários para desempenho 

total. Uma das riquezas do sítio B1 

é apresentar vestígios de 

equipamentos navais importantes, 

mas que raras vezes sobrevivem 
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possível ir além: a própria intervenção antrópica criou um contexto 

arqueológico extremamente resistente à destruição e é, ao mesmo tempo, a 

evidência da formação do sítio depositário.  

Tomando novamente as palavras do escritor - marinheiro polonês: 

 
“Uma âncora das antigas (...) era, a seu modo, um instrumento dos 

mais eficientes. Uma prova de sua perfeição é seu tamanho, pois 

não há nenhum outro instrumento tão pequeno para o grande 

trabalho que tem a fazer. (...) Como são minúsculas em 

comparação com o enorme tamanho do casco! Se fossem de ouro, 

lembrariam bijuterias, bugigangas ornamentais, não maiores, em 

proporção, que um pingente de pedra na orelha de uma mulher. E 

no entanto, delas dependerá, mais de uma vez, a própria vida do 

navio” (O Espelho do Mar, p.26-27). 

 

Além do sítio B1 ter duas grandes âncoras, certamente depositadas em 

períodos diferentes devido as suas distintas profundidades, há ainda uma 

garatéia (ou fateixa), bem mais antiga que suas predecessoras. Temos aí mais 

outro fator que contribui para a riqueza náutica do sítio, que abriga outras 

pequenas, mas importantes peças das embarcações. 

Só que essas pequenas partes das naves são extremamente 

resistentes. 

Quando elas foram baixadas sobre àquela porção do leito do rio Arade, 

elas evidentemente destruíram porções dos naufrágios que ali estavam 

depositados. Sendo pelo arraste das peças ou pelo esmagamento, as âncoras 

despedaçaram porções de um ou mais cascos soçobrados. Entretanto, o 

conjunto de âncoras lá perdido, apesar de ter afetado o sítio, gerou uma 

barricada que estimulou a desistência de novas embarcações perderem suas 

âncoras lá. Além disso, pode ter contribuído para afastar as dragas daquele 

ponto específico. Sendo assim, dessa destruição surgiu a preservação ou até 

mesmo a criação do sítio, que poderia ter sido irremediavelmente perdido. 

São as memórias de Conrad e as âncoras que nos levam à outra 

característica do sítio: 
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“Um barco navegando no Canal [da Mancha] tem as âncoras sempre 

preparadas, com as amarras enganchadas, e a terra quase sempre a vista. 

Âncora e terra estão indissoluvelmente ligadas nos pensamentos de um 

marinheiro” (O Espelho do Mar, p.28). 

 

Também no sítio arqueológico as âncoras lá perdidas são a ligação 

entre a vida naval e a existência comum, ou melhor, entre os restos das 

atividades navais e os restos das atividades sociais corriqueiras, necessárias à 

sobrevivência e à existência em sociedade. As âncoras do sítio, além de serem 

peças importantes das embarcações que lá fundearam ou afundaram, são as 

evidências de que embarcações ficaram lá surtas e que seus ocupantes 

viveram parte de suas vidas sobre a área hoje denominada B1, despejando os 

restos indesejáveis de suas atividades naquele local. Elas são a ligação 

arqueológica – e nada metafórica – entre terra e água e estudos que tenham 

como ponto de partida essas âncoras e seus efeitos no sítio, podem levar à 

compreensão tanto da faina da marinharia, quanto da vida a bordo e sua 

tentativa de reproduzir as atividades de uma habitação. 

Os restos de alimentação – tanto de alimentos quanto dos recipientes e 

instrumentos utilizados para o consumo de tais alimentos –, de objetos usados 

para higiene, para a cura de males, para festejos, restos de todos os tipos 

Restos também encontrados em sítios emersos e que têm valor bastante 

grande nas pesquisas desses contextos arqueológicos secos. Por que não 

haveriam de ter no contexto submerso? 

