CONTATO:
www.uhecastanheira.com.br
BASE DE APOIO LOCAL:

Vestígios - Cerâmica

Caso você encontre material
arqueológico avise ao IPHAN
para proteger o local.

Rua Espírito Santo no 478-E, Centro
(Conhecido como bairro da Creche)
CEP 78575-000
Juara – MT
Atendimento ao público:
Segundas, quartas e sextas-feiras | 13 às 17 horas
Terças e quintas-feiras | 8 às 12 horas

Responsável:

Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional
Telefones: (65) 3322-9904 e 3624-0399
Rua 7 de Setembro, nº 390 - Bairro Centro Norte
Cuiabá - Mato Grosso - MT
E-mail: iphan-mt@iphan.gov.br

Realização do Projeto:

PROJETO DE
DIAGNÓSTICO
ARQUEOLÓGICO
INTERVENTIVO
Portaria IPHAN Nº 6 de 13 de fevereiro de 2014

Mapa de localização

VOCÊ SABIA?
ARQUEOLOGIA
É uma ciência que nos permite conhecer o
passado dos povos a partir dos objetos que
deixaram e do ambiente em que viveram.
A palavra arqueologia tem origem grega,
onde arqueo significa antigo e logia significa
estudo de alguma coisa, significando então
“estudo de coisa antiga”.
Arqueólogos
em campo

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
Secretaria de Meio Ambiente de MT (SEMA-MT).

ARQUEÓLOGO
Pesquisador qualificado que busca descobrir pistas
que identifiquem como o homem do passado vivia.
Patrimônio Histórico do
Estado de Mato Grosso

Vestígios - Cerâmica

O Projeto de Diagnóstico Arqueológico Interventivo faz parte das medidas adequadas a
serem tomadas quanto à preservação de bens
arqueológicos dispostos nas áreas que poderão sofrer interferências do empreendimento.

PROSPECÇÃO
ARQUEOLÓGICA
Indicadores da existência
de um sítio arqueológico,
como:
cacos
de
cerâmica,
ponta
de flonde
echa,háconchas
e
Atividade exercida pelo arqueólogo,
o conheossos,
polidores
(locais
que
cimento de uma área, através de sondagens no
poliam
os
machados),
masolo, a fim de determinar a ocorrência de evidências
chados de pedra e pinturas ou gravações em grutas.
arqueológicas.
Sondagem para
prospecção

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Sensibilização da população local sobre as atividades de Arqueologia desenvolvidas na área de estudo e esclarecimento a respeito do seu Patrimônio
Arqueológico.
Educação patrimonial na obra

O Projeto de construção da UHE Castanheira
consiste na geração de energia elétrica, a
qual pretende atender a crescente demanda
energética no país.
O empreendimento deverá ser implantado no
rio Arinos, nos municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte, no estado do Mato Grosso.

SÍTIO ARQUEOLÓGICO
Local onde encontramos vestígios da cultura material
de antigos habitantes e que sobreviveu ao tempo.

VESTÍGIOS
Indicadores da existência
de um sítio arqueológico,
como: cacos de cerâmica,
ponta de flecha, conchas e
ossos, polidores (locais que
poliam os machados), machados de pedra e pinturas
ou gravações em grutas.

PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO
Composição de vestígios
que povos passados deixaram para nós, como: os
restos de suas casas, os
objetos que produziram, os
seus enfeites, entre outros.

