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OBJETIVO 

Apresentar as 
características mais 
marcantes da Reserva 
incluída na Lista 
Indicativa da Argentina 
na categoria mista 



Costa sur de la Provincia 
de Buenos Aires 



ÁREA 1 

  A Oeste existem afloramentos do Plioceno 
(ca. 5.000.000 anos, Fm. Monte Hermoso)  
anteriores ao Grande Intercâmbio Americano. 
As pegadas são de bichos-preguiça gigantes. 

 

 Playa del Barco: Idade- Pleistoceno superior. 
Rastros fósseis (icnofóssil) de mastodontes, 
megatérios e macrauquênias. 



Playa del Barco 

Pisadas de megateroideos 



ÁREA 2  
Sítio icnofóssil Pehuen co  

 Final do Pleistoceno (ca. 12.000 anos AP). 
Centenas de rastros de fauna extinta como 
megatérios, mastodontes, macrauquênias, 
cervos, ursos, gliptodontes e cavalos, 
acompanhados de fauna vigente como 
pumas, guanacos, veados e flamingos. 
Recentemente se encontraram algumas 
poucas pegadas humanas 





Rastros de aves 

Rastros de megateoideos 



Rastro humano y de 
megateoideo 



Megafauna característica del sitio de Pehuen co 



ÁREA 3 
Monte Hermoso 1 y La Olla 

 Dois sítios contemporâneos (8.000 a 6.400 
anos AP.) mostram uma paisagem cultural 
típica de caçadores coletores.  Em Monte 
Hermoso 1 se conservaram centenas de 
pegadas de crianças, mulheres e homens e 
restos ósseos humanos. Em La Olla  existe 
uma impressionante preservação dos restos 
perecíveis, como por ex. artefatos de madeira 
decorados, pontas de madeira. 





Ñandú 

Guanaco 



La Olla artefactos de madera 

La Olla: espátula decorada con zig-zags 



JUSTIFICATIVA DO VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL 

 Critérios culturais 

 

iii) Os sítios Monte Hermoso 1 e La Olla (setores 1, 2, 3 e 4) apresentam 
evidências excepcionais da tradição cultural dos caçadores coletores, 
da sua organização, suas atividades e da sua relação com o ambiente 
e com os recursos 

v) Os sítios Monte Hermoso 1 e La Olla (setores 1, 2, 3 e 4) oferecem um 
exemplo excepcional de assentamento tradicional de caçadores 
coletores num paleoambiente de estuário e de lagoas litorâneas. 

vi) A Reserva Natural Pehuén co – Monte Hermoso constitui-se em um 
marco de significância única no que se refere às ideias e correntes de 
pensamento nas ciências naturais e antropológicas, desenvolvidas a 
partir do século XIX. Esse lugar possui fósseis de mamíferos, cujos 
primeiros descobrimentos foram realizados por Charles Darwin em 
outubro de 1832, e sobre o quais relacionou as primeiras evidências 
diretas entre espécies extintas e vivas. 



Critérios Naturales 

viii) A Reserva Natural Pehuén co – Monte Hermoso é 
um exemplo excepcional de testemunhos geológicos 
e paleontológicos que descrevem a interrelação 
entre os aspectos geográficos, climáticos, biológicos 
– evolutivos e humanos, através de diferentes 
momentos a partir do Terciário Superior até o 
Holoceno médio. 

ix) Os testemunhos paleontológicos e arqueológicos da 
Reserva Natural Monte Hermoso – Pehuén co são 
um exemplo excepcional da evolução dos 
ecossistemas continentais do Terciário Superior e 
Pleistoceno, transformando-se para o Holoceno 
médio num ambiente de costa marítima. 



AUTENTICIDADE 

O começo dos estudos na zona 
remonta ao s XIX com Charles 
Darwin. A partir desse momento (ao 
longo dos S XIX, XX e XXI), numerosos 
pesquisadores (incluindo Florentino 
Ameghino) trabalharam os 
afloramentos a partir de diferentes 
disciplinas. 

Barrancas de Monte Hermoso 



Integridade 

A Reserva Natural Pehuén co-Monte Hermoso 
compreende um panorama completo de 
testemunhos dos diferentes momentos entre 
o Terciário superior e o Holoceno 
inicial/médio, representado por unidades de 
registros contínuos – geológicos, 
paleontológicos e arqueológicos- que 
explicam e provam uma sequência completa 
da evolução e desenvolvimento entre os 
5.000.000 e 6.900 anos antes do presente. 



Gestión Provincial:  
Dirección Áreas Naturales Protegidas Provincia de Buenos 
Aires (OPDS) 
Guardaparque Rubén González 
Guardaparque Aníbal Areco 
Profesionales 
Dra Teresa Manera (UNS) 
Lic. Cristina Bayón (UNS) 
Dra. Sandra Fiori (CONICET) 
Dra. Alejandra Pupio (UNS) 
Dr. Gustavo Politis (CONICET-UNLP)  
Municipalidades 
Museo Municipal Ch. Darwin, Cnel Rosales 
Museo Municipal V. Di Martino, Monte Hermoso 
Asesoramiento 
Comisión Nacional Argentina para la UNESCO (CONAPLU) 
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