Apesar do grande impacto gerado pelas dragagens, seguramente 

algumas estruturas ficaram preservadas em seus contextos de deposição, 

especialmente os restos que ficaram próximos às duas âncoras e isso merece 

um estudo mais aprofundado. 

Nós, que lidamos diariamente com a falta de percepção dos arqueólogos 

emersos da importância do contexto submerso, não podemos incorrer no erro 

inverso. Daí a necessidade de enxergar o sítio também como uma extensão da 

terra. 
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Propostas futuras 
 

Visando a continuação dos trabalhos, apresentamos agora propostas de 

desenvolvimento para as pesquisas em B1 que, de certa forma, transcendem 

os limites do sítio e também o ano de 2003. 

 

• Processo de formação do sítio: tentar entender a seqüência 

estratigráfica do sítio, os eventos e a ação dos principais agentes 

erosivos e deposicionais que nos permitirão estabelecer as etapas da 

formação do sítio, compreendendo assim, quais vestígios estão ou 

estiveram em seu contexto deposicional inicial; qual foi o papel das 

âncoras na reestruturação do sítio; até que ponto as dragagens afetaram 

o sítio. 

 

• Análise geomorfológica da desembocadura do Rio Arade: esta análise 

será fundamentada na compreensão dos agentes e dos processos que 

vêem naturalmente mantendo o equilíbrio dinâmico das feições 

geomorfológicas da desembocadura do Rio Arade e que, 

conseqüentemente, podem estar influenciando a distribuição das 

evidências arqueológicas. 

Segundo Water e Kuehen (1996) existe um fator chave que é depreciado 

no estudo dos espaços, a saber: as paisagens mudam! Paisagens não 

são estáticas e sim dinâmicas, apresentando-se em continua mudança.  

Esta afirmação pode ter várias implicações para a interpretação dos 

sítios arqueológicos, mas no caso de B1, a principal delas é que a 

distribuição espacial e/ou estratigráfica dos vestígios arqueológicos 

pode ter sido significativamente alterada tanto por mudanças ambientais 

que influenciaram no uso do espaço (áreas de canal que se tornaram 

naturalmente assoreadas, transformando-se em armadilhas para 

embarcações; portos que devido à reorientação das margens do canal 

passaram a ser áreas muitas rasas; etc), como por alterações pós-

deposicionais, decorrentes da flutuação natural dos agentes 

condicionantes das zonas costeiros (intensidade e tipos das correntes 
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de maré, alteração da intensidade e direção do padrão de ondas que 

atinge a desembocadura, etc).  

 

• Representar graficamente a distribuição estratigráfica dos artefatos: a 

partir da planta existente de B1 (em escala 1:10) e das cotas de 

profundidade de cada um dos artefatos (obtidas por triangulação e 

corrigidas pelo artifício matemático baseado no Teorema de Pitágoras), 

pretendemos elaborar perfis transversais da área escavada e, se 

possível, elaborar vistas em perspectivas. Além de uma melhor 

visualização do sítio, o objetivo desta proposta e garantir um maior 

controle sobre a interpretação estratigráfica dos vestígios arqueológicos 

encontrados em B1. 

 

• Aprofundar escavações: apesar de terem sido realizadas centenas de 

sondagens com a lança d’água, outros vestígios, além das peças de 

madeira, podem continuar em profundidade, próximo às âncoras. Além 

disso, ainda existem diversos cabos que podem ser evidenciados e 

retirados. 

 

• Análise da madeira: descobrir quais são as espécies de madeiras com 

as quais estamos lidando, bem como sua datação, seriam importantes 

informações para determinar o contexto histórico no qual estas madeiras 

estão inseridas. 

