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MINISTÉRIO DA CULTURA
Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional

Memorando nº 39/2017/DIVTEC IPHAN-SC/IPHAN-SC

Des natário:
Liliane Nizzola
Superintendente estadual
Assunto: Estrada turística Porto Belo – Bombinhas (via zimbros)
Ref.: manifestação sobre o evento 702 da ACP: nº 5001214-47-2010.404.7208
Processo: 01510.000037/2006-44

Prezada Superintendente
Cumprimentando-a cordialmente vimos através deste instrumentalizar vossa senhoria sobre o assunto em epígrafe. Trata-se de manifestação técnica sobre o evento 702
da ACP: nº 5001214-47-2010.404.7208. O referido evento é um documento tipo Informação Técnica GEAIA nº 069/2017, anexada pela FATMA. Dentro do mesmo
comparece uma análise do EIA (estudos impacto ambiental) e em alguns trechos são citados elementos que dizem respeito direta e indiretamente as políticas de proteção
e preservação do patrimônio cultural brasileiro, onde este IPHAN deve opinar por força das prerrogativas constitucionais, legislação ordinária e infraconstitucional.
Assim identificamos na pag;13/31 Informação Técnica GEAIA nº 069/2017onde consta:
"Caracterização das comunidades tradicionais,indígenas e quilombolas"
"O EIA/RIMA não apresentou sobre a possibilidade do empreendimento e/ou sua(s) a vidade(s) vir a interferir direta ou indiretamente em remanescentes indígenas ou quilombolas
em área homologada ou em processo de homologação, declarada protegida legalmente por entes federais, estaduais ou municipais, tais como a Fundação Nacional do Índio ou a
Fundação Nacional Palmares."...
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=108375&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000156&infra_hash=253d87…
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"Patrimônio histórico, cultural ou arqueológico
"Os municípios de Porto belo e Bombinhas estão inseridos num contexto arqueológico caracterizado por uma diversidade cultural.Para o município de Porto Belo, Rohr(1984)
apresenta quatro sí os, dois sambaquis próximos ao trevo de acesso a Porto Belo, um sí o de sinalização rupestre de Ilha João Cunha(Ilha de Porto Belo),um sí o de sepultamento
raso na localidade de Zimbros.No município de Bombinhas esta cadastrado um si o raso de sepultamentos, além dos dos sambaquis da Rua 13 e da rua dos papagaios, de onde foram
coletados 71 sepultamentos humanos, nos 1, 5 metros de camada arqueológica, além de uma diversidade de artefatos arqueológicos."

Podemos apontar enorme falha nos estudos do patrimônio cultural imaterial de comunidades tradicionais; em relação aos quilombolas, da conhecida comunidade de
quilombolas chamada Sertão dos Valongos, no município de Porto Belo. Além disto, vale investigar a presença de comunidade indígena guarani em locais de entorno.
Vale dizer que o próprio IPHAN empreendeu estudos sobre a comunidade quilombola do Sertão dos Valongos.

Na pág.; 21/31 da Informação Técnica GEAIA nº 069/2017onde consta : "Alteração de estruturas arqueológicas e fontes pretéritas de matéria-prima."
"Como principal impacto sobre o patrimônio cultural arqueológico a alteração de sí os e paisagens de valor e interesse cultural.
Este impacto esta classiﬁcado de natureza nega va e alta importância.
Medidas mi gadoras:
Implantação do programa de salvamento e monitoramento arqueológico
Implantação do programa de supervisão ambiental
Implantação de programa de educação patrimonial"

Aqui fica evidente que na implantação de qualquer obra relacionada ao projeto da rodovia, restou consignado a conclusão de um impacto negativo e de alta
importância, apontando para medidas mitigadoras, que em momento algum foram apresentadas a este IPHAN
Na pág.; 24/31 Informação Técnica GEAIA nº 069/2017onde consta: O plano básico ambiental será composto pelos seguintes programas
"Programa de salvamento e educação patrimonial: Visa a iden ﬁcação e salvamentos dos sí os arqueológicos que estejam sob o risco de serem afetados pela implantação da
rodovia."

E ainda na pag:28/31 da informação GEAIA nº 069/2017, consta:
"O projeto prevê um programa de salvamento arqueológico e de educação patrimonial com o obje vo de manter a integridade dos bens públicos representados pelo patrimônio
arqueológico, histórico e cultural presente nas proximidades do empreendimento, facilitando o seu conhecimento e a inves gação de possíveis áreas/objetos de interesse à matéria,
sempre em conformidade com a legislação especíﬁca."

Apesar da manifestação falar mais uma vez do programa de salvamento e educação patrimonial, este IPHAN, até a presente data, não recebeu nenhum projeto sobre o
assunto.
Texto constante na pág.: 29/31 da informação GEAIA nº 069/2017
"Sobre a anuência de órgãos federais"
Na decisão judicial referente ao licenciamento ambiental de um novo acesso ao município de Bombinhas, denominado Rodovia Turís ca Porto belo- Bombinhas, ﬁcou estabelecido que
a competência para a con nuidade do licenciamento é do órgão ambiental estadual, ou seja, a FATMA. No entanto, os estudos apresentados para subsidiar o licenciamento deveriam
ser encaminhados ao IBAMA, ICMBio e IPHAN para anuência.
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=108375&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000156&infra_hash=253d87…
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Apesar do parecer IPHAN nº 204/2011, apontar a necessidade de relativa cautela, o mesmo chama atenção para o patrimônio paisagístico e para as questões
relacionadas as paisagens culturais.
Consta ainda na mesma pag:29/31 da informação GEAIA nº 069/2017:
" Consta no processo , pag: 420. o cio 0017/2008 protocolado junto ao IPHAN sob n. 22104/2008, onde encaminha o relatório de pesquisa para análise do órgão, atendendo a
Portaria n. 230/2002. Atualmente a portaria IPHAN n.01/2015, revoga a portaria anterior, indicando novos procedimentos, e para o licenciamento prévio exige apenas o protocolo da
Ficha de caraterização de a vidade(FCA). A manifestação conclusiva do Ins tuto é documento obrigatório na fase de solicitação de licença de Implantação."

No que pese a interpretação envesada e equivocada da normativas IPHAN, notadamente; a Portaria 230/02 e Instrução Normativa 01/2015, constante na Informação
técnica GEAIA nº069/2017, onde cita ser exigível apenas o protocolo da FCA conforme IN01/2015, o que definitivamente não é verdadeiro. Os processos iniciados em
conformidade com a portaria IPHAN nº 230/02, continuam sob a mesma normativa, salvo manifestação escrita a pedido do requerente, onde deseja ser regido por
norma posterior, e que deverá mesmo assim, ser avaliado pela autoridade competente, no caso o IPHAN. Sendo assim, restou ainda, o dever de precaução e de
efetivamente apresentar o devido projeto de monitoramento arqueológico, assim como o programa de educação patrimonial, nos termos que ficaram bastante claros e
evidente no memorando IPHAN nº 1312/2008/GEPAN/DEPAN datado de 19 de setembro de 2008.
Por conseguinte, apontado na manifestação IPHAN, através do parecer técnico 104/2016/IPHAN/SC apud memorando nº 1312/2008/GEPAN/DEPAN;
1.

O Memorando IPHAN n.º 1312/2008/GEPAN/DEPAM, datado de 19 de setembro de 2008 e referente ao “Relatório de Pesquisa do Levantamento Arqueológico na Área de
Implantação da Rodovia Turís ca Trecho Porto Belo-Bombinhas/SC”, é bastante claro sobre a necessidade de apresentação de um Projeto de Monitoramento Arqueológico
e con nuação dos trabalhos de Educação Patrimonial;

2.
3.

Tal medida foi jus ﬁcada no mesmo documento, sendo considerada altamente necessária no sen do de evitar possíveis danos ao patrimônio arqueológico;

4.

O Parecer Técnico IPHAN/SC n.º 204/2011 de 29 de agosto de 2011, elaborado a par r de análise do EIA/RIMA do citado empreendimento, aponta ausência “...de mapa
temá co-arqueológico...” e de “...análise paisagís ca da área relacionada ao Patrimônio Histórico Cultural e Arqueológico.”;

5.

No sub-item 3.4, do item “Análise Técnica” da Informação Técnica FATMA n.º 49/2015, consta solicitação ao empreendedor de documentos emi dos por órgão
competentes. É oportuno destacar que a manifestação deste Ins tuto sobre a necessidade de apresentação de um Projeto de Monitoramento Arqueológico já foi exarada
em 2008 por meio de Memorando já mencionado, sendo reaﬁrmada em diversas oportunidades, inclusive junto à FATMA;

6.

Os sub-itens 3.10, 3.11 e 3.12 do supracitado documento apontam claramente para uma indeﬁnição da Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. Dessa
forma, visto que há forte possibilidade de inadequação entre a área averiguada pelo Levantamento Arqueológico e a área real do empreendimento, também se faz
necessário apresentar ao IPHAN/SC os limites exatos da ADA e Área de Impacto Direto (AID) da “Rodovia Turís ca”. Caso a ADA e AID apresentadas não sejam as mesmas
estudadas no “Relatório de Pesquisa do Levantamento Arqueológico na Área de Implantação da Rodovia Turís ca Trecho Porto Belo-Bombinhas/SC”, deverá ser
desenvolvido novo Levantamento Arqueológico no local.

O documento endereçado ao Juiz Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Itajaí – de autoria do Procurador Federal Sergio Silva Boabaid e datado de 14 de outubro de
2010 – aﬁrma que o “...demandado Projeto de Monitoramento Arqueológico, não foi apresentado pelos empreendedores para a construção da ‘Estrada Turís ca’, que
assim não cumpriu as exigências do IPHAN”;

Portanto, ficou claro que nas manifestações do IPHAN, as questões relativas a proteção e preservação do patrimônio cultural, seja ele; imaterial, arqueológico,
paisagístico e natural e histórico, o referido empreendimento não apresentou os elementos e estudos necessários e suficientes para que este IPHAN emitisse anuência, ou
qualquer outra manifestação que se fizesse oportuna para a continuidade do processo, que tão somente, apresentou o projeto e relatório de pesquisa inicial que
condicionou a sua continuidade ao programa de monitoramento e educação patrimonial.
Desta forma, concluímos e reafirmamos que em nenhuma normativa do IPHAN, seja a portaria 230/02, seja a Instrução Normativa nº1/2015, está escrito ou
consignado que o protocolo de qualquer documento destinado a este Instituto, por si, é documento de anuência ou manifestação favorável a qualquer licença ambiental.
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=108375&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000156&infra_hash=253d87…
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Sem mais, att

Rossano Lopes Bastos
Arqueólogo do IPHAN/SC

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=108375&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000156&infra_hash=253d87…
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Documento assinado eletronicamente por Rossano Lopes Bastos, Arqueólogo, em 16/10/2017, às 12:11, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.iphan.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0071988 e o código CRC 038F2EA9.
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