
IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

300 

 

 

Foto:  , 2016.                  Moeda de Cobre de XL Réis, 1818, Casa da Moeda RJ. Foto: Felipe Cohen, 2016. 

 

 

 

Conservação e Curadoria 

do Patrimônio 

Arqueológico 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

301 

 

 

ARTEFATOS METÁLICOS DAS MISSÕES 

JESUÍTICAS NO SUL DO BRASIL: conservação e 

apropriação 

 

Jaime Mujica Sallés1,  

Diego Lemos Ribeiro2,  

Lizete Dias de Oliveira3,  

Louise Prado Alfonso4,  

Susana dos Santos Dode5,  

Taciane Silveira Souza5,  

Márcia Dutra5
 

Fábio Barreto5,  

Mirtes Dall’Oglio5,  

Raissa Bertasi6 

 

 
                                                 
1 Laboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica (LÂMINA), Universidade Federal de Pelotas, Rua 
Sª Tecla 408, Pelotas, RS, CEP 96010140; mujica.jaime@gmail.com. Graduado em Ciências Biológicas, 
M.Sc. em Botânica, D.Sc. Agronomia, docente do curso de Antropologia/Arqueologia da Universidade Federal 
de Pelotas. 
2 Graduado em Museologia pela UNIRIO, M.Sc. em Ciência da Informação pela UFF e D.Sc. em Arqueologia 
pela Universidade de São Paulo (MAE-USP). Professor do Departamento de Museologia e Conservação e 
Restauro, UFPel.  
3  Possui Licenciatura em História e Bacharelado em História pela pela UFRGS, M.Sc. em História pela 
PUC/RS, Mestrado / Diplome d Etudes Approfondies Archéologie Des Périodes Historiques e D.Sc. em 
Histoire de L'Art et Archéologie, ambos pela Université Paris I (Panthéon-SORBONNE), Pós-doutorado em 
Ciência da Informaçao - Universidade do Porto. Atualmente é professora no Departamento de Ciências da 
Informaçao (DCI) da Faculdade e Biblioteconomia e Comunicaçao (FABICO) da UFRGS. Laboratório de 
Cultura Material e Conservação, Departamento de Ciências da Informação; Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2705, Porto Alegre, RS. 
4 Desenvolve projeto de Pós Doutorado na UFPel. Possui Doutorado em Arqueologia pela USP (MAE), 
Mestrado em Antropologia Social pela UNICAMPI e Bacharelado em Turismo pela PUC/Campinas, pertence 
ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos (GEEUR), UFPel. 
5 Conservadora-Restauradora e Mestre em Arqueologia pela UFPel. Pesquisador associado do 
LÂMINA/UFPel. 
6 Discente do Curso de Antropologia da UFPel. 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

302 

 

Resumo 

Os sítios arqueológicos das Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul, que integravam as 
Trinta Missões Jesuítico-Guaranis da região Platina, constituem um valioso patrimônio 
histórico. Geralmente subestimadas, as profundas transformações socioculturais 
induzidas pelos jesuítas nesta região, a partir do final do século XVII e até meados do 
século XVIII, são testemunhadas tanto pelos remanescentes das edificações e da cultura 
material ainda não evidenciada, como pelos artefatos que estão resguardados em 
museus; em coleções particulares e em outras instituições no Brasil. Além da precária 
condição de conservação destes sítios, muitos dos artefatos coletados se encontram em 
situação de alto risco, necessitando ações de conservação preventiva, curativa e de 
restauro para assegurar a sua preservação. É igualmente imperativa a demanda de 
extroversão do conhecimento que é produzido por intermédio da interpretação e 
salvaguarda da cultura material – na medida em que a ação preservacionista só encontra 
sentido quando orientada à apropriação pública do patrimônio. Este trabalho tem como 
principal objetivo apresentar os projetos interventivos que estão sendo desenvolvidos na 
coleção de artefatos metálicos provenientes das escavações arqueológicas nas Missões 
jesuíticas, no Rio Grande do Sul, salvaguardadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). O referido acervo está constituído por aproximadamente 800 
artefatos, na sua grande maioria de ferro, empregados nas construções e nas atividades 
cotidianas nas Missões. Também são discutidas as potenciais estratégias de 
comunicação e extroversão desta coleção, visando a apropriação pelas comunidades 
locais, como forma de contribuir com a sustentabilidade regional.   

Palavras-chave: acervo metálico; conservação arqueológica; preservação patrimonial; 
patrimônio arqueológico. 

 

Introdução 

O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre as coroas espanhola e portuguesa, 

concedia a região platina ao domínio espanhol. A ocupação efetiva desta área, pelos 

espanhóis, iniciou-se no século XVI com a primeira fundação de Buenos Aires e a 

posterior fundação de Assunção (NEUMANN, 2000, p.74; BARCELOS, 2000, p.94). 

Inicialmente a cristianização dos índios que habitavam toda a região iniciou-se com os 

franciscanos. Posteriormente, os jesuítas começaram um trabalho de cristianização 

percorrendo as aldeias indígenas onde batizavam, casavam e ministravam a 

extremunção e oferecendo, principalmente, lâminas de machado de ferro em troca da 

aceitação da religião cristã. Na primeira metade do século XVII, os jesuítas fundaram 

diversas missões nos territórios do Guairá, Itatim e Tape. No atual território do Rio 

Grande do Sul, as missões do Tape sofreram repetidos ataques dos bandeirantes 

paulistas. Com o final da União Ibérica, período que durou entre 1580 a 1640, os Guarani 

das missões receberam armas de fogo para fazer frente aos bandeirantes, conseguindo 

expulsá-los num episódio conhecido como a Batalha de Mbororé, mas abandonando as 

missões do território sul-riograndense (NEUMANN, 2000, p.74). A presença portuguesa 
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era uma constante ameaça às possessões espanholas na região, causando inúmeros 

conflitos e obrigando a Coroa Espanhola à manutenção de um exército indígena armado 

com armas de fogo, situação inédita e perigosa aos olhos dos governantes espanhóis. 

Quarenta anos após, quando em 1680 os portugueses fundam a Colônia de Sacramento 

nas margens do Rio da Prata (BARCELOS, 2000, p.104), a Coroa Espanhola para 

proteger seu território reinicia a instalação de povoados Guarani, agora como reduções 

jesuíticas na outra margem do rio Uruguai. Esses povos se configuraram como uma 

proteção à fronteira espanhola frente ao Império Colonial Luso que se encontrava em 

expansão (GOLIN, 2011; OLIVEIRA 1997; OLIVEIRA 1997a). 

São Borja, em 1690, foi a primeira das sete reduções fundadas na margem esquerda do 

Rio Uruguai, com população da redução de São Tomé. Três das outras seis reduções 

foram desdobramentos de reduções que atingiam o limite populacional de seis mil 

habitantes. Em 1691 São Lourenço Mártir foi criada com habitantes de Santa Maria la 

Mayor, São João Baptista, em 1698, com população de São Miguel e a última, em 1707, 

Santo Ângelo Custódio, com moradores de La Concepción (OLIVEIRA, 2013; OLIVEIRA 

1997). 

