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Prezado Diretor,

1.
Ao cumpriment-lo cordialmente, informamos que ap6s anMise da Ficha de Caracteriza0'o
de Atividade (FCA) com vistas a definio dos estudos de avaliao de impacto em relao aos bens
acautelados, nos termos da Portaria lnterministerial n°60/2015 e da Instruo Normativa IPHAN n° 001
de 2015, comunicamos que o documento atende as normas legais supracitadas.
2.
Neste sentido, deverki ser apresentados os seguintes estudos visando subsidiar o
cumprimento deste Termo de Refer&icia Especifico (TRE):
a. Em relao aos bens Arqueol6gicos, protegidos conforme o disposto na Lei n 2 3.924/61:
Al. O empreendimento recebeu o enquadramento de nivel III em funOo de sua tipologia
(anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracteriza0o (anexo I da IN IPHAN n°01/2015).
A2. Dessa forma, sera necesskia a apresenta0o do Relat6rio de Avalia0o do Impacto ao
Patrim6nio Arqueolqgico (RAIPA) que, por sua vez, sera precedido por um Projeto de
Avaliao do Impacto ao Patrim6nio Arqueolbgico (PAIPA), com as seguintes informaes e
estudos:

PROJETO DE AVALIACi10 DE IMPACTO AO PATRIMNIO ARQUEOLGICO
Considerando que o empreendimento em tela foi enquadrado como sendo de m&iia e/ou alta
interferkicia sobre as condiOes vigentes do solo (Nivel III), grandes keas de intervenO'o, com limitada
ou inexistente flexibilidade para alteraiies de localizao e traado, listamos abaixo os documentos e as
informaes necesskias a continuidade do processo de licenciamento ambiental junto a este Instituto:
0 Projeto de Avaliao de Impacto ao Patrim6nio Arqueol6gico devera conter:
Contextualiza0o arqueol6gica e etno-hist6rica da AID do empreendimento, por meio de
levantamento de dados secundkios, a partir de consulta a bibliografia especializada;
Proposio de metodologia de pesquisa para caracterizao arqueol6gica da ) 6■ rea Diretamente
Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primkios em campo com base em levantamento
prospectivo intensivo de sub-superficie;
3.

Proposi0o das atividades de anMise e conserva0o dos bens arqueol6gicos visando registrar,
classificar e conservar o material arqueol6gico oriundo da execu0o do Projeto;

4.

Indica0o de
de guarda e pesquisa para a guarda e conservao do material
arqueol6gico localizada em cada unidade federativa onde a pesquisa sera realizada;

5.

Curriculo do arque6logo coordenador, do arque6logo coordenador de campo, se houver, e da
equipe tecnicamente habilitada;

6.

Declara0o de participa0o de TODOS os membros da equipe de pesquisa;

7.

Proposio de estratgias de esclarecimento e divulgao dos bens culturais acautelados das
atividades a serem realizadas no local, destinadas a comunidade local e ao publico envolvido;

8.

Proposta preliminar das atividades relativas a produo de conhecimento, divulga0"o cientifica e
extroverso;

9.

Delimita0o da kea abrangida pelo projeto em formato shapefile;

10.

Prova de idoneidade financeira do projeto;

11. C6pia dos atos constitutivos ou lei instituidora, se pessoa juridica;
12.
13.

quando for o caso, dos sitios a serem pesquisados com indica0o exata de sua localizao;
Definio dos objetivos;
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Sequencia das operaOes a serem realizadas no sitio;
15. Cronograma da execu0o;
16.

Mapa imagem em escala compativel.

Alem destes supracitados requisitos, recomenda-se que o projeto esteja em consonkwia cronol6gica
com os demais estudos exigidos pelos 6rgkts envolvidos no processo de licenciamento ambiental e que,
para alem do levantamento dos sitios arqueol6gicos registrados no Cadastro Nacional de Sitios
Arqueol6gicos — CNSA, considere tambem os estudos anteriormente executados na kea de influencia do
empreendimento.
0 projeto deve referir-se, ainda, aos sitios arqueol6gicos ja conhecidos localizados na kea de influencia
do empreendimento e que possam, durante a implantao do empreendimento, sofrer impactos. Nesses
casos o projeto dever.i contemplar sugest6es de medidas mitigadoras e/ou compensat6rias adequadas
sua proteo.
Em relao aos profissionais que podem ser autorizados a executar pesquisas arqueol6gicas dever k
- ■ ser
observados os criterios da Lei ng 13.653/2018 e da Portaria 317, de 04 de novembro de 2019, que
estabelece diretrizes a serem observadas pelo IPHAN para analise da comprovao das atividades
cientificas pr6prias do campo profissional da arqueologia mencionadas na Lei n 2 13.653/2018.
Destaca-se tambem que a autoriza0o do IPHAN para realizao de pesquisas arqueol6gicas em Terras
Incligenas, Comunidades Quilombolas ou em keas especialmente protegidas, n'k) exime o interessado de
obter, junto as institui0es responsveis, as respectivas autoriza6es relativas ao cronograma de
execu0o, bem como a autoriza0'o da entrada dos profissionais nas keas pretendidas.

■

RELATORIO DE AVALIACk O DE IMPACTO AO PATRIMCINIO ARQUEOLOGICO
A execuo do Projeto de Avalia0o de Impacto ao Patrim6nio Arqueol6gico devera ser descrita em
relat6rio denominado Relat6rio de Avalia0o de Impacto ao Patrim6nio Arqueol6gico, a ser submetido
avalia0'o do IPHAN, contendo os resultados da pesquisa, nos termos do artigo 20 da Instruo Normativa
IPHAN
001/15 e arts. 11 e 12 da Portaria Sphan 07/88.
Destaca-se que para a confecOo do inventkio do acervo devera ser observado o anexo II da Portaria
lphan 196/2016.
Cumpre destacar ainda que as Fichas de Registro de Sitios Arqueol6gicos devero ser, necessariamente,
apresentadas de acordo com as seguintes regras:
a. Documento original assinado pelo arque6logo coordenador digitalizado em formato PDF;
b. Arquivo digital em ACCESS com vistas a sua incluso no Cadastro Nacional de Sitios
Arqueol6gicos — CNSA, ap6s analise e homologao pelo IPHAN.
Em relao as plantas e mapas que comporo o relat6rio, estes deverk) ser apresentados em meio digital
no formato shapefile (shp), com datum SIRGAS2000. As plantas e mapas apresentados em meio fi'sico
deveo conter: grade de coordenadas, escalas grMicas e numerica e sistema de coordenadas UTM
(Datum SIRGAS2000) contendo a kea de influencia do empreendimento, o posicionamento e delimitao
de sitios localizados e/ou conhecidos e demais informacies relevantes para a avaliao do impacto na
rea.
Em relao ao cadastro dos sitios arqueol6gicos, dever'th) ser observados os criterios da Portaria 316, de
04 de novembro de 2019, que estabelece os procedimentos para a identificao e o reconhecimento de
sitios arqueol6gicos pelo IPHAN.
Caso o empreendimento sofra alteraes na kea de influencia inicialmente apresentada o IPHAN deve-se
apresentar documentao com todos os requisitos, ja citados acima, necesskios a manifestao deste
instituto, ou seja, o arque6logo coordenador devera indicar quais serk) as alternativas locacionais para o
empreendimento, indicando qual o grau de impacto em cada um dos locais sugeridos.
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CLimpre destacar que a responsabilidade pela conservack , dos bens arqueol6gicos e do arqueIogo
coordenador durante a etapa de campo e da institui0o de guarda e pesquisa, aps seu recebimento,
cabendo ao empreendedor executar as ac c- 5es relacionadas a conservac"k) dos bens arqueoIgicos
decorrentes do empreendimento, incluindo, quando couber, a conserva0o de bens arqueoIgicos in situ,
a viabilizac5o de espaco apropriado para guarda ou a melhoria de Institui0'o de Guarda e Pesquisa para
bens moveis, como determina o Art. 51 da IN IPHAN n. 2 001/15.
Ressalta-se que durante a pesquisa arqueoIgica deverk) ser observadas as recomendaes para a
conserva0o de bens arqueoIgicos mveis constantes no anexo I da Portaria IPHAN 196/2016,
especificamente os tpicos destinados aos coordenadores de pesquisa arqueoIgica, aos pesquisadores e
demais agentes envolvidos na pesquisa. Vale lembrar que tanto o planejamento quanto a execuO"o das
atividades relacionadas a conserva0o de bens arqueoIgicos devero ser realizadas por profissional ou
equipe devidamente qualificada.

b. Em relack) aos bens Tombados e Valorados (patrimnio material) nos termos do Decreto-Lei n 2
25/37 e da Lei n 2 11.483/07 existentes na kea do empreendimento e, conforme previs5- o constante
na Instruc a- 'o Normativa IPHAN n° 01 de 2015, informamos:
B1. Wo ha previs k
. ) de impacto aos bens Tombados, Valorados e Chancelados ou processos
abertos para esse fim nos municipios citados na FCA, assim como nao foram identificados
processos de Chancela da Paisagem Cultural que abrangessem os municipios referenciados na
FCA.

c. Em rela0o aos bens Registrados (patrimnio imaterial), nos termos do Decreto n 2 3.551/00 e
aps consulta ao banco de dados e Departamento de Patrimnio Imaterial — DPI do IPHAN,
informamos:
C1. Wo ha previso de impacto aos bens Registrados ou processos abertos para esse fim no
municipio citado na FCA.

3.
Caso o empreendimento em questho requisite a realiza0o do Programa de Gestho
(independente da natureza do patrimnio cultural acautelado: arqueolqgico, tombado, valorado ou
registrado) sera igualmente necesskio a elabora0o e execu0o de um Projeto Integrado de Educa0o
Patrimonial - PIEP, com vistas a atender o inciso III do art. 32 e o inciso V do art. 35, ambos em
consonkKia com as instruvies contidas no Capitulo III da Instruo Normativa n° 001/2015.
4.
Em tempo, registramos que a emisso deste Termo de Refer&lcia Especifico (TRE) para o
empreendimento em tela servira apenas para a confecOo dos estudos em relac k
- ) ao impacto da
implanta0o que o empreendimento podera eventualmente causar aos bens culturais.
5.
Este documento nao equivale anu&lcia do IPHAN para nenhum tipo de Licenca Ambiental.
O IPHAN emitira sua MANIFESTP0k0 CONCLUSIVA de anu&lcia as Licencas Ambientais a partir da
aprova0"o dos relat&ios que foram requisitados neste Termo de Refer&Icia Especifico.
6.

Sem mais, informamos que nos encontramos a disposico para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Roberto Stanchi
Coordenador-Geral substituto
Coordena0o Nacional de Licenciamento
Presidencia do IPHAN
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PikTRIA AMADA
TO'tiO 00
TURISMO

BRASIL

Documento assinado eletronicamente por Roberto Pontes Stanchi, Coordenador substituto da
Coordena0o Nacional de Licenciamento, em 23/12/2019, as 16:43, conforme horkio oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6 2 , § 1 2 do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.briautenticidade ,
informando o c6digo verificador 1676355 e o thdigo CRC 15AEE7BF.
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Refercia: Caso responda este Ofi'cio, indicar expressamente o Processo
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