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Considerações 
 
Considera-se que debater as questões apresentadas, em seu mais amplo aspecto, constitui uma das mais prementes 

necessidades da arqueologia brasileira. Como subsidio vamos fornecer informações sobre o processo de acompanhamento 
que efetuamos, a questão ambiental, e fomentar a preservação do patrimônio arqueológico, incrementando a relação entre 
a comunidade e o IBPC. Sem querer exaurir a temática pretendemos ainda, levantar problemas que se enriqueceriam com 
uma reflexão coletiva e cujo amadurecimento se faz necessário. 
 

          A arqueologia oficial do Estado de São Paulo,já reflete a expressividade deste tema na atualidade. Dos pedidos de 
autorização de pesquisa que deram entrada, 50% são referentes a arqueologia de contrato, sendo metade destes, 
desenvolvidos por empresas privadas. Estas firmas existentes praticamente apenas neste estado, nasceram em função da 
demanda e representam estruturas que estão forjando a abertura de uma nova vertente no mercado de trabalho. 

São Paulo é um dos estados mais indicados para se desenvolver esta questão de impacto Ambiental, pelo grande 
numero de profissionais qualificados que possui, pelo aceleradíssimo  ritmo de crescimento e enorme demanda nesta área 
de salvamento (tramitam mensalmente na SEMAISP quase 200 EIA/RIMA)¹. Os profissionais, bastante atuantes, se fazem 
presentes em vários outros estados da União, produzindo com boa qualidade (refletindo também o fato de constituir um 
centro de formação permanente em nível de pós-graduação, com mestrado e doutorado). 
 

          Neste sentido, registramos a necessidade de maior engajamento dos profissionais, nesta questão. Não questionamos 
a importância de academicamente, se eleger problemas e pesquisa-los, mas salientamos a premência e prioridade que 
temos, a nível de preservação arqueológica, quanta ao atendimento dos projetos de impacto ambiental. É flagrante a falta 
de dados, até para se avaliar o que foi, está sendo e ainda será destruído, quer qualitativa, quer quantitativamente. Mesmo 
atuações pontuais, para atendimento da demanda real e latente, podem e devem ser cientificamente conjugadas, 
contribuindo para a definição do perfil sincrônico e diacrônico da ocuparão, possibilitando a formação de um bom banco 
de dados que viabilize a produção de conhecimento sobre diversos problemas e processos culturais, acelerado bastante 0 

ritmo atual. (Qualquer que seja o problema abordado ele poderá ser dirigido ou desenvolvido para áreas que tem prioridade 
de preservação). 

A Resolução CONAMA 001/86, embora não tenha criado uma nova incumbência, que já não existisse a partir da 
Lei 3924/61, serviu para incrementar a preservação e estimular o aparecimento da Arqueologia de Contrato. Embora não 
estivesse prevista esta realidade, a citada lei se mostra um instrumento eficaz de proteção. 0 artigo 3° proíbe a exploração 
econômica antes da previa pesquisa, argumento que, por si só, basta para provocar a inserção do trabalho de arqueologia, 
seja 0 empreendimento submetido ou não a realizarão de EIA/RIMA. Qualquer cidadão pode acionar este dispositivo junto 
ao órgão publico de defesa do patrimônio (IBPC ou Ministério Publico) ou mesmo a policia civil. Algumas pessoas 
jurídicas podem solicitar EIA/RIMA para analise, e qualquer cidadão pode participar das audiências publicas. 

Depois de 1988, houve um grande avanço qualitativo nos trabalhos nesta área, propiciado pela edição da Portaria 
SPHAN 07/88, onde se incorporou na lei e na consciência de alguns arqueólogos, uma serie de critérios mínimos que 
norteiam o processo de licenciamento desta atividade. Como coloca Bezerra de Menezes "Paradoxalmente. a pesquisa de 
salvamento, que por suas limitações, deveria exigir alto grau de competência, transformou-se entre nos, no campo de 
acesso mais frouxo e descompromissado"². 
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Todas outras colocações que o autor faz no referido relatório, sobre este tema, se mostram válidas a nível nacional, 

com uma pequena parcela de exceções. A maioria dos projetos não considera os aspectos levantados "- a efetiva existência 
de um projeto cientifico - a pertinência da área física de impacto com a do problema cientifico enfocado - a necessidade de 
equipes experientes - a efetiva articulação com os outros trabalhos efetuados em outras áreas - a relação efetiva de trabalho 
da equipe com as instituições locais - o efetivo aproveitamento de uma grande estrutura, o atendimento aos critérios 
internacionais para prospecções, surveys e amostragem de campo - a contemplação o de questões de conservação - o 

efetivo uso cultural e educacional - as publicações decorrentes dos trabalhos." 