A documentação produzida pelos jesuítas sobre as reduções é abundante. Nela existem 

detalhes sobre quais os procedimentos para as fundações. Entre estes documentos, o 

relato do Padre Antonio Sepp, o fundador de São João é bastante esclarecedor. Com o 

conhecimento de mineração que possuía, o Padre Antonio Sepp extraiu minério de ferro 

na região das missões e estabeleceu uma das primeiras metalúrgicas de Sul América, 

em São João Batista, entre os anos de 1698 e 1699 (LÜBECK, 2015, p.8). O minério de 

ferro era extraído de uma pedra chamada pelos indígenas de itacuru ou pedra cupim, por 

se assemelhar muito a um formigueiro. Fornos foram desenvolvidos para a fundição do 

metal e variadas formas de materiais metálicos foram produzidas atendendo não só às 

necessidades da redução de São João Batista, mas também as outras reduções. Os 

materiais manufaturados eram variados, entre eles haviam sinos, ferramentas, ferragens; 

utensílios diversos e armas (LÜBECK, 2015, p.7-9). Segundo afirma Cláudio Baptista 

Carle: “A tecnologia utilizada pelo Padre Sepp possibilitou a produção de uma 

diversidade muito grande de artefatos com um excelente acabamento, superando os 

seus predecessores na metalurgia missioneira” (CARLE, 1998, p.131). 

Muitos desses materiais, fabricados nas missões jesuíticas, foram resgatados durante as 

diversas pesquisas arqueológicas que ocorreram nos sítios arqueológicos missioneiros. A 
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escavação arqueológica não termina com o resgate, o estudo e a interpretação da cultura 

material (ALBURQUERQUE; LIMA, 1994-95). Uma vez exumados, os artefatos 

percorrem um longo caminho até a extroversão do conhecimento, muitas vezes com uma 

gradual perda de informação e precisam passar por ações de conservação para que 

possam contribuir para a criação de uma narrativa sobre a história local e nacional. A 

importância da conservação de artefatos arqueológicos já era reconhecida por Mortimer 

Wheeler (1978), quando, no seu manual de Arqueologia de Campo, dedicou dois 

capítulos para as atividades direcionadas à conservação in situ dos materiais coletados 

nas escavações. Este autor, de ampla trajetória na Arqueologia britânica, inclui a 

participação de um “químico arqueólogo”, com a função de salvaguardar os distintos 

materiais friáveis ou perecíveis.  

Existem experiências bem sucedidas de trabalhos conjuntos de arqueólogos e 

conservadores em campanhas a campo, nas quais se busca a conservação e a 

restauração dos materiais que correm o risco de degradação, já a partir da sua remoção 

do local, de forma a não comprometer as análises e interpretações arqueológicas. No 

projeto de escavação de mais de 400 tumbas de incineração (de 750 a 600 A.C), na 

região próxima à cidade de Castres (Tarn, França), por exemplo, foi elaborada uma 

metodologia de extração a partir do intercâmbio de experiências entre a equipe de 

arqueólogos de campo e a equipe de conservadores. O método usado abrangia os 

seguintes requisitos: ser eficaz e rápido; não comprometer o futuro do material uma vez 

exposto à luz e assegurar a sua completa conservação; e permitir a obtenção do maior 

número de informação sobre o contexto arqueológico do material (CHAVIGNER, 2002).  

No Brasil, a experiência do Laboratório Multidisciplinar em Arqueologia (LÂMINA), que foi 

oficializado em novembro de 2011 e está vinculado ao Instituto de Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Pelotas (ICH/UFPel), RS, Brasil, é um exemplo de possibilidade 

bem sucedida de uma equipe de pesquisa interdisciplinar. Conta com a atuação de 

professores e alunos vinculados aos cursos de graduação em Antropologia/Arqueologia, 

História, Museologia, Geografia e Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis, e 

do Mestrado em Antropologia (ênfase em Arqueologia e Antropologia Social). 

Atualmente, o LÂMINA está sob a coordenação do Arqueólogo Prof. Dr. Pedro Machado 

Sanches. O laboratório possui um setor de conservação de materiais arqueológicos, é 

coordenado pelo Prof. Dr. Jaime Mujica Sallés e efetua procedimentos de conservação 

preventiva e curativa, aplicados tanto in situ quanto no laboratório, contribuindo nas 

pesquisas em campo realizadas pelo laboratório, além de cooperar com outras 
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instituições que não possuem equipe especializada. O Laboratório mantém convênios 

com diversas instituições nacionais e regionais, assessorando na área da conservação 

curativa, conservação preventiva e restauro de coleções históricas e arqueológicas, 

assim como fornecendo treinamentos para funcionários, discentes e docentes de museus 

e universidades. Dentre destas instituições podem-se destacar, no Uruguai, os Museus 

de Colonia del Sacramento, o Museo del Patrimonio Regional de Rivera, a Universidad 

Tecnológica (UTU), a Universidad de la República (UDELAR); a Asociación de los 

Amigos de los Museos Militares (AAMMEU) e o Projeto Campos de Honor. No Brasil, 

destacam-se o Instituto Histórico e Geográfico de São José do Norte, a Universidade de 

Campinas, a Universidade Federal do Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, a Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Neste sentido, o LÂMINA vem desenvolvendo uma política 

firme e contínua de apoio às instituições no que se refere ao assessoramento sobre 

conservação, documentação e musealização de materiais arqueológicos.  

Este tipo de ação, que extrapola os limites regionais e nacionais, encontra-se embasada 

nos lineamentos do Projeto de Pesquisa denominado "Conservação In Situ de Materiais 

Arqueológicos", coordenado pelo Dr. Jaime Mujica Sallés, cadastrado na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da UFPel. Esta atuação do LÂMINA tem sido possível pela 

colaboração de discentes do Cursos de Conservação e Restauro de Bens Culturais 

Móveis e de Museologia da UFPel, através da participação voluntária no referido Projeto, 

no desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso e mediante atividades práticas 

nas disciplinas denominadas "Conservação de Materiais Arqueológicos" e "Conservação 

e Restauro de Bens Culturais em Metal"; ministradas para os Cursos de 

Antropologia/Arqueologia e de C&R desta Universidade. Essas articulações e atividades 

se realizam graças à participação de discentes do Mestrado em Antropologia e 

Arqueologia da UFPel, mediante pesquisas referentes às suas dissertações; à 

participação de professores pesquisadores do LÂMINA, especialistas nas áreas da 

Conservação de Materiais Arqueológicos, da Interpretação e Musealização do Patrimônio 

Arqueológico e à contribuição de especialistas de outras universidades nacionais e 

estrangeiras, através de pesquisas e treinamentos conjuntos (MACHADO, 2015).  

O objetivo principal deste trabalho é mostrar como estão sendo realizados os projetos 

interventivos no acervo metálico (Figura 1) existente na reserva do Laboratório de 

Arqueologia de São Miguel das Missões, possibilitando a manutenção, pesquisa e 

extroversão deste patrimônio histórico. 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

306 

 

Conservação da Cultura Material 

Os vestígios da cultura material, indistintamente da sua natureza, quando desenterrados 

e expostos a outras condicionantes ambientais, começam a experimentar uma nova série 

de alterações ou a potencializar processos de degradação já existentes. Dentro dos 

fatores ambientais de degradação mais comumente citados nos trabalhos de 

conservação in situ de materiais arqueológicos estão a radiação luminosa, a umidade, as 

mudanças de temperatura e de umidade, a oxigenação e a perda de imobilidade. A estes 

agentes devem-se somar os efeitos causados pela própria ação humana, pela 

manipulação inadequada; vibrações; métodos de extração, embalagem e 

armazenamento impróprios e intervenções errôneas (MUJICA; FERREIRA, 2014). Por 

outro lado, em escavações onde o material coletado permanece um período prolongado 

no próprio local, deve-se levar em consideração a potencial ação de outros fatores de 

alteração, como: gases poluentes atmosféricos (especialmente óxidos de nitrogênio e 

enxofre, dióxido de carbono), aerossóis (poeira de sílica e calcário, cloretos marinhos, 

entre outros) e agentes biológicos, principalmente fungos (curto e médio prazo) e as 

algas em longo prazo, juntamente com a ação química dos excrementos sobre os 

materiais. 

