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HISTÓRIA – MINERAÇÃO: O LITORAL E O 1º PLANALTO SÃO POVOADOS – PARTE 2 

 ESSA ATIVIDADE SERÁ FEITA ONLINE. 
 
O espaço atual do Paraná era habitado pelos índios há séculos e frequentado por 

outros povos, principalmente pelos portugueses a partir de 1501.  
 Os índios Carijós, da nação Guarani, que habitavam a região, faziam comércio com 
os portugueses vindo de São Vicente, Santos e arredores. Comércio feito à base de troca de 
produtos, conhecido como escambo.  

Mais tarde, as relações entre índios e portugueses ficaram abaladas, pois os índios 
perceberam que corriam o risco de ser presos e escravizados, e reagiram.  

Apesar disso, sabe-se que os índios foram escravizados na mineração, 
representando importante força de trabalho.  

 
Ouro! Ouro!... 
 A notícia corria... Encontrar ouro nos ribeirões da baía de Paranaguá! 
 O ouro era de lavagem ou aluvião, obtido através de bateias, que retinham o ouro 
retirado do leito dos rios após a separação da areia e das pedras.  
 Foi o suficiente para atrair mais a atenção dos habitantes de São Vicente, que eram 
pobres e que, tentando enriquecer, saíam em busca de ouro.  
 Mas não eram só eles, não. Vinha gente de Santos, São Paulo e até do Rio de 
Janeiro.  
 Com isso, povoados começam a surgir sem organização política, até que, em 1646, 
Gabriel de Lara comunica ao rei de Portugal a existência de ouro em Paranaguá. Isso 
ocasiona a oficialização da primeira vila de nosso estado, a Vila Nossa Senhora do Rosário 
de Paranaguá, em 9 de janeiro de 1649.  
 Os primeiros habitantes de Paranaguá fixaram-se de início na ilha de Cotinga, com 
medo dos índios Carijó. Mas, pouco a pouco, colonos e mineradores foram-se mudando 
para o continente, às margens do rio Itiberê.  
 

1. Os índios Carijós, da nação Guarani, que habitavam a região, faziam comércio 
com os portugueses vindo de São Vicente, Santos e arredores. Comércio feito à 
base de troca de produtos, conhecido como escambo. 
Procure no dicionário o significado da palavra escambo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



  

 

2. Por que os vicentinos, habitantes de São Vicente, procuravam ouro? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

3. Onde moravam os primeiros habitantes de Paranaguá?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

4. Pesquise no texto e complete na linha do tempo com as informações 
referentes a cada data. 
 

1501 1646 1649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