Mesmo assim a área continua sendo das que apresentam os problemas mais graves, com chances de piorar 
bastante, em virtude da sobrecarga de trabalho, da lentidão na formação de pessoal, da atuação de pessoal inexperiente 
e/ou sem a necessária estrutura em face ao porte dos empreendimentos, entre outros. Como se trata de uma vertente 
relativamente nova, não se pode contar com uma política consolidada para o setor, e tampouco com um código de ética 
consoante com a legislação vigente, discutido, maduro, legitimado e aceito pelos profissionais em exercício, alem de 
outros problemas que já são do conhecimento da comunidade cientifica, como se pode verificar na Carta de Santa Cruz do 
Su13. 

Na referida carta, produzida na VII reunião da SAB (Sociedade de Arqueologia Brasileira), constatamos a 
convergência com a linha de atuação que vimos desenvolvendo nos últimos anos. Solicita-se do IBPC o acompanhamento 
das questões ambientais, inclusive com a presença nas audiências publicas. Em relação a estas audiências, principalmente, 
nos e muito importante, o contato direto com o arqueólogo para poder contar com seu relatório na integra, sem depender 
apenas do resumo de informações dos RIMA'S e EIA'S. Estes em geral são redigidos por pessoas de outras áreas, não 
fazendo jus ao trabalho do profissional que muitas vezes necessita do nosso apoio para obter melhores condições de 
atuação. 

Alem destas referencias anteriormente citadas de 88 e 89 respectivamente , temos ainda em 88,91 e 92, intervenções 
de Morais4 e Caldarelli5. Esta ultima citada, especializada na área e treinando pessoal, propõe uma metodologia de 
pesquisa arqueológica, adaptada ao esquema empresarial. Sua abordagem, do ponto de vista cientifico é boa e contribui 
para a questão, entretanto no aspecto jurídico possui divergências com a legislação vigente (Lei 3924/61). Esta lei não 
possibilita o trabalho de campo, anterior a obtenção da respectiva permissão de trabalho (pág. 75, 76 e 77-2) e que 
considera o empreendedor, enquanto causador da destruição dos sítios arqueológicos, o responsável por todo o processo de 
pesquisa arqueologica6, ate a publicação dos resultados (pág. 77-3, 78). No mais, concordamos com a necessidade de 
atuação integrada, de entendimento entre as partes e com a possibilidade de reversibilidade do processo. 

o que se observa no panorama nacional é uma realidade bem diferente da recomendada, em diversos aspectos. 
Inicialmente podemos citar a iniciativa de inúmeros arqueólogos que tem efetuado suas idas a campo, sem sequer terem 
garantido suas condições de trabalho (através da Portaria 07/88) ou assinado contrato. Este procedimento faz com que 
estas abordagens não se configurem como trabalho profissional, habilitado e autorizado, passível portanto de atender a 
legislação arqueológica e ambiental, principalmente para efeito de EIA/RIMA e expondo inclusive, o empreendedor a 
sanções legais. 

Temos também como aspectos deficitários, os abundantes trabalhos discursivos ou bibliográficos que tem sido 
feito, principalmente para efeito de EIA/RIMA, sem a necessária pesquisa de campo ou resumindo esta uma rápida visita 
pro forma, onde na verdade não se conseguiu reunir reais condições de se realizar o trabalho requerido (e muito menos 
garantir a sua continuidade). No nosso entender não há possibilidade de se prescindir de um trabalho de campo, nem em 
caso de áreas muito grandes e tampouco nos de áreas bastante conhecidas. 
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o primeiro caso, requer apenas uma boa abordagem amostral, mais estrutura, tempo e condições, de forma 

que o trabalho em grande escala não está isento dos mesmos procedimentos científicos mínimos necessários. 0 
segundo necessita prever pelo menos dois aspectos: - que novas abordagens podem incorporar enfoques 
contemporâneos e propiciar inventários mais completos, cuja varredura incluam outras categorias de sítios, como os 
históricos, etnoarqueológicos, subaquáticos, etc. - que o  registro físico está sujeito a dinâmica dos agentes naturais 
e antrópicos, que alteram sua conservação, considerando a possibilidade de alguns dos sítios arqueológicos 
cadastrados, já se encontrarem destruídos. 