Os objetos que se encontram enterrados permanecem num estado de equilíbrio com os 

componentes do solo e com os distintos elementos do meio que os cercam (LACAYO, 

2002).  Já a partir do momento que eles são retirados do substrato (solo, água), existe 

uma série de mudanças em busca de um novo equilíbrio e a intensidade e duração 

destas variações é o que vai determinar o grau de integridade destes materiais. Portanto, 

o conservador deverá estabelecer metodologias específicas para cada tipologia e 

ambiente, com a finalidade de lograr uma readaptação gradual ao novo ambiente. 

Os métodos de conservação in situ, bem como a conservação pós-escavação, não 

devem considerar apenas os critérios de reversibilidade, mas também evitar a perda de 

informações para a interpretação de novos materiais e novas análises arqueológicas ou 

abordagens. Além disso, o conservador deve intervir o mínimo possível, de modo a evitar 

modificar a verdadeira natureza do artefato (CRONYN, 1995). Desta forma, a falta de 

critérios nos processos de intervenção de objetos arqueológicos tem provocado perdas 

importantes do potencial de investigação (FRONER, 1995) e do potencial de 

comunicação. Portanto, os procedimentos adotados para a conservação de materiais 

arqueológicos extrapolam as preocupações de um conservador não vinculado com a 

Arqueologia, uma vez que para o arqueólogo não somente interessa a conservação do 

artefato em si, mas também preservar, no artefato, a maior quantidade de informações 
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(ALBURQUERQUE; LIMA, 1994-95). Como exemplo desta afirmação, podemos citar a 

presença de micro resíduos vegetais sobre a superfície de cerâmicas arqueológicas 

(fitólitos, grãos de amido, etc.) que permitem a obtenção de informação valiosa sobre o 

consumo de recursos alimentícios (PEARSALL, 1989). Da mesma forma, os sedimentos, 

as concreções ou outros elementos que cobrem, em muitos casos, os objetos 

arqueológicos retirados das escavações são considerados, para um conservador pouco 

experimentado em Arqueologia, elementos indesejáveis que devem ser eliminados 

mediante limpeza e lavado adequados. No entanto, esses materiais podem fornecer uma 

ampla gama de informações sobre o objeto e o ambiente. Nas últimas décadas 

ocorreram grandes avanços nas técnicas de análise laboratoriais, os quais permitiram a 

obtenção de uma série de dados sobre a produção e uso dos artefatos. Análises dos 

restos orgânicos em cerâmica, artefatos líticos de moagem e de pigmentos, por exemplo, 

são elementos que foram muitas vezes desconsiderados e posteriormente passaram a 

fornecer uma quantidade significativa de informações; quando os objetos recuperados 

foram tratados dentro das metodologias propostas para a conservação in situ.  

Neste sentido, deve-se compreender o artefato arqueológico na sua complexidade 

semântica, principalmente quando tais objetos são observados como documentos que 

descrevem o passado, refletem o presente e remetem ao futuro (RICHARDSON, 2001). 

Contudo, este artefato depende de uma série de operações técnicas e científicas para 

que sua capacidade de gerar sentido seja preservada. Com relação à preservação de 

vestígios arqueológicos, retomando as ideias de Wheeler (1987), há de se considerar que 

todos os indícios desenterrados devem ser tratados como um documento em potencial.  

No caso particular do patrimônio cultural dos remanescentes das Missões Jesuíticas, no 

estado do Rio Grande do Sul, são diversos os fatores antrópicos que têm provocado a 

sua progressiva perda, como: a destruição provocada pelos diversos conflitos ocorridos 

na região platina, desde as cinco campanhas contra a Colônia de Sacramento, onde os 

Guarani levariam seus artefatos, ou no período da Guerra Guaranítica, no progressivo 

abandono das reduções por parte das populações missioneiras após a expulsão dos 

jesuítas, em 1768; a tomada dos povos missioneiros pelos portugueses, em 1801; ou a 

utilização de partes das estruturas como elementos de construção de moradias, pontes, e 

outras edificações pelos colonos europeus que chegaram à região missioneira no século 

XIX; e, posteriormente, pela deterioração provocada pelas máquinas agrícolas, pela 

própria expansão urbana e/ou pela ação dos colecionadores e turistas mal informados 

(KERN, 1998; SAINT-HILAIRE, 1974; SILVEIRA, 1979; OLIVEIRA, 1997; OLIVEIRA 

2013). 
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O Acervo em Metal das Missões Jesuíticas 

Dentre os artefatos resgatados em pesquisas arqueológicas, os artefatos metálicos, pelas 

suas características termodinâmicas, apresentam uma forte tendência a se deteriorarem. 

Fato este conhecido pelos curadores dos museus que salvaguardam esta tipologia nas 

coleções. Neste sentido, Azuar destaca: 

Situación ésta que se agrava en el caso de los metales ya que, 
exceptuando el oro y la plata conocidos por su nobleza, en su mayoría 
tienden por su naturaleza a mineralizarse o retornar a su estado 
primigenio, siendo bien conocido el caso de los objetos de hierro, los 
cuales son los más inestables y, por tal, difíciles de conservar. Desde la 
extracción de los metales en el transcurso de su excavación, ya sea en 
medio terrestre o acuático, hasta su exhibición o conservación en los 
almacenes del museo, han de experimentar un riguroso programa de 
adaptación y estabilización a los nuevos condicionamientos de 
climatización: temperatura y humedad relativa de luz, a la contaminación 
atmosférica externa e interna (polvo/ gases) del museo y a la continua 
manipulación humana: exposición, embalajes, traslados, etc. En este 
largo proceso, a veces,  los objetos metálicos sucumben herrumbrados 
en los almacenes o devorados por las sales mal o no extraídas, o 
afectados por las nuevas enfermedades desconocidas y adquiridas al 
contacto con los equipamientos de los museos, ya sean maderas, 
pinturas, lacas, etc... (AZUAR, 2015, p.43). 

Levando em consideração o contexto histórico que envolve as reduções jesuíticas, 

muitos estudos foram desenvolvidos nestes locais incluindo algumas escavações 

arqueológicas. É a partir de 1980 que as Missões Jesuíticas começam a ser objeto de 

escavações mais sistemáticas, principalmente as de São Miguel, São Lourenço, São 

João Batista e a de São Nicolau (OLIVEIRA, 2007). As escavações realizadas nas 

reduções de São João Batista, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir e São Nicolás 

geraram a formação de um volume significativo de artefatos, os quais se encontram 

atualmente sobre a guarda do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Estes materiais constituem um acervo de mais de 800 peças de ferro, bronze e 

chumbo, as quais formavam parte das ferragens das aberturas, dos elementos 

construtivos, elementos de vestimentas, implementos de cozinha; elementos de 

cavalaria, projéteis e artefatos religiosos.  

Devido à ação de distintos agentes e à fragilidade destas peças metálicas, a maioria 

encontra-se em um estado de deterioração avançado em decorrência dos anos que 

passaram desde sua exumação. O IPHAN, considerando o grave risco de perda iminente 

do referido acervo metálico, devido ao processo progressivo de corrosão, e levando em 

conta a importância histórica do mesmo, encomendou ao Laboratório Multidisciplinar de 

Investigação Arqueológica (LÂMINA), através de um Convênio de Cooperação, a análise 
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e execução dos tratamentos de conservação necessários em 813 peças metálicas. A 

Figura 1, a seguir, apresenta imagens de ferragem da porta lateral da igreja de São João 

Batista, antes e após as intervenções realizadas no LÂMINA. 

 

 

 

Figura 1 - Ferragem da porta lateral da igreja de São João Batista de finais do século XVII (Peça 
Nº: SULS1-B5). À esquerda: estado do artefato ao chegar ao LÂMINA; à direita: o objeto depois 

dos tratamentos de conservação. Fonte: banco de dados do LÂMINA/UFPel. 
 