 

• Estudo das âncoras e das concreções: a análise metalográfica das 

âncoras e das concreções das madeiras seriam extremamente 

importantes para a continuação do trabalho, pois poderiam fornecer 

pistas sobre a procedência, idade e método de confecção desses 

artefatos metálicos. E isso seria fácil de ser realizado no Brasil, pois o 

Laboratório de Geofísica Aplicada do Instituto de Astronomia, Geofísica 

e Ciências Atmosféricas da USP (IAG-USP) possui equipamentos e 

profissionais que poderiam realizar estudos de permeabilidade 

magnética e de microssonda com custos financeiros baixos. 
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• Confronto de estudos de sítios arqueológicos emersos e imersos: a fim 

de elaborar uma história imbricada na arqueologia, seria interessante 

obter os resultados de uma série de escavações arqueológicas, tanto de 

sítios emersos quanto de sítios imersos e confrontar seus resultados, 

obtendo assim conhecimento derivado de uma análise de um amplo 

contexto arqueológico, o qual envolveria toda a área de influência do rio 

Arade. 
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Apêndice 
 

Ficha de registro de espólio - ProArade - Zona B1 
Número (e 

nº. da 
figura) 

Data 
(recuperaçã

o) 

Posição (ou doc. de 
referência) 

Descrição (matéria, tipo, 
integridade, etc.) 

Dimensões (cm)

1 (22) 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico, borda, com 
decoração e tardoz branco 

7,5 x 7,0 

2 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico 5,0 x 4,0 

3 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico (base?) 9,0 x 7,0 

4 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico, borda de 
prato 

5,0 x 6,0 

5 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico, asa 5,0 x 2,5 

6 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico 8,0 x 6,0 

7 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico, erodido 3,5 x 2,5 

8 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico 6,5 x 6,0 

9 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico 5,0 x 4,0 

10 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico, erodido 8,0 x 6,5 

11 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico, borda 11,0 x 4,5 

12 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - FRC e AA 

Têxtil (cabo?)   

13 04/07/2002 Ficha de missão 
4/7/02 - GR e PBC 

Fragmento de concreção metálica 
(prego?) 

9,0 x 6,0 

14 05/072002 Ficha de missão 
5/7/02 - FA,GR,PBC 

Madeira, prancha 90,0 x 12,0 x 
5,0 

15 11/07/2002 Fichas 3/7 e 4/7; des. 3276 
e 3277 (tubo 600) 

Madeira, ponta de caverna 100,0 x 15,0 x 
14,0 

16 06/07/2002 Ficha de missão 
6/7/02-FRC,AA,PBC 

Fragmento cerâmico, borda 7,5 x 6,0 

17 06/07/2002 Ficha de missão 
6/7/02-FRC,AA,PBC 

Fragmento cerâmico 7,5 x 7,5 

18 06/07/2002 Ficha de missão 
6/7/02-FRC,AA,PBC 

Fragmento cerâmico, base 8,0 x 8,0 

19 (24) 06/07/2002 Ficha de missão 
6/7/02-FRC,AA,PBC 

Argola metálica (cobre?) e 
concreção (metálica?) 

3,0 x 3,5 

20 08/07/2002 Ficha de missão 
8/7/02 - GR e PBC 

Fragmento cerâmico, erodido 6,0 x 4,5 

21 08/07/2002 Ficha de missão 
8/7/02 - GR e PBC 

Fragmento cerâmico 8,0 x 5,5 

22 (19) 08/07/2002 Ficha de missão 
8/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico, ânfora, 
compreendendo asa, boca e corpo 

19,0 (diâmetro) 
x 24,0 (altura) 

23 (43) 08/07/2002 Ficha de missão 
8/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico 12,0 x 4,5 

24 08/07/2002 Ficha de missão 
8/7/02 - FRC e AA 

Fragmento cerâmico 2,5 x 1,5 

25 10/07/2002 Ficha de missão 8 e 10/7 - 
GR e PBC; des. 3282 

Madeira  64,0 x 13,5 x 
3,5 
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26 30/07/2002 Ficha de missão 8 e 10/7 
- PBC; 30/7 - GR 