Estes e outros cuidados, como não solicitar verba para as analises de laboratório ou datações, não planejar e garantir 
a publicação (ou não divulgar os resultados por outras vias), gerar acervo desproporcionalmente as condições de analise de 
curadoria, onerando os museus e dificultando a devolução à comunidade, entre outros, se constituem ações sob o padrão 
mínimo satisfatório, requerido legal e cientificamente. Refletem inexperiências e geram diversos problemas que afetam o 
patrimônio arqueológico, o mercado de trabalho e o profissional envolvido (inclusive no que diz respeito a devida 
remuneração pelo trabalho efetuado). 

o Setor Elétrico, mais especializado, contempla cinco etapas de procedimento: o Inventario, o Estudo de 
Viabilidade, o Projeto Básico, o Projeto Executivo e a Operação. Para questões de arqueologia, Caldarelli enfatiza a 
necessidade do monitoramento ao final do processo e nós, nos propugnamos também por uma atuação preventiva, 
tentando colocar as questões a nível do Plano de Trabalho inicial, para o qual estamos fazendo gestões junto a 
SEMA/SP. De uma maneira geral, a maioria dos outros tipos de empreendimento segue uma dinâmica definida, não 
muito diversa desta, sempre possibilitando a ação preventiva, como a que foi obtida em Piraju por exemplo. 

Esta cidade, envolvida há quinze anos no Projeto Paranapanema, se sensibilizou com a iminente destruição de seu 
patrimônio arqueológico e ambiental e, articulada com as instancias competentes (inclusive o IBPC) obteve a alteração da 
alternativa da obra que iria atingi-los o trabalho foi coordenado pelo Secretario de Planejamento, o arqueólogo Jose Luiz 
de Morais. 

Organizado por etapas, este tipo de trabalho sofre diferenças regionais que vão desde o perfil fisiográfico e cultural, 
ate os dos profissionais envolvidos. Entretanto alguns critérios básicos de referencia devem ser desenvolvidos para se 
poder ter um mínimo de uniformidade e linguagem comum, principalmente porque as empresas em geral, de grande porte, 
sempre atuam em nível nacional. A área legal e uniforme mas o aspecto cientifico ainda precisa ser harmonizando. 

Uma questão básica que cumpre ressaltar, da maior relevância, e o fato de que, qualquer que seja a etapa, o 
arqueólogo deve prever que o empreendimento pode ser paralisado sem previa comunicação. Portanto, mesmo que não se 
realizem as escavações e/ou prospecções que estavam planejadas, não ha. inconvenientes, uma vez que estes locais não 
serão mais impactados. Entretanto, o que já foi escavado deve estar garantido em to do seu processo: limpeza, catalogarão, 
identificação, analise (incluindo os exames), guarda, divulgação, etc. E este o compromisso que o detentor da portaria de 
autorização possui, ao se responsabilizar perante a comunidade, através do governo federal e do IBPC, para poder garantir 
a continuidade do acesso e uso do patrimônio publico. 

o IBPC, em São Paulo através da 9a CR, alem de atender os casos correntes, esta procurando implantar uma sistemática 
de trabalho preventivo, orientando e mediando, para passar por esta espécie de fase de transição onde o arqueólogo precisa 
se profissionalizar mais, e os empreendedores necessitam compreender e se inteirar das características de ciência humana 
da Arqueologia, procurando demonstrar que o respeito a este patrimônio não constitui um entrave ao desenvolvimento, 
mas muito pelo contrario, representa otimização dos investimentos e resultados, em inúmeros aspectos. A arqueologia não 
se restringe a coleta e liberação da área, mas esta vinculada a legislação própria, com uma permissão de pesquisa que 
necessita de prazo para ser obtida e reúne e garante as mínimas condições de trabalho. 
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Uma nova sistemática de trabalho esta sendo implantada com documentos internos de referencia e projetos de 

informatização, e outra portaria esta sendo amadurecida para agilizar e contemplar melhor a especialização destas 
questões. Habitualmente, a partir da consulta das empresas sobre a disponibilidade de determinadas áreas e/ou listagem 
sistemática da SEMA. Selecionamos os empreendimentos que sob determinados critérios afetam concreta ou 
potencialmente o patrimônio arqueológico, solicitamos e analisamos os planos de trabalho, EIA/RIMAS, PRADE ou 
qualquer que seja o documento, do ponto de vista cientifico e principalmente,o legal, fornecendo parecer a SEMA e/ou 
notificando diretamente os empreendedores e arqueólogos. A partir dai e realizado o acompanhamento do processo em 
todas suas instancias. 