 

Problemática e Relevância da Temática 

O Brasil possui um riquíssimo e diversificado patrimônio histórico, tanto no âmbito das 

edificações, quanto no dos bens culturais móveis. Possui, também, um corpo de 

normativas legais e de instituições, cuja função é zelar pela preservação deste 

patrimônio. Porém, seja por fatores naturais ou por agentes antrópicos, estas construções 

e artefatos encontram-se frequentemente em estado de deterioração e/ou abandono, 

podendo antecipar o desaparecimento, em curto ou em médio prazos, das possíveis 

potencialidades de informação, com a consequente erosão da memória social. Os 

remanescentes arqueológicos dos Trinta Povos Jesuítico-Guaranis, no Estado do Rio 

Grande do Sul, não escapam deste panorama. Os materiais orgânicos, como o 

madeirame do telhado e das aberturas, têm sucumbido, na sua grande maioria, frente 

aos agentes biológicos (cupim, brocas, fungos), ao fogo e aos efeitos do sol e da 

umidade. A deterioração da estrutura dos telhados determinou a queda da cobertura de 

telhas e a entrada direta da água da chuva, provocando a dissolução do barro 

empregado como cimento nas paredes de pedra, provocando um estado de equilíbrio 

muito precário. Uma porcentagem considerável destes blocos de pedra ainda existe 

como tal, porém, atualmente, fazem parte das construções dos colonos ou de muros e 

pontes realizadas pelo poder público. Muitos artefatos ainda estão enterrados e 

apresentam escassas possibilidades de sobrevivência, conforme a natureza do material; 

outros tantos foram retirados por turistas desinformados, por habitantes locais ou por 

colecionadores; e uma parte significativa foi incorporada aos acervos museológicos, 
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muitas vezes sofrendo processos de deterioração que levaram à perda do objeto e da 

sua componente simbólica e informacional, sem possibilidades de retorno à população. 

Entre os vestígios encontrados nesses remanescentes arqueológicos, estão os artefatos 

metálicos. A maior parte deste acervo é de ferro e, devido às suas características 

termodinâmicas, caso não sejam tratados e/ou conservados em ambientes com a 

temperatura, umidade relativa e iluminação controladas, tendem a voltar ao seu estado 

original, ou seja, na forma de óxidos e hidróxidos. A falta de laboratórios especializados 

no Brasil, assim como de insumos e equipamentos específicos, e principalmente de 

profissionais capacitados na conservação preventiva e curativa de bens culturais móveis 

arqueológicos são fatores que conspiram para a devida interpretação, documentação, 

conservação e extroversão desta tipologia patrimonial. 

O aspecto inovador deste Projeto relaciona-se com a interdisciplinaridade real da equipe 

de trabalho formada por museólogos, conservadores e arqueólogos, com base na 

experiência adquirida em projetos anteriores no Uruguai e no Brasil. Por outra parte, a 

relevância deste Projeto afirma-se pela importância da preservação da memória da 

história missioneira no Rio Grande do Sul, em especial por tratar-se de sítios declarados 

Patrimônio Mundial da Humanidade, pela UNESCO; por causa dos procedimentos de 

análise e de conservação serem realizados por uma equipe altamente especializada na 

conservação arqueológica, área esta extremadamente reduzida no Brasil e em um 

laboratório especialmente montado para este fim; e por ser um dos poucos laboratórios 

nacionais que contam com o aval do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) para o tratamento de acervos históricos. 

 

Métodos Empregados 

Os procedimentos, norteados por decisões multidisciplinares, levam em consideração os 

princípios de mínima intervenção, reversibilidade e documentação dos tratamentos, 

conforme os critérios deontológicos correspondentes. A escolha dos tratamentos de 

conservação curativa resulta de uma avaliação crítica conjunta entre a equipe de 

museólogos, arqueólogos e conservadores.   

A escolha dos métodos de tratamento de cada um dos artefatos objetiva respeitar as 

especificidades de cada uma destas especialidades, de forma a não aplicar 

procedimentos que inviabilizem análises arqueológicas posteriores ou que interfiram com 

as potenciais estratégias expositivas. Da mesma forma, a escolha dos projetos 
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interventivos leva em consideração as características dos locais de guarda dos artefatos 

(LEAL et al.  2016).  

Para cada artefato é elaborada uma ficha técnica de conservação contendo uma serie de 

campos para a sua caracterização, como: estado de deterioração, resultados das 

análises, patologias, procedimentos de conservação curativa e informações sobre as 

medidas de conservação preventiva a serem tomadas para a sua musealização e 

preservação. A ficha é acompanhada por um registro fotográfico detalhado do artefato, 

realizado antes, durante e após o tratamento. As informações contidas na ficha são de 

vital importância para futuras interpretações e discursos expositivos (MUJICA; RIBEIRO, 

2011), assim como para avaliar possíveis mudanças nos artefatos e possibilitar a 

reversão de alguns tratamentos, caso seja necessário no futuro.  

Previamente, os artefatos passam por distintas técnicas de análise (de acordo com as 

características de cada objeto), como análise de RX, observação sob a lupa 

estereoscópica, observação sob a luz ultravioleta e luz rasante e análise de concreções. 

Estas análises objetivam evidenciar marcas de uso, monogramas, ornamentações, 

inscrições e patologias que possibilitem uma melhor interpretação do artefato e a 

adequação dos tratamentos a serem aplicados.  

Dentre os distintos tratamentos que estão sendo aplicados no conjunto dos metais 

arqueológicos provenientes do acervo das Missões Jesuíticas, encontram-se: limpeza 

investigativa, limpeza química, limpeza por ultrassom, tratamento galvânico, tratamento 

eletrolítico, inibição da corrosão, consolidação e impermeabilização. 

A limpeza investigativa objetiva evidenciar marcas, monogramas, relevos, figuras ou 

evidências de uso, além de eliminar produtos de corrosão e incrustações, através da 

utilização de ferramentas manuais de dentista, escovas, pincéis, bisturis, micro torno de 

dentista ou micro retífica. A limpeza química, por meio de ácidos fracos, bases ou 

solventes (ácido cítrico, álcool, acetona, etc.), facilita a eliminação de sedimentos 

aderidos e ou incrustações. A limpeza por cavitação, realizada com a utilização de uma 

cuba de ultrassom, facilita também o desprendimento de aderências, sendo 

particularmente útil para a limpeza de áreas de difícil acesso. O tratamento galvânico e o 

tratamento eletrolítico são empregados para facilitar o desprendimento de incrustações, a 

eliminação de cloretos e a estabilização do metal. A limpeza galvânica é um processo 

muito lento, mas que não demanda grandes insumos, diferentemente da eletrólise, que 

implica a utilização de uma fonte de corrente contínua, multímetro, entre outros.  
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Posteriormente à aplicação dos procedimentos de limpeza, os artefatos devem passar 

por tratamentos que evitem futuros processos de corrosão, os quais são realizados 

utilizando soluções inibidoras, como o ácido tânico para os artefatos de ferro e o 

benzotriazol (BTA) para os de cobre e suas ligas (MOUREY, 1987; NORTH, 1987; 

RODGERS, 2004). Caso o artefato se apresente muito fragilizado, é necessário aplicar 

um tratamento de consolidação por meio da utilização de uma resina acrílica (Paraloid 

B44 ou B72) diluída em acetona, com a finalidade de melhorar a sua resistência 

mecânica.  