Madeira, prancha 180,0 x 25,0 x 
4,5 

27 30/07/2002 Ficha de missão 8 e 10/7 
- PBC; 30/7 - GR 

Madeira, prancha 270,0 x 32,0 x 
4,0 

28 25/07/2002 Ficha de missão 8 e 
10/7  

Madeira, quilha 373,0 x  

29 09/07/2002 Ficha de missão 
9/7/02 - GR e PBC 

Madeira, prancha (fragmento) 23,0 x 9,5 x 3,0

30 10/07/2002 Ficha de missão 
10/7/02 - PBC 

Fragmento cerâmico 9,0 x 3,5 

31 10/07/2002 Ficha de missão 
10/7/02 - PBC 

Fragmento cerâmico 19,0 x 10,0 

32 15/08/2002 Ficha de missão 
15/8/02 - PBC 

Madeira, prancha 185,0 x 30,0 x 
5,0 

33  Ficha de missão 
11/7/02 - PBC 

Madeira, cepo de âncora 270,0 x 20,0 x 
12,0 

34 11/07/2002 Ficha de missão 11/7/02 
- GR; des. 3288 

Cadernal e cabo da roldana 43,0 x 13,0 x 
9,0 

35 15/08/2002 Ficha de missão 
15/8/02 - PBC 

Madeira, prancha 232,0 x 32,0 x 
5,0 

36 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GR 

Madeira  36,0 x 13,0 x 
2,0 

37 (21) 11/07/2002 Ficha de missão 
11/7/02 - PBC 

Fragmento cerâmico 17,0 x 15,0 

38 11/07/2002 Ficha de missão 
11/7/02 - PBC 

Madeira, fragmento 36,0 x 5,0 x 3,0

39 12/07/2002 Ficha de missão 
12/7/02 - FRC 

Fragmento cerâmico, erodido, 
com marcas internas 

9,0 x 5,0 

40 12/07/2002 Ficha de missão 
12/7/02 - FRC 

Fragmento cerâmico 7,5 x 7,0 x 1,8 

41 12/07/2002 Ficha de missão 
12/7/02 - FRC 

Fragmento cerâmico, erodido 8,5 x 8,5 

42 12/07/2002 Ficha de missão 
12/7/02 - FRC 

Fragmento cerâmico, erodido 9,5 x 6,0 

43 (23) 12/07/2002 Ficha de missão 
12/7/02 - FRC 

Fragmento cerâmico, erodido, 
com engobo branco externo 

9,5 x 7,0 

44 31/07/2002 Ficha de missão 
31/7/02 - GR 

Madeira, prancha 350,0 x 30,0 x 
5,0  

45  Ficha de missão 
12/7/02 - AA 

Madeira, cepo de âncora 125,0 x 20,0 

46 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GR 

Madeira  47,0 x 8,5 x 2,5

47 15/08/2002 Ficha de missão 
15/8/02 - PBC 

Madeira, prancha 313,0 x 29,0 x 
4,0 

48 12/07/2002 Ficha de missão 
12/7/02 - PBC 

Prego 13,5 x 2,0 

49 (18) 15/07/2002 Ficha de missão 
15/7/02 - FRC 

Cerâmica, escudela completa, 
esmalte branco 

13,0 (diâmetro) 
x 5,5 (altura) 

50 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico, base 14,0 x 12,5 

51 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 7,8 x 2,1 

52 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico, arranque de 
asa 

5,0 x 2,0 

53 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 7,0 x 5,3 

54 (23) 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Concreção metálica 12,5 x 8,5 



 40

55 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 9,0 x 4,0 

56 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 11,0 x 6,0 

57 (23) 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 11,0 x 5,0 

58 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 9,0 x 6,5 

59 16/07/2002 Ficha de missão 
16/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 8,0 x 6,0 

60 (20) 17/07/2002 Ficha de missão 
17/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico, com esmalte 
verde 

