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SEI/IPHAN - 1928517 - Ofício

MINISTÉRIO DO TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Superintendência do IPHAN no Distrito Federal

O cio Nº 201/2020/IPHAN-DF-IPHAN
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ao Senhor
Edson Duarte
Ins tuto Brasília Ambiental
SEPN 511- Bloco C -Edí cio Bi ar
CEP: 70.750-543 – Brasília-DF
C:C
À Senhora
Paula Romão de Oliveira França
Gerente Técnica
Geo Lógica Consultoria Ambiental
Assunto: Análise de Ficha de Caracterização de A vidade (FCA) para Classiﬁcação do loteamento
"Âncora Par cipações Empresariais".
Processo nº 01551.000061/2020-55.
Senhores,
Com base na Ficha de Caracterização de A vidade (FCA) e nas demais informações
prestadas pelo empreendedor manifestamo-nos pelo enquadramento do empreendimento como Nível III,
sendo necessário apenas a apresentação e um Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico a ser previamente autorizado por Portaria do IPHAN, e procedimentos subsequentes,
conforme ar gos 18 e 19 da IN IPHAN n.º 1/2015.
Informamos também que não há previsão de impacto aos bens Registrados ou processos
abertos para esse ﬁm no município citado na FCA. Igualmente, veriﬁcamos que não há previsão de
impacto aos bens Tombados, Valorados e Chancelados ou processos abertos para esse ﬁm nos
municípios citados na FCA, assim como não foram iden ﬁcados processos de Chancela da Paisagem
Cultural que abrangessem os municípios referenciados na FCA.
Ao tempo que encaminhamos o Termo de Referência Especíﬁco nº 6/2020 da Coordenação
Técnica do Iphan-DF.
Atenciosamente,
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Saulo Santos Diniz
Superintendente
Iphan-DF
Documento assinado eletronicamente por Saulo Santos Diniz, Superintendente do IPHAN-DF, em
27/04/2020, às 15:31, 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 1928517 e o código CRC
225AE478.

SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D - Edi cio Iphan - 1º Andar - Bairro Asa Sul, Brasília. CEP 70390-135
Telefone: (61) 2024-6180 | Website: www.iphan.gov.br
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Serviço Público Federal
Ministério do Turismo
Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional
Coordenação Técnica do IPHAN-DF
Parecer Técnico nº 13/2020 - IPHAN-DF/COTEC IPHAN-DF/IPHAN
Brasília - DF, 14 de abril de 2020

Para: Thiago Perpetuo - Coordenação Técnica
Assunto: Análise de Ficha de Caracterização de A vidade (FCA) para Classiﬁcação do loteamento "Âncora Par cipações Empresariais". Processo
IPHAN n.º 01551.000061/2020-55
I. INTRODUÇÃO
O presente Parecer Técnico objetiva a análise da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) com vistas à classificação do empreendimento com nome fantasia de
"Âncora Participações Empresariais" nos termos dos Anexos I e II da Instrução Normativa IPHAN n.º 001/2015. Objetiva ainda subsidiar a elaboração do Termo
de Referência Específico (TRE) pela área competente, a ser disponibilizado para o empreendedor pelo órgão ambiental responsável.
Cumpre destacar que a presente análise foi motivada pelo encaminhamento da Ficha de Caracterização de Atividade (1812185), por e-mail (1812185 e 1911313),
assinada pela representante legal da empresa Âncora Participações Empresariais,(1812214) sra. Paula Romao de Oliveira Franca, representante da empresa Geo
Logica (1812243), responsável pelo licenciamento ambiental e que solicitou manifestação do IPHAN.
Destaca-se ainda que a análise que segue terá como parâmetros legais a Lei n.º 3.924/61, a Portaria Interministerial n.º 60/2015, a Portaria SPHAN n.º 07/88, a
Instrução Normativa IPHAN n.º 001/2015, dentre outras.

II. HISTÓRICO
-20/02/2020 – (1812185 e 1911313 ), E-mail encaminhado pelos interessados, contendo a Ficha de Caracterização de Atividades (1812201) do empreendimento
"Âncora Participações Empresariais".