Uma vez aplicado o inibidor de corrosão, estima-se que os artefatos estejam 

devidamente estabilizados e prontos para seu acondicionamento definitivo. Porém, 

devido a certo grau de incerteza com relação à eficiência da climatização da reserva 

técnica onde a coleção será acondicionada de forma definitiva e à carência de um 

conservador no referido local que possa acompanhar a efetividade dos tratamentos ao 

longo do tempo, optou-se pela aplicação de tratamentos de impermeabilização em todos 

os artefatos. Os produtos empregados para a impermeabilização, como forma de 

bloquear os efeitos nocivos dos gases e do vapor de água, são resinas acrílicas 

(Paraloid-B44 e B72), acetato de polivinila, parafina, cera microcristalina ou vaselina em 

pasta, de acordo às especificidades de cada objeto.  

Depois de tratados e devidamente acondicionados em embalagens individuais, realizadas 

com materiais estáveis e inertes, os objetos ficam sob monitoramento no LÂMINA (Figura 

2) e, após a sua total estabilização, são remetidos à Reserva Técnica do Laboratório de 

Arqueologia das Missões Jesuíticas do IPHAN, para sua salvaguarda, externalização e 

uso em futuros trabalhos de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Conservadores especializados em coleções arqueológicas realizando o monitoramento 
dos artefatos pós-tratamento. Fonte: banco de dados do LÂMINA/UFPel. 
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Cada um dos artefatos é remitido conjuntamente com sua ficha técnica de tratamento 

digitalizada e com o registro fotográfico completo de cada uma das etapas.  

Para uma listagem detalhada da lista de equipamentos e insumos para a conservação 

preventiva e curativa de artefatos metálicos arqueológicos podem-se consultar os 

trabalhos de Campos e Granato (2015) e de Dode (2016). 

Por último, com a finalidade de contribuir com a capacitação de recursos humanos no 

que se refere ao diagnóstico, análise, conservação, interpretação, acondicionamento e 

expografia de coleções históricas, serão ministradas diversas oficinas para discentes, 

docentes e técnicos de outras universidades da região e do Sistema de Museos de 

Uruguay. 

 

Considerações Finais 

Os objetos metálicos arqueológicos constituem uma tipologia de artefatos de alta 

vulnerabilidade devido às suas características termodinâmicas, em especial os de 

natureza ferrosa. A aplicação dos tratamentos de conservação curativa necessários para 

conseguir a sua estabilização demandam conhecimentos especializados e a intervenção 

de uma equipe multidisciplinar, assim como de determinada infraestrutura laboratorial, 

por implicar a manipulação de sustâncias químicas de risco. Esta conjunção de fatores 

poderia explicar o escassíssimo número de instituições brasileiras que trabalham com 

esta temática.  

Esta situação vem, de forma contínua, erodindo o património metálico móvel ainda 

existente em museus e demais instituições de guarda, fato evidenciado pela carência de 

artefatos metálicos e/ou o estado de alta deterioração dos mesmos nas reserva técnicas 

e depósitos arqueológicos. Desta forma, a extroversão das evidencias metálicas da 

ocupação jesuítica, no Rio Grande do Sul, fica gravemente afetada, já que a deterioração 

dos componentes materiais, informacionais e abstratos dos artefatos, na maior parte das 

vezes, inviabiliza a maioria das estratégias de comunicação. O acordo de cooperação 

técnica entre o IPHAN e o Laboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica da 

UFPel, assinado neste ano, objetiva realizar os tratamentos de conservação de quase um 

milhar de objetos metálicos provenientes das Missões Jesuíticas. A primeira remessa de 

material já foi trabalhada e devolvida ao IPHAN, sendo que o restante do acervo vai ser 

processado num prazo de dois anos. Este acordo contempla também a formação e 

capacitação de discentes, técnicos e profissionais de diferentes instituições de guarda da 
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região no que se refere à conservação preventiva e curativa de coleções metálicas. Os 

distintos procedimentos interventivos efetuados até o momento nos artefatos demostram 

a viabilidade dos mesmos e possibilitam a utilização destes vestígios nas atividades de 

pesquisa e extroversão. Por último, deve considerar-se que a eficiência em médio e longo 

prazo dos distintos tratamentos de conservação curativa, depende de uma serie de 

fatores (ambiente post-deposicional, qualidade dos produtos empregados, técnica, 

ambiente e materiais de acondicionamento, manipulação, exibição, etc.), sendo 

necessário realizar o monitoramento das coleções periodicamente e observar as 

recomendações de conservação preventiva previstas.   
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Resumo 

A preservação dos acervos arqueológicos, além de compreender a trajetória das coleções 
desde o campo até a instituição de salvaguarda, envolve também a gestão de um grande 
número de arquivos associados, como mapas, desenhos, fotografias, cadernos de campo, 
dentre outros documentos. A preservação deste conjunto documental relacionado à pesquisa 
arqueológica é tão importante quanto a conservação da coleção resgatada, pois oferece 
subsídios complementares para a compreensão dos objetos. O arquivo pessoal de Valentin 
Calderón, salvaguardada pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da 
Bahia (MAE/UFBA), contém documentos relativos aos primeiros trabalhos de campo 
sistemáticos na Bahia e que se configuram como fonte primária para a construção da história 
da Arqueologia no Brasil. Neste contexto, o museu criou o projeto Herança, memória e 
esquecimento: por uma musealização do espólio intelectual do arqueólogo Valentin Calderón, 
que abrange as áreas de Museologia, Conservação e Restauro e Arqueologia. Serão 
apresentadas aqui ações referentes a duas iniciativas inseridas neste projeto: Conservação do 
acervo fotográfico e numismático que visa a realização de procedimento de conservação 
preventiva e curativa na coleção composta por fotografias impressas, negativos e slides, e na 
coleção composta por medalhas comemorativas e de mérito; e Conservação do acervo 
bibliográfico e documental, se configurando em ação conservativa das publicações, 
correspondências, recortes de jornais, documentos oficiais, dentre outros. O objetivo é difundir 
a importância da Conservação para a pesquisa e comunicação dos acervos arqueológicos e 
promover a preservação deste espólio intelectual por meio da digitalização do arquivo.  

Palavras-chave: Conservação; Acervo arqueológico; Arquivo pessoal. 
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Introdução 

A gestão dos acervos arqueológicos se diferencia da curadoria de outras tipologias de 

acervo em diversos aspectos. Primeiramente, pela fragilidade e diversidade material dos 

artefatos; em segundo lugar, pelo fato de que inicia – ou deveria iniciar – no planejamento 

do projeto arqueológico, e não somente quando o acervo já se encontra sob a guarda 

institucional; e terceiro, por incluir não somente os objetos provenientes da escavação, 

mas também outros materiais e informações associados aos objetos recuperados, dentre 

estes a documentação gerada pelo projeto de pesquisa arqueológica (CHILDS; 

CORCORAN, 2000).  

Não são somente os artefatos, assim, que compõem uma coleção arqueológica. Também 

fazem parte deste conjunto outros elementos: bens não culturais, como ecofatos, 

amostras de solo, etc.; registros associados, como cadernos de campo, fotografias, 

mapas, etc.; dados digitais, como informações obtidas pelo sistema Global Positioning 

System (GPS), modelos criados por softwares do tipo CAD, dentre outros; e ainda 

resultados de pesquisas ou interpretações, como artigos e livros (CHILDS; CORCORAN, 

2000). Todos estes materiais fazem parte do acervo, e devem ser incluídos na política de 

gestão.  

A amplitude da noção de registro arqueológico é decorrente, principalmente, da natureza 

destrutiva da pesquisa arqueológica. Uma vez escavado o sítio arqueológico, reside nos 

objetos e nos dados recolhidos o potencial informativo a respeito do mesmo. A 

irreversibilidade da prática arqueológica, desta forma, implica no dever se preservar toda 

a informação recuperada durante o trabalho de campo (GARCÍA; FLOS, 2008). A 

preservação da documentação gerada nos e pelos trabalhos de campo, desta forma, é 

indispensável para a leitura e interpretação dos artefatos e de outros elementos.  