7,4 x 5,7 

61 17/07/2002 Ficha de missão 
17/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico, fundo de 
vaso vidrado com pé anelar 

7,4 x 6,8 

62 17/07/2002 Ficha de missão 
17/7/02 - GC 

Concreção metálica 9,8 x 6,7 

63 17/07/2002 Ficha de missão 
17/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 9,6 x 7,0 

64 17/07/2002 Ficha de missão 
17/7/02 - GC 

Concreção metálica 8,0 x 2,8 

65 17/07/2002 Ficha de missão 
17/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico   

66 (25) 17/07/2002 Ficha de missão 
17/7/02 - FRC 

Concreção metálica, fio de cobre 
com ganchos nas pontas 

40,0 (por volta 
de) 

67 18/07/2002 Ficha de missão 
18/7/02 - PBC 

Fragmento cerâmico 6,5 x 5,0 

68 18/07/2002 Ficha de missão 
18/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico 9,5 x 8,5 

69 18/07/2002 Ficha de missão 
18/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico, parte de asa 6,7 (altura) 

70 18/07/2002 Ficha de missão 
18/7/02 - PBC 

Fragmento cerâmico 9,0 x 4,5 

71 18/07/2002 Ficha de missão 
18/7/02 - GC 

Fragmento cerâmico, parte de asa (larga), 
com um dos arranques 

7,0 (altura) x 3,5 
(largura) 

72 15/08/2002 Ficha de missão 
15/8/02 - PBC 

Madeira, prancha, posicionada 
embaixo da âncora 

174,0 x 28,0 x 
4,0  

73 30/07/2002 Ficha de missão 
30/7/02 - FRC 

Fateixa 165,0 
(comprimento 

da haste) 
74 07/08/2002 Ficha de missão 

07/8/02 - PBC 
Madeira, prancha 60,0 x 23,0 x 

5,0 
75 24/07/2002 Ficha de missão 

24/7/02 - NV 
Fragmento cerâmico, bojo 8,5 x 5,0 

76 (20) 30/07/2002 Ficha de missão 
30/7/02 - GR 

Fragmento cerâmico, com vidrado 
verde 

  

77 30/07/2002 Ficha de missão 
30/7/02 - GR 

Fragmento cerâmico, esmalte 
branco 

  

78 (23) 30/07/2002 Ficha de missão 
30/7/02 - GR 

Fragmento cerâmico, erodido   

79 08/08/2002 Ficha de missão 
08/8/02 - PBC 

Cadernal   

80 12/08/2002 Ficha de missão 
12/8/02 - FRC 

Moitão 19,5 x 10,0 x 
9,0 

81 12/08/2002 Ficha de missão 
12/8/02 - CC e CF 

Fragmento cerâmico 15,0 x 13,0 

82 12/08/2002 Ficha de missão 
12/8/02 - CC e CF 

Fragmento cerâmico 7,4 x 3,0 

83 12/08/2002 Ficha de missão 
12/8/02 - CC e CF 

Fragmento cerâmico 10,0 x 6,5 
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84 (23) 12/08/2002 Ficha de missão 
12/8/02 - CC e CF 

Fragmento cerâmico 8,4 x 5,5 

85 (20) 12/08/2002 Ficha de missão 
12/8/02 - CC e CF 

Fragmento cerâmico, com vidrado 
verde 

5,8 x 6,5 

86 13/08/2002 Ficha de missão 
13/8/02 - GR 

Madeira  23,0 x 9,0 x 3,0

87 28/08/2002 Ficha de missão 
28/8/02 - GR 

Tacho de metal (cobre?)   

88 12/08/2002 Ficha de missão 
12/8/02 - FRC 

Têxtil, 2 segmentos de cabos, 
grossos 

  

 

 
 

 

Figura 18 

Figura 19 
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Figura 20 

Figura 21 
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Figura 23
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Fotos do espólio: Clara Fuquen, Catalina Garcia e Paulo Camargo, 2002. 
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Figura 25 