A primeira fase de nosso contato com a comunidade cientifica, se caracterizou pelas demonstrações de pouco 
conhecimento sobre a legislação vigente, e incompreensão em relação aos critérios adotados pela Portaria 07/88 e o 
modelo oficial de ficha de registro arqueológico que estava sendo testado. Esclarecemos que estes, constituem 
instrumentos de trabalho úteis, voltados para a Preservação Arqueológica, e que devem ser encarados como procedimento 
rotineiro, semelhante ao de qualquer outro órgão com o qual o arqueólogo está acostumado a trabalhar, como o CNPq, 
CAPES, FINEP, etc. Deveríamos principalmente concentrar nossas energias para ponderar sobre os verdadeiros problemas 
de interesse comum. 

Entre estes problemas, além dos já abordados, podemos arrolar a questão das "certidões negativas" ou seja, quais os 
procedimentos científicos mínimos necessários que se deve efetuar, nas diferentes regiões, ambientes e situações, para se 
comprovar, após a busca, a inexistência de sítios arqueol6gicos, para fins de liberação do local para destruição do registro 
físico. Como estimar a perda do patrimônio cultural de determinada área onde não foi realizado o salvamento 
arqueológico, uma vez que se desconhece dados gerados sobre a densidade de sítios por km2 por exemplo ou então o 
numero de sítios que já foram destruídos, seu perfil e expressividade no panorama cultural, etc. 

Quais são as formas de mitigação aceitos, nos diferentes casos, e pior ainda, como indenizar, como avaliar 
financeiramente a perda de diferentes tipos de sítios arqueológicos para atendimento de questões judiciais. Quando os 
trabalhos correm de forma irregular, o procedimento normal e de se encaminhar a notificação aos envolvidos para se 
viabilizar um acordo; na impossibilidade deste, e efetuado o embargo administrativo e na sua inobservância, o embargo 
judicial. Não acatado este, abre-se um processo que uma vez julgado, acarreta em penas, que vão desde prisão a multa, 
conforme o Código Penal. 

Em termos mais amplos, o Ministério Publico do Estado de São Paulo, através da Promotoria da Justiça do Meio 
Ambiente da Capital, formou uma comissão, da qual participam o IBPC, CONDEPHAAT, o COMPRESP e a SEMA/SP, 
desde maio/93, em cujo âmbito esta sendo elaborada uma "Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos 
Causados contra os Bens de Valor Cultural". 

          Os conceitos de classificação para atribuição de pontos, consideram o tipo de proteção, o grau de originalidade, 
conservação e alteração a causa do dano, o potencial de recuperação e os efeitos adversos decorrentes. A estes, se aplicam 
tabelas, quadros e gráficos que resultam na aplicação da seguinte f6nnula, que ainda se encontra em fase de testes. 

E(P+K.R)8 

1= v. (1 0) 

Por maior que seja o estranhamento quanta a este tipo de questão, pois tradicionalmente não são atribuídos valores 
para bens culturais (Convenção de Veneza) convém lembrar, que a nível jurídico, isto nos leva a impunidade, acarretando 
o estimulo ou a conivência com a destruição destes bens. 
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Neste caso, a nós arqueólogos, que não possuímos na base, o valor venal que  é atribuído ao patrimônio edificado 

por exemplo, cabe testar a proposta e amadurecer a questão para verificar se ela se aplica ao nosso universo e/ou sugerir 
um substitutivo, em tempo hábil. 

Entretanto, a despeito de reconhecer a necessidade das sanções e do calculo do patrimônio perdido, consideramos 
muito mais produtivo investir em uma atuação preventiva, planejada, que de base a uma interação harmoniosa e 
cooperativa visando a proteção dos bens arqueológicos e do conhecimento a ser produzido. 

Motivadas pela questão do impacto ambiental, o grande catalisador, enfatizamos a necessidade de aprofundamento 
nas questões da preservação, procurando inserir estes interesses nos diversos projetos da comunidade, assim como propor 
medidas acautelatórias.E fundamental que o patrimônio arqueológico seja tombado, seja contemplado nos zoneamentos e 
planos diretores, nas áreas de preservarção, nas reservas e parques e em quaisquer outras medidas. 
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