De acordo com Fowler e Givens (1995), a documentação originada pelas pesquisas 

arqueológicas pode ser classificada em quatro categorias:  

 - provenience documentation, ou documentação de proveniência, que se refere aos 

registros diretamente relacionados ao contexto arqueológico, tanto aqueles elaborados 

em campo como no laboratório ou instituição de salvaguarda, como cadernos de campo, 

mapas, croquis, inventário;  
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 - analytic documentation, ou documentação de análise, referente aos documentos 

gerados por análises laboratoriais e suas interpretações;  

 - administrative documentation, ou documentação administrativa, constituída pelo projeto 

de pesquisa, correspondências, contratos, orçamentos, etc.;  

 - projects reports, os relatórios originados no término dos projetos. 

Preservar os registros arqueológicos documentais é responsabilidade do arqueólogo 

durante os trabalhos de campo e das instituições de salvaguarda após as coleções serem 

depositadas. Como aponta Swain (2007), o desafio em gerenciar estas complexas 

coleções abrange não somente a necessidade de metodologias específicas para 

materiais específicos, mas também a de manter a relação entre os diferentes elementos. 

Assim como os artefatos, os documentos associados aos projetos de arqueologia 

possuem suportes diversos e com características específicas no que se refere a sua 

preservação.  

 

O Espólio Pessoal de Valentin Calderón 

Desde sua chegada ao Brasil, no ano de 1949, o espanhol Valentin Rafael Simon 

Joaquim Calderón de La Vara atuou ativamente e em diversas frentes para a 

preservação do patrimônio cultural brasileiro. Iniciou suas atividades no país como 

professor do Instituto de Cultura Hispânica da Universidade Federal da Bahia e em 

seguida docente do Instituto de Ciências Sociais, onde criou, em 1962, o Laboratório de 

Arqueologia, iniciando a partir de então suas pesquisas arqueológicas no Brasil. A partir 

daí, atuou em diferentes regiões da Bahia e também nos estados de Sergipe e Rio 

Grande do Norte, desenvolvendo importantes projetos como, por exemplo, o salvamento 

arqueológico decorrente do projeto de construção da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, 

no município de mesmo nome, no estado da Bahia. 

No mesmo período, Valentin Calderón foi membro do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA), projeto coordenado pelo Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq) e pela Smithsonian Institution, e que tinha como objetivo realizar um 

mapeamento dos sítios arqueológicos existentes nas cinco regiões do Brasil. Calderón foi 

um dos responsáveis pela pesquisa na região Nordeste. 
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Em 1969, após a extinção do Laboratório de Arqueologia e Etnologia, Calderón propôs à 

Reitoria da Universidade Federal da Bahia a criação do Museu de Arqueologia e 

Etnologia (MAE/UFBA). O museu, porém, somente se tornaria realidade no ano de 1983, 

três anos após sua morte, quando foi inaugurado no subsolo do prédio da Faculdade de 

Medicina, nas ruínas do antigo Colégio Jesuíta. A relação entre Valentin Calderón e o 

MAE/UFBA, assim, é vital. O pesquisador ocupa lugar cativo na instituição, através de 

suas coleções arqueológicas, de uma ala que leva seu nome e agora, através de seu 

arquivo pessoal. 

As atividades de Calderón no Brasil não ficaram somente restritas à Arqueologia. O 

pesquisador espanhol foi responsável por diversas outras atividades: foi diretor do 

Departamento Cultural da UFBA, tendo criado o Centro Editorial e Didático da UFBA, em 

1967; criou o curso graduação em Museologia da UFBA, em 1969, sendo este o primeiro 

curso da área das regiões Norte e Nordeste do país (TANUS, 2013); criou a Associação 

de Arqueologia e Pré-história da Bahia, em 1974; foi diretor do Museu de Arte Sacra da 

UFBA, em 1976, e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, em 1977; dentre outras. 

No ano de 2013, o MAE/UFBA recebeu o arquivo pessoal do pesquisador através de uma 

doação de sua viúva, Lídia Calderón. São correspondências, fotografias, medalhas, 

recortes de jornais, notas e outros documentos, por meio dos quais pode ser contado 

muito da história das artes e das ciências humanas e sociais aplicadas da Bahia entre as 

décadas de 1950 e 1980. Seguindo classificação proposta por Fowler e Givens (1995), 

podemos identificar no espólio documentações arqueológicas de proveniência, de análise, 

administrativas e também os relatórios. 

Para realizar a incorporação deste arquivo, foi criado o projeto Herança, memória e 

esquecimento: por uma musealização do espólio intelectual do arqueólogo Valentin 

Calderón, composto por sua vez de cinco subprojetos: Conservação do acervo fotográfico 

e numismático; Conservação do acervo bibliográfico e documental; Requalificação da 

documentação e exposição da coleção Valentin Calderón; Valentim Calderón: da escrita 

na pedra ao texto virtual; e Por uma cartografia arqueológica de Valentin Calderón.  

A chegada do espólio intelectual de Valentin Calderón ao MAE/UFBA trouxe consigo a 

abertura de diversas potencialidades de pesquisa, que podem buscar a reparação da 

falta de informação a respeito do mesmo e de sua atuação. O estudo da coleção 

originada a partir de seu arquivo pessoal possibilita a complementação de informações 

referentes ao acervo arqueológico originado por seus trabalhos, além de abrir novas 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 
 
 

321 

 

possibilidades no que diz respeito à interpretação destes materiais, até então em grande 

parte descontextualizados.  

O arquivo configura-se, também, como uma importante fonte de pesquisa da história da 

Museologia e Arqueologia baianas, bem como da história da Universidade Federal da 

Bahia. Neste contexto, é fundamental lembrar que a realização de uma biografia de 

Calderón diz respeito não somente ao pesquisador, mas também ao contexto em que 

este viveu. Acredita-se, neste sentido, que a presente pesquisa é, primeiramente, de 

interesse institucional, uma vez que aborda a trajetória de um profissional que se 

destacou em diversos âmbitos dentro desta universidade. Mais do que isso, o espólio se 

caracteriza como instrumento para contar a trajetória do próprio Valentin Calderón, 

através do qual se pode (re) construir uma história intelectual do pesquisador (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Valentin Calderón entre os arqueólogos estadunidenses 

Clifford Evans e Betty Meggers 
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A Conservação do Acervo Fotográfico e Numismático 

O acervo fotográfico de Valentin Calderón é composto por 1016 fotografias, 64 negativos 

e 485 slides. São imagens que retratam pesquisas em sítios arqueológicos, trabalhos 

etnográficos, bens culturais móveis e imóveis da Bahia e outros estados, eventos de 

diversas unidades acadêmicas da Universidade Federal da Bahia, figuras importantes da 

época, dentre outras ocorrências (Figura 2). Há na coleção, por exemplo, fotografias da 

autoria de Voltaire Fraga (1912-2006), referência na fotografia baiana do século XX e que 

por algum tempo prestou serviços à universidade.  

A proposta de tratamento do acervo fotográfico acabou por englobar apenas as 

impressões, uma vez que o tratamento dos slides e negativos requereria cuidados 

especiais e por consequência um período prolongado de execução, e teve como base o 

diagnóstico, a limpeza e o acondicionamento. O projeto teve a duração de dois anos 

(2014-2016), e contou a participação de um bolsista de graduação.  