III. ANÁLISE DA FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE (FCA)
O empreendimento ora em análise constitui-se em área de parcelamento de solo, visando a implantação de loteamento, com área de 5,317 ha, localizado na
localidade conhecida como Núcleo Rural "Nova Betânia, na Região Administrativa de São Sebastião, DF. A área desmembrada de área da Fazenda Santa Bárbara.
Não foi indicado o nome do loteamento.

Figura 1. Processo 01551.000202/2019-04 - poligonal do loteamento, com área de 9ha.47a.30ca, localizado na localidade conhecida como Núcleo Rural "Nova
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Betânia, na Região Administrativa de São Sebastião, DF.

Figura 2. Processo 01551.000061/2020-55 - poligonal do loteamento, com área de 5,317 ha, localizado na localidade conhecida como Núcleo Rural "Nova
Betânia, na Região Administrativa de São Sebastião, DF.

Na Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) o empreendimento foi enquadrado como Nível I. Entretanto, considerando que as áreas dos
processos 01551.000202/2019-04 (com 9,47 ha) e o presente processo em analise, 01551.000061/2020-55 (com 5,317 ha), totalizam aproximadamente 14,74
ha e representam duas áreas contíguas, por medida preventiva recomendo o enquadramento como Nível III, conforme observado na figura 1 e 2 acima.
Acrescento, que no processo 01551.000202/2019-04 foi realizado o PAIPA pela arqueóloga Caroina Abreu, sem identificar nenhum vestígio arqueológico, porem
a presente poligonal oferece maior probabilidade da localização de ocupação pré-colonial, considerando as variantes ambientais e arqueológicas . A poligonal do
empreendimento do presente processo dista menos de 50 metros da drenagem existente, conforme mídia digital (1812260).
Acompanha a FCA os seguintes documentos - CNPJ Ancora (1812214), RRT (1812234), Procuracao Geologica (1812243), CREA (1812248 ) e Mídia digital
(1812260) com localização do empreendimento em dois formatos.

IV. PARECER
Com base na Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) e nas demais informações prestadas pelo empreendedor manifestamo-nos pelo enquadramento do
empreendimento como Nível III, sendo necessário apenas a apresentação e um Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico a ser previamente
autorizado por Portaria do IPHAN, e procedimentos subsequentes, conforme artigos 18 e 19 da IN IPHAN n.º 1/2015.
Solicito que o Termo de Referência Específico (TRE) seja encaminhado ao IBRAM-DF.
Assim concluído e fundamentado, submete-se o presente parecer à consideração do senhor Coordenador Técnico, para que haja, s.m.j, posterior notificação aos
interessados (a sra. Paula Romão de Oliveira França - Geo Lógica - paularomao@geologicadf.com.br) , juntamente com o Termo de Referência Específico
(TRE).
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por Margareth de Lourdes Souza, Técnico I, em 14/04/2020, às 16:52, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Pereira Perpetuo, Coordenador Técnico do IPHAN-DF, em 24/04/2020, às 15:38, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.iphan.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 1912135 e o
código CRC 04168FDE.
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MINISTÉRIO DO TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Superintendência do IPHAN no Distrito Federal
Coordenação Técnica do IPHAN-DF
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN

TRE Nº 6 / COTEC IPHAN-DF/IPHAN-DF
Iden ﬁcador de FCA
Número: DF
Data de Protocolo da FCA
19/02/2020

Brasília, 25 de 04 de 2020.

Ilmo. Sr.
Edson Duarte
INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL
Sepn Q 511, Bloco C (Edi cio Bi ar, Via W3 Norte - Asa Norte)
70750-543 – Brasília/DF
C/C:
Sra
Paula Romão de Oliveira França
Âncora Par cipações Empresariais/GeoLógica
Quadra 701 Setor de Rádio e TV Norte - Ed. Centro Empresarial Norte, sala 100
Brasília DF

Empreendimento: loteamento "Âncora Par cipações Empresariais".
Nº Processo IPHAN: 01551.000061/2020-55
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Prezado Senhor,
1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que após análise da Ficha de Caracterização de A vidade
(FCA) com vistas à deﬁnição dos estudos de avaliação de impacto em relação aos bens acautelados, nos
termos da Portaria Interministerial n°60/2015 e da Instrução Norma va IPHAN n° 001 de 2015,
comunicamos que o documento atende as normas legais supracitadas.
2. Neste sen do, deverão ser apresentados os seguintes estudos visando subsidiar o cumprimento deste
Termo de Referência Especíﬁco (TRE):
a. Em relação aos bens Arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924/61:
A1. O empreendimento recebeu o enquadramento de nível III em função de sua
(anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n°01/2015).

