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MIN IS'IÉR.IO DA CTDADANIA
TNSI'I'I'TJI'O DO PAI'RIMÔNIO I{ISTORICO I.] AR'TÍSTICO NACIONAI-

Superintendôncia do IPIIAN no Flstado clo Maranhã«r
Coordcnação'l'écnica do II'>HAN-MA

I,I C IiNC I AMENTO AM I]II,] N'I'AI,

'l-lrttMo I)l1 Itt..trItRÊrc'In t)sI,t)('ÍI-'Icto Do II't-tAN

'l'RI-- \" 76 i ('O'l'1.(l IPIL,\\-!tA/tt,ttA\-VIA

ldcntificador dc I.-(lA

Núnrero: illúh-77

Data de Protucolo da !'CA

24 de Julho dc 2019

Considerando os resultados obtidos a partir das inÍbrmações contidas na Iricha de Caractcrização de
Atividade c as recomendações c orientaçõcs constantes na rraniÍtstação técnica do IPI"IAN-MA ao (rrgão

ambiental liccnciador. listamos abaixo os docunrentos e as infbrmaçõcs necessárias à continuidade do
proccsso dc licenciar-nc'nto anr[riental.jLrnlo a cstc Instituto. dc acordo com o que segLrc:

l. i:m relação aos bens Arqucologicos, protegiclos conÍbnrc o clisposto na I.ci rr" i,92416lt'.

41. O cinprecndimcnto reccbr;Ll o cnrlLlu(lrarrtct-rto no Nívcl III cnr lunção dc suit tipologia (atrexo Ilda IN
ll'}llA\ n"0l,10li)u clrnretcrizaçiio (llnert, I tla I\ II'}tÍA\ rr"()l:1015).

A2. Dcssa Íbrrrra. scrii rrcccssrrrio a aprcscntaçã() clo Projeto dc Avaliação do Impacto ao Patrirnônio
Arqucol«igico (l'AII'Â). qLrc. i)or sua vcz. scrá sLrccclido por LII'l.l Relatóritl de Avaliação clo Impacto ao

Patrimônio Arqucol«igico (lLAIPA). contcrrdo as seguintes inlirrntaçires c cstudos.

I. I'ROJI.]'TO DI.] AVALIAÇÃO DI.] IMI'ACTO AO PAI'RIVTÔXIO ARQUI'-TOLOGICO

O Irrojcto cle Avaliação de. lmpacto ao PatrirnÔnio Arclueológico deverá contcr:

l. Contextualizaçár> arqucologica e etno-histórica da AID do etnpreendirnento. por meio <je levantamento

clc tlaclos sccundários. a partir de consuha à bibliografia especializada:

2. trroposição dc mctoclologia dc pescluisa para caracteriz.açáo arqueológica da Area Diretamcnte Af-etada

- Al)A. prcvcrrdo levantamcnto dc dacios primários em campo com base e m ler,'antamento prospectivo
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4*"mntensivo dc sub-supcrÍ'ície c supcrÍ'ícic. devcndo sercnr enviaclos os tracks de carninhamento

ffi e para aqueles as fotografias das intcrvenções diagnósticas colx data. hora e coordenadas U-f

ção das atividades dc análisc c conscrvação dos bcns arqueolri-eicos visando rcgistrar.
ificar e conservar o matcrial arqueológico oriundo da cxccução do Pro.ieto:

, \)v
..bí&"-oe

ão de instituição de guarda c pesquisa para aguarda c conservação do material arqr-reológi.n. 
g

rzada. prcÍbrencialmentc. na unidade lederativa onde a pcsquisa scrá realizada;

5. Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenadorde campo. se houver. c da cquipe
tec nicanrcnte habi I itada:

6. Declaração de participação dc 'I-ODOS os mcntbros da equipc dc pesquisa:

7. Proposição de estratégias dc csclarecimento e divulgação dos bctts culturais acautclados das atividadcs
a scrcrrr rcalizadas no local. dcstinadas à conrunidadc local c ao público cttvolviclo:

8. Proposta prclimirrar cias atividadcs rclativas z\ prodLrçi-ro dc cotthccitllcnlo. divLrlgação cicrrtíÍlcrt c
extroversão:

9. Dclinritaçào cla área abrarigir-la pe lo pro.icto cnt Íbrmato ,rhupe/ile:

10. Prova dc idoneidade tlnanccira do projcto:

11. Cópia dos atos constitutivos ou lei instituidora. se pessoa jLrrídica;

12. Relação, quando fbr o caso, dos sítios a serem pesquisados conr indicação exata de sua localizaçào

13. Definição dos objetivos:

14. Sequência das operações a serem realizadas no sítio:

15. Cronograma da execução;

16. Mapa imagem em escala compatível;

17. Enr caso de existência de bota fora. apresentar a docurr,entação de l,iccnciamento Ambiental da área:

se o []ota Fora não Íor liccnciado. cstc comporá a ADA do cmpreendimcnto e deverá ser incluído na

mctoclologia de pe squisa arqucologica.

Alrirn dc:;tcs supracitacios rcquisitos^ rcconrcncla-sc qLlc o pro.icttr cstcla crn consonâr.rcia cronoltigica coln os

dcmais cstttrlos cri!.icios pclos rirurios cttvolvirlos rto proccsso cic lrccnciarlcrlto atrr[rir:ntai c clLrc. pat'a alcnr
do lcvanlanrcnto ckrs:;ítios arclucoltisicos rcqistrados no ('adastro \aciorral clc Sítios Arqr"rcológicos
CNSA. considcrc tatnbénr os cstudos nntcriururcntc cxccutados rra árca dc inlluôncia rlo erlprccndinrurto.

O projeto dcvc rc{crir'-se. ainda, aos sítios arqucologicos já conhccidos localizados rra árca dc influôrrcia do
empreendinrento c que possanl, durante a inrplantaçâo do cmprcendirrrento. solrcr inrpactos. Nesses casos o
pro.ieto deverá contemplar sugestões de nredidas nritigadoras e/ou compensatórias adequadas à sua proteção

Destaca-se tanrbérn que a autorização do IPIIAN pararealização de pesquisas arqucológicas em J-erras
Indígenas. Comunidades Quilombolas ou cm áreas cspecialnrente protegidas. não eximc o irrtcrcssado de
obter. junto às instituições responsáveis. as respectivas autorizações relativas ao crorlograma de execução.
be m como a aulot'iz.ação da entrada dos profissionais nas áreas pretendidas.

. RIiLATÓRIO DE AVALIAÇÃo DE IMrACTo Ao pArRrvrôNro AReuEoLoGrco

A execução do Projeto de Avaliação de Irnpacto ao Patrimônio Arqucológico deverá ser descrita em re latório
denominado Relatório de Avaliação de Intpacto ao Patrimônio ArqLreológico. a scr submetirjo à avaliação do
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lPllAN contendo:

l. Caracterização e avaliação do grau dc conservação do patrirnônio arqueológico da Al CPt^
2. -lustillcativa tcct'tico-científlca paraa escolha das árc'as onde lbi realizaclo o levantamento arqueológico

bascado enr dados prirnários crx caulpo:

3. Dcscriçâo cias atividaclcs rcalizadas durantc o lcvantanrcnto arclueologico:

4. QLrantiÍicaçãtt. localizaçiio c dclinritaçiio gcorrcÍ'crcncierdas e caracrcrização dos sírios c.xistcntcs na
AI)Ar

5. ['lantas. dcsettlios c {irtt'rs cJas cstlr-rtrrras dcscobcrtas e das cstrârigrállcas rccclnhcci<Jas

6. Aprcsentaçào da alritlise do nratcrial arclucológico provcuientc «Ja pesquisa:

7. I"oto do material arqucológico rclevante ;

ivr.4

à
TN

Itn
\

8. lnventário dos bcns arqucológicosl " *. ..,,,.,.i

9. Rclato das atividadcs ligadas à produção dc conhccirnento, divulgação cientiÍlca e extroversão, bem
colrro a apresentação do cronograma das açõcs Íuturas;

10. I{elato das atividades de esclarecimento desenvolvidas con-r a comunidade local;

I l. Irichas de Registro dos Sítios Arqucol(rgicos identiÍ'icados. conforme modelo disponível no portal do
II'IIAN;

12. Avaliação dos itnpactos clirctos c indirctos do cmpree,ndinrcnto no patrirnônio arqucológico rra ADA;

l-1. Rccotncndação das açt)cs ncccssitrias.a protcçào. à prcscrração in ,r//11. ao rcs[atc c/ou à rnitiqação dos
intpactos ao patrimônio arqucolóeico c1lrc dcvcrão scr rlbscrvadas na prtixirtra ctapa tJo licenciirnrcnto:

l-1. I'larttas cottt irtclicaçltl clos lt,cr.tis ()lt(lL \L'pl'etcrtclc r) pl'()sscguir)rcnto.lts pcseltiir.r\ ünl lt.\.1\ L'tupa:,: ü

I 5. Assirratura do Arcluctilogo (loorclcnadt)r. rcsponsabiliz-ancJo-sc pclo contcúrclo clo Rclatorio.

Caso o crnprccndirrcnto soÍl"a altcraçÕes na área dc inlluência inicialmente apresentada o IPIIAN cleve-se
apresentar documcntação corn todos os rccluisitos..já citados acima" nccessários a rnanilcstação dcstc
instituto. oLr sc.ja, o arqueólogo coordcnador cieverá indicar quais serão as alternativas locacionais para o

ernprecndimento. inciicando qual o grau dc impacto cm cada urn dos locais sugeridos.

A rcsponsabitidade pela conservação dos bens arqucológicos ó do arqueólogo coordenador durante a etapa

de canrpo e da instituição dc guarda c pcscluisa, apos seu recebimento. cabendo ao empreendcdor cxccutar as

açoes rclacionadas à conse rvação dos bcns arqucologicos dccorrcntes do enrpreendimento, incluindo, quando

couber. a conscrvação de bens arqueológict.'s in,sittt^aviabtlízação de espaço apropriado para guarda ou a
nrelhoria dc InstitLrição dc Guarda c I'csquisa para bens nróveis, como dctermina o Art. 5l da IN IPI{AN n.o

1/15.

A cxccuçào do Pro.jcto dc Ar,aliaçIo dc Impacto ao Patrimônio Arclr"reologico devcrá ser descrita em re lat<irio

denominado Rclatório dc Avaliaçào dc lmpacto ao Patrimônio Arqr.rcologico. a scr subtnctido z\ avaliação do

ll'llA\. coutcndo os rcsLrltatltrs da pcsclLrisa. nos tcrnros dci altieo 20 da Instrr.rção Nornrativa II'ilAN n."

001,'15 c Art. ll c Art. lr eia Pt;rtaria Sl'll,\\ 07i8ti. bctl corlo clcstc l't{l..

I)estaca-sc qLlc para a conlecçho c1o invcnttirio clo accrvo dercrii scr obscrvudo o ancxo ll da l'orlariit Iphan

I 96,20 i 6.

Cumprc rlcslacar aincia cprc as lrichas dc [tcgistro de Sítios ArclLrcolrigicos tlcvcrão. necessariamer]te. ser

aprcscnradas ern nrcio l'ísrco. assinarias pclo arcluctilogo coorclcnador. e ctr Ircio digital. lbrmato ACCITSS.
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à sua inclusão no Cadastro Nacional dc Sítios Arqueológicos - CNSA. após análisc c
pclo II'}llAN

Em relação às plantas e mapas que irão compor o rclatório. dcvcrão scr aprcscntadas cm rneio digital nt'r

Í'orrnato shape.file (shp). com datum SIRGA52000. As plantas c rnapas aprcscntadr)s crÍl rrcio Í-ísico dcverão
conter: gracic dc coorclerradas. escalas grhÍicas c numérica c sistcma c1c coordcnadas tll'\4 (l)atLrm

SIRGA52000) contendo a árca dc irrÍluôncia clo cnrprccndirrcnto. o posiciotrarncllto c dclirnitaçào dc sítios
alizados c/ou conhccidos e clenrais irríbrnrações rclevantcs para a avaliação do irrrpacto tta itrca.

2.F,m relação acls bens Tombados e Valorados nos tenllos do Dccreto-l,ci nn 25137 c da Lci tt"

loc

S"
é 11.483 07 existentcs na área do cmprcendinrcnto e. corrlormc previsão constantc na Inslt't-tçãcr

Norrnativa IPIIAN nn 0l dc 2015. iníbrrllarros:
Rub (Ê

Bl. Não há previsão cle impacto aos bens'lbmbados e Valorados ou proccssos abcrtos para esse fint nos

mr"rnicípios citados na FCA" assim como rrão loram identiÍlcados processos de Chancela da l'aisagerl
Cultr"rral que abrangcssem os municípios rcÍ'crenciados na I;(lA.

3. E,rrr rclação aos bcns Registrados (patrimônio imatcrial). nos tennos do Decrcto uo 3.551100 e após

consulta ao banco de dados c Departamento de Patrirnônio lrnaterial- DPI do IPtlAN. inÍ'onnatnos:

Cl. Não há previsão de impacto aos bens ltcgistrados oll proccssos abertos para cssc Íim rro rrunicípio
citado na [j('A.

InÍilrmarrrrls ainda cluc clcvcriio scr;l«rLocolaclas 0l (r"rnralrria de «rÍ'ício dc cncantirtltatrtcnto dc pro.jcto (urcio
Íisico. origirral c assinada)c 0l (unra)ria dc projcto c dernais docunrcntaçõcs cttt rncio digital. a scr
protocol:rdos rtesta tjnidadc do Il']llAN. O nrcsrno Íunciona para os [telatorios qLrc sc sucedcur c denrais
lrstudos quc. porvclrtura. sc.ianr postcriornrcnte solicitados.

Documento assinado eletronicamente por Ana Elisa da Silva Martinho, Analista l, em 3010712019, às

l-7:06, conforme horário oficialde Brasília, com fundamento no art. 6e, § 1e, do Decreto ne 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

logotipo

,. QRCodc A autentrcidade deste documento pode ser conferida no site hüplftCgp-hil.gev.brlautenhlcidade,
Assinatura informando o código verificador 1355326 e o código CRC 8832899A.

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo ne 01494.00039U2019-39 SEI nq 1355326
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