 

 

Figura 2 - Urna funerária em sítio não identificado 
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A ficha de diagnóstico do estado de conservação das fotografias foi elaborada a partir da 

consulta à bibliografia específica da área, contendo informações sobre o processo 

fotográfico e formato, descrição da imagem, identificação de fatores de deterioração na 

emulsão e no suporte, verificação de intervenções anteriores, além do registro fotográfico 

de cada item no momento da avaliação. Através do diagnóstico, foram identificados 

processos de deterioração tanto na emulsão fotográfica quanto no suporte em papel. A 

maioria das fotografias encontrava-se em estado regular no momento da avaliação, 

algumas apresentando sujidades superficiais e aderidas, presença de vestígios de clipes 

de metal e etiquetas adesivas, inscrições a lápis, caneta e datilografadas, vincos, 

delaminação, abrasão, ondulação e manchas (Figuras 3 e 4).  

 

 

Figura 3 - Fotografia com perda da emulsão no canto superior direito 
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Figura 4 - Fotografia com vestígios de fita adesiva na lateral esquerda 

 

Em alguns casos, a técnica e os materiais utilizados puderam ser identificados através 

dos processos de degradação. Muitas das fotografias em preto e branco apresentavam 

um processo conhecido como “espelhamento” em algumas partes da emulsão, uma 

espécie de brilho reflexivo que se origina da degradação de fotografias que eram 

reveladas com o uso de sais de prata. O espelhamento, causado pela migração das 

partículas de prata para as camadas superiores da emulsão, pode também ser observado 

nas fotografias em albumina, mas ocorre com mais frequência e intensidade na técnica 

denominada gelatina/prata ou gelatina por revelação. A técnica, caracterizada pelo uso 

da gelatina, e por vezes da Barita, como ligante, foi utilizada desde a década de 1880, 

mas mais popularmente difundida a partir do início do século XX (MOSCIARO, 2009).  

Foram efetuados o diagnóstico e a limpeza mecânica de todas as fotografias do acervo 

(Figura 5). A próxima etapa a ser efetuada será o acondicionamento, ainda não realizado 

em função do processo de digitalização da coleção, recém-finalizado, e que será 

pensado pela equipe técnica em função do tipo de manipulação a ser prevista para o 

espólio.  
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Figura 5 - Limpeza mecânica com pó de borracha 
 

O acervo numismático, por sua vez, é composto por 15 medalhas de condecoração ou 

participação em eventos. Todos os objetos estão em ótimo estado de conservação, 

acondicionados em suas embalagens originais, não sendo necessária qualquer 

intervenção mais incisiva. 

 

A conservação do acervo bibliográfico e documental 

O acervo bibliográfico e documental de Valentin Calderon é composto por 542 livros, 176 

fichas de anotações de campo, 492 Cartas, 02 diplomas, 68 notas de jornal, 37 mapas, 

totalizando 1317 objetos. Inicialmente, a proposta seria desenvolver um trabalho de 

conservação em todo acervo bibliográfico e documental recebido, porém, analisando o 

acervo em sua quantidade, o tempo necessário para sua realização e a execução dos 

outros projetos envolvidos (que necessitavam do uso imediato das informações das 

cartas, recortes de jornais, etc.), considerou-se mais indicado iniciar o trabalho pelo 

acervo bibliográfico, já que naquele momento seria o menos acessado. Ao longo do 

período de dois anos, foram realizadas apenas atividades voltadas a esta parte do acervo, 

visto que, além do volume de objetos dentro do acervo geral, que superou as 
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expectativas iniciais, as condições de deterioração pontuais de algumas peças, 

necessitaram de um maior cuidado e tempo para a realização das ações. 

O acervo bibliográfico destaca-se pela repetição de uma série de periódicos, como a 

Universitas – Revista de Cultura da UFBA, produzida pelo Núcleo Publicação Centro 

Editorial e Didático da universidade na década de 1970, e reúne uma série de artigos de 

temas variados, inclusive sobre arqueologia, muitos de autoria do próprio Calderón. É 

importante ressaltar que grande parte deste material não apresenta característica de uso 

e foram classificados em ótimo estado de conservação (Figura 6).  

 

Figura 6 - Universitas - Revista de Cultura da Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Outro destaque do acervo bibliográfico é a minuta de uma das principais publicações de 

Valentin Calderón, O Sambaqui da Pedra Oca, publicado em 1964. O material, 

datilografado em papel formato carta, apresenta algumas correções ao longo do texto e o 

suporte já acidificado e com pontos de oxidação pelo acréscimo de grampos para fixação 

das folhas soltas (Figura 7).  
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Figura 7 - Minuta do livro Sambaqui da Pedra Oca 
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 Todos os livros e revistas contidos neste acervo foram analisados no seu conjunto, mas 

tratados cada um em suas particularidades, respeitando o uso e as intervenções sofridas 

ao longo do tempo. O primeiro passo para o desenvolvimento do trabalho foi a realização 

de uma análise minuciosa do material, diagnosticando deteriorações e as prováveis 

causas para propor tratamentos adequado no aspecto geral e detectando casos pontuais 

para tratamentos específicos.  

Em um primeiro momento, o material foi analisado no seu conjunto, levando em 

consideração aspectos que demonstrassem as condições de armazenamento, uso e 

qualquer outra interferência externa que pudesse influenciar de forma a danificar o 

conjunto. Logo após esta primeira análise, cada documento foi avaliado individualmente 

numa tentativa de buscar a melhor atuação pontual para cada problema diagnosticado; 

foram consideradas a forma de manipulação de cada documento, o tipo da encadernação, 

sujidades encontradas, rasgos, entre outros fatores. Foram indicados procedimentos para 

a conservação preventiva mesmo para aqueles objetos que não apresentavam nenhum 

fator de degradação.  

O segundo momento da execução do projeto foi a realização da documentação 

fotográfica, buscando o registro técnico de cada material, desde a chegada no local de 

tratamento até a finalização dos procedimentos com o acondicionamento no local de 

guarda. O registro inicial teve como objetivo identificar os aspectos e informações de 

cada objeto antes da intervenção de conservação e ou pequenos reparos, buscando 

documentar o estado de conservação do objeto recebido para tratamento naquele 

instante, além de evidenciar dados importantes do material que servirão como documento 

sobre o processo a ser realizado.  

O registro fotográfico foi realizado a cada procedimento técnico executado, para ser 

anexado ao relatório final, de forma deixar documentadas as intervenções sofridas e as 

possíveis modificações ao longo dos tratamentos realizados. Por fim, documentou-se o 

resultado final das intervenções buscando propor análises comparativas entre o início e o 

final das intervenções sofridas. 

Ainda sobre o diagnóstico, verificou-se que parte do acervo bibliográfico é composta por 

um grande número de revistas que provavelmente nunca haviam sido utilizadas e em 

ótimo estado de conservação. Para estes materiais, indicou-se apenas uma higienização 

mecânica para a retirada de sujidades superficiais acumuladas sobre os suportes.  
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Figura 8 - Limpeza mecânica do acervo bibliográfico 

 

As ações de pequenos reparos se caracterizaram por consolidações feitas no material 

sem intervir diretamente em sua estrutura. Foi realizada a consolidação de suportes 

danificados pela remoção de grampos oxidados, consolidação de páginas com rasgos, 

consolidação de encadernações danificadas, entre tantas outras ações que necessitaram 

de intervenções de modo evitar danos maiores e uma possível restauração. 

Os livros foram armazenados em arquivos deslizantes na reserva técnica do museu. 

Nesta etapa, foram considerados aspectos como a luz, umidade, temperatura, entre 

outros fatores que ao longo do tempo podem degradar o material e que devem ser 

evitados nos locais de guarda. 