pologia

A2. Dessa forma, será necessária a apresentação do Relatório de Avaliação do Impacto ao
Patrimônio Arqueológico (RAIPA) que, por sua vez, será precedido por um Projeto de
Avalição do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA), com as seguintes informações e
estudos:
I. PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
Considerando que o empreendimento em tela foi enquadrado como sendo de média e/ou alta
interferência sobre as condições vigentes do solo (Nível III), grandes áreas de intervenção, com limitada
ou inexistente ﬂexibilidade para alterações de localização e traçado, listamos abaixo os documentos e as
informações necessárias à con nuidade do processo de licenciamento ambiental junto a este Ins tuto:
O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá conter:
1. Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por meio de
levantamento de dados secundários, a par r de consulta à bibliograﬁa especializada;
2. Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área Diretamente
Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários em campo com base em levantamento
prospec vo intensivo de sub-super cie;
3. Proposição das a vidades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando registrar,
classiﬁcar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto;
4. Indicação de ins tuição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação do material
arqueológico localizada em cada unidade federa va onde a pesquisa será realizada;
5. Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo, se houver, e da
equipe tecnicamente habilitada;
6. Declaração de par cipação de TODOS os membros da equipe de pesquisa;
7. Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados das
a vidades a serem realizadas no local, des nadas à comunidade local e ao público envolvido;
8. Proposta preliminar das a vidades rela vas à produção de conhecimento, divulgação cien ﬁca e
extroversão;
9. Delimitação da área abrangida pelo projeto em formato shapeﬁle;
10. Prova de idoneidade ﬁnanceira do projeto;
11. Cópia dos atos cons tu vos ou lei ins tuidora, se pessoa jurídica;
12. Relação, quando for o caso, dos sí os a serem pesquisados com indicação exata de sua
localização;
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13. Deﬁnição dos obje vos;
14. Sequência das operações a serem realizadas no sí o;
15. Cronograma da execução;
16. Mapa imagem em escala compa vel.
Além destes supracitados requisitos, recomenda-se que o projeto esteja em consonância cronológica
com os demais estudos exigidos pelos órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental e que,
para além do levantamento dos sí os arqueológicos registrados no Cadastro Nacional de Sí os
Arqueológicos – CNSA, considere também os estudos anteriormente executados na área de inﬂuência do
empreendimento.
O projeto deve referir-se, ainda, aos sí os arqueológicos já conhecidos localizados na área de inﬂuência
do empreendimento e que possam, durante a implantação do empreendimento, sofrer impactos. Nesses
casos o projeto deverá contemplar sugestões de medidas mi gadoras e/ou compensatórias adequadas à
sua proteção.
Destaca-se também que a autorização do IPHAN para realização de pesquisas arqueológicas em Terras
Indígenas, Comunidades Quilombolas ou em áreas especialmente protegidas, não exime o interessado
de obter, junto às ins tuições responsáveis, as respec vas autorizações rela vas ao cronograma de
execução, bem como a autorização da entrada dos proﬁssionais nas áreas pretendidas.
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser descrita em
relatório denominado Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a ser subme do à
avaliação do IPHAN, contendo os resultados da pesquisa, nos termos do ar go 20 da Instrução Norma va
IPHAN n.º 001/15 e arts. 11 e 12 da Portaria Sphan 07/88.
Destaca-se que para a confecção do inventário do acervo deverá ser observado o anexo II da Portaria
Iphan 196/2016.
Cumpre destacar ainda que as Fichas de Registro de Sí os Arqueológicos deverão ser, necessariamente,
apresentadas de acordo com as seguintes regras:
a. Documento original assinado pelo arqueólogo coordenador digitalizado em formato PDF;
b. Arquivo digital em ACCESS com vistas à sua inclusão no Cadastro Nacional de Sí os
Arqueológicos – CNSA, após análise e homologação pelo IPHAN.
Em relação às plantas e mapas que comporão o relatório, estes deverão ser apresentados em meio
digital no formato shapeﬁle (shp), com datum SIRGAS2000. As plantas e mapas apresentados em meio
sico deverão conter: grade de coordenadas, escalas gráﬁcas e numérica e sistema de coordenadas UTM
(Datum SIRGAS2000) contendo a área de inﬂuência do empreendimento, o posicionamento e delimitação
de sí os localizados e/ou conhecidos e demais informações relevantes para a avaliação do impacto na
área.
Caso o empreendimento sofra alterações na área de inﬂuência inicialmente apresentada o IPHAN devese apresentar documentação com todos os requisitos, já citados acima, necessários a manifestação
deste ins tuto, ou seja, o arqueólogo coordenador deverá indicar quais serão as alterna vas locacionais
para o empreendimento, indicando qual o grau de impacto em cada um dos locais sugeridos.
Cumpre destacar que a responsabilidade pela conservação dos bens arqueológicos é do arqueólogo
coordenador durante a etapa de campo e da ins tuição de guarda e pesquisa, após seu recebimento,
cabendo ao empreendedor executar as ações relacionadas à conservação dos bens arqueológicos
decorrentes do empreendimento, incluindo, quando couber, a conservação de bens arqueológicos in situ,
a viabilização de espaço apropriado para guarda ou a melhoria de Ins tuição de Guarda e Pesquisa para
bens móveis, como determina o Art. 51 da IN IPHAN n.º 001/15.
Ressalta-se que durante a pesquisa arqueológica deverão ser observadas as recomendações para a
conservação de bens arqueológicos móveis constantes no anexo I da Portaria IPHAN 196/2016,
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especiﬁcamente os tópicos des nados aos coordenadores de pesquisa arqueológica, aos pesquisadores
e demais agentes envolvidos na pesquisa. Vale lembrar que tanto o planejamento quanto a execução das
a vidades relacionadas à conservação de bens arqueológicos deverão ser realizadas por proﬁssional ou
equipe devidamente qualiﬁcada.
b. Em relação aos bens Tombados e Valorados (patrimônio material) nos termos do Decreto-Lei
nº 25/37 e da Lei nº 11.483/07 existentes na área do empreendimento e, conforme previsão
constante na Instrução Norma va IPHAN n° 01 de 2015, informamos:
B1. Não há previsão de impacto aos bens Tombados, Valorados e Chancelados ou processos
abertos para esse ﬁm nos municípios citados na FCA, assim como não foram iden ﬁcados
processos de Chancela da Paisagem Cultural que abrangessem os municípios referenciados
na FCA.
c. Em relação aos bens Registrados (patrimônio imaterial), nos termos do Decreto nº 3.551/00 e
após consulta ao banco de dados e Departamento de Patrimônio Imaterial – DPI do IPHAN,
informamos:
C1. Não há previsão de impacto aos bens Registrados ou processos abertos para esse ﬁm no
município citado na FCA.
3. Caso o empreendimento em questão requisite a realização do Programa de Gestão (independente
da natureza do patrimônio cultural acautelado: arqueológico, tombado, valorado ou registrado)
será igualmente necessário a elaboração e execução de um Projeto Integrado de Educação
Patrimonial - PIEP, com vistas a atender o inciso III do art. 32 e o inciso V do art. 35, ambos em
consonância com as instruções con das no Capítulo III da Instrução Norma va n° 001/2015.
4. Em tempo, registramos que a emissão deste Termo de Referência Especíﬁco (TRE) para o
empreendimento em tela servirá apenas para a confecção dos estudos em relação ao impacto da
implantação que o empreendimento poderá eventualmente causar aos bens culturais.
5. Este documento não equivale anuência do IPHAN para nenhum po de Licença Ambiental. O IPHAN
emi rá sua MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA de anuência às Licenças Ambientais a par r da aprovação dos
relatórios que foram requisitados neste Termo de Referência Especíﬁco.
6. Sem mais, informamos que nos encontramos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Pereira Perpetuo, Coordenador Técnico do
IPHAN-DF, em 25/04/2020, às 15:09, 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 1928156 e o código CRC
D1BDBDF9.

Referência: Ca s o res ponda es te O ci o, i ndi ca r expres s a mente o Proces s o nº 01551.000061/2020-55
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