 

Considerações Finais 

Pensar a preservação dos acervos arqueológicos é pensar, também, a preservação dos 

documentos associados aos artefatos. Como visto a compreensão do registro 

arqueológico é ampla, e se caracteriza pela abrangência de todas as informações 

originadas pela pesquisa arqueológica, e não somente pelos objetos coletados em campo. 

Neste contexto, as instituições de salvaguarda, como os museus de arqueologia, devem 
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atentar para a inclusão de políticas de acervos que contemplem também a variedade 

documental destes arquivos.  

As ações de conservação executadas, além de possibilitarem a utilização e leitura dos 

documentos, viabilizaram a elaboração do livro Memórias em tons de sépia: a Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia no acervo do Museu 

de Arqueologia e Etnologia da UFBA – as fotografias do espólio de Valentin Calderón 

(décadas de 40 e 50) (PEREIRA et al., 2016). Primeiro produto do projeto Herança, 

memória e esquecimento: por uma musealização do espólio intelectual do arqueólogo 

Valentin Calderón, a publicação conta parte da história desta universidade através de 

imagens colecionadas pelo pesquisador e até então nunca publicizadas.  

A preservação do espólio pessoal de Valentin Calderón tem possibilitado a compreensão 

do acervo coletado e formado pelo arqueólogo e salvaguardado pelo Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFBA, e com isso a reflexão sobre a importância da 

preservação da documentação produzida em torno dos artefatos. Ao percebermos a 

documentação associada parte do registro arqueológico e uma extensão dos objetos, se 

torna indispensável pensar as práticas de conservação e acondicionamento para garantir 

não só a salvaguarda do objeto como também a informação acerca do mesmo. 
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Resumo 

O sítio Foz do Lajeado é um sítio de gravuras rupestres que encontra-se a jusante da 
barragem do Lajeado, no município homônimo, esta barragem alterou significadamente 
esta paisagem, estas alterações estão prejudicando substancialmente as rochas 
gravadas nesta localidade. Tanto a barragem em si, com seu abrir e fechar de comportas 
que modificou a dinâmica natural do rio vem acelerando o processo de degradação das 
rochas deste sítio. Tal constatação foi possível despois de três anos de monitoramento 
da área que nos levou as análises petrográficas das rochas e sedimentos dos rios que 
compõem este sítio, Rio Lajeado e Rio Tocantins. Desta maneira, enunciaremos aqui os 
principais fatores identificados afim de buscar saídas para a salvaguarda in loco deste 
sítio, haja vista sua importância frente ao rico contexto arqueológico que esta área 
resguarda. Contudo, este trabalho não é conclusivo, pois até o momento as constatações 
geraram novas questões de cunho conservacionista.  

Palavras-chave: Arte Rupestre; Gravuras; Tocantins; Conservação, Patrimônio 
Arqueológico. 

 

Introdução 

Como atividades da última etapa de campo do projeto Tecnologia e Território: dispersão 

e diversificação no povoamento do Planalto Central Brasileiro1, iniciamos uma 

                                                 
* Arqueóloga do IPHAN-TO, doutora em Quaternário Materiais e Culturas pela Universidade Trás-os-Montes 
e Alto Douro – PT, este trabalho foi contemplado com bolsa de doutorado pleno pela CAPES. Mestre em 
Arqueologia Pré-histórica e Arte Rupestre pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro – PT. Graduada 
em História pela Universidade Federal do Tocantins. 
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prospecção rupestre a jusante da barragem da UHE do Lajeado nas proximidades da foz 

do Rio Lajeado no ano de 2013, onde encontramos o primeiro conjunto de 5 rochas que 

nomeamos Sítio Foz do Lajeado. Nos anos de 2014 e 2015 intensificamos as 

prospecções e ampliamos o número de rochas para 16, entretanto, as prospecções 

estavam condicionadas aos regimes pluviométricos e de abertura das comportas da 

barragem dificultando e diminuindo os dias de trabalho, desta forma, acreditamos na 

possibilidade de ampliar este número. A Figura 1 apresenta a localização da área de 

pesquisa. 

O Sítio Foz do Lajeado encontra-se na área central do estado do Tocantins, município de 

Lajeado. As rochas gravadas que compõem este sítio encontram-se na margem 

esquerda do rio Lajeado, próximo sua foz no Rio Tocantins, assim como, há rochas 

gravadas também no rio Tocantins, margem direita.  

 
Figura 2 - Localização da área de pesquisa. 

 

 

Tendo em vista a hidrografia, a geologia e os estilos rupestres empregados dividimos o 

sítio em duas áreas, desta maneira temos a área: A, para o Rio Lajeado e B, para o Rio 

                                                                                                                                                    
1 Projeto coordenado pelo Dr. Lucas Bueno, financiado pelo CNPq. 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

333 

 

Tocantins (Figura 2). Entretanto, mantivemos a numeração contínua das rochas 1 a 16, 

conforme foram sendo descobertas. A decisão de dividir esta área foi elaborada a fim de 

dinamizar a descrição do sítio.  

 

Figura 3 - Sítio Foz do Lajeado e sua divisão, área A e área B. 
 

 

A área A encontra-se no Rio Lajeado a alguns metros da sua foz no Rio Tocantins, entre 

o último meandro e a foz do Lajeado, em uma grande área de remanso. As rochas 

afloram prioritariamente na margem esquerda do Rio Lajeado onde concentram-se as 

rochas gravadas em um único aglomerado, estendendo-se até a parte central do rio, 

contudo não encontramos nenhuma rocha gravada na margem direita do Rio Lajeado 

(figura 3).  

 

 

Figura 4 - Panorâmica da área A. 
 

As gravuras foram elaboradas por picoteamento, bastante profundo. Os motivos 

gravados são ziguezagues, círculos concêntricos, círculos concêntricos raiados, 
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ampulhetas, antropomorfos, biomorfos, cúpulas. Os motivos foram dispostos 

preferencialmente em rochas que haviam uma face horizontalizadas e planas, a grande 

maioria deles estão voltados para a montante do rio. Outro fator a ressaltar, é a escolha 

da matriz rochosa, pois mesmo com a existência de granitos nesta porção do rio, todas 

as rochas gravadas nesta área foram elaboradas em arenitos. 

 

 

 

Figura 5: Rocha 6, Área A. 

 

Na área B, já na margem direita do Rio Tocantins as rochas estão dispersas, seus 

motivos foram gravados com picoteamento raso., Por ventura, esta escolha pode ter sido 

influenciada por sua própria matriz rochosa, granito, por ser mais resistente que os 

arenitos. Os arenitos por sua vez não foram escolhidos para fazer parte deste conjunto 

rupestre, mesmo havendo grandes rochas desta matriz na área B. Os motivos nesta área 

também são menos variáveis, porém em proporções maiores, resultando poucos motivos 

mas preenchendo grandes espaços, ao contrário da área A, onde haviam pequenos 

motivos em grande quantidade, a fim de preencher uma face rochosa. Na área B os 

motivos gravados foram essencialmente os círculos, variando em concêntricos, 

concêntricos raiados, pares de círculos concêntricos, entretanto, há um zoomorfo, 

cervídeo, exemplar único até o momento. 
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Figura 6 - Visão geral da área B, detalhe da rocha 13. 
 

 

 

Figura 7 - Detalhe da rocha 10, área B. 
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Desta forma, é evidente que temos uma divisão neste sítio, esta divisão é hidrográfica, 

geológica e estilística. Contudo, em um espaço diminuto, levando-nos a imaginar a 

possibilidade de terem existido dois grupos distintos nesta mesma área ou ainda que o 

mesmo grupo poderia possuir formas distintas de interagir com matrizes rochosas 

diferentes.  

Tendo em vista tantas peculiaridades, riqueza e potencialidade arqueológica desta área, 

começamos a monitorar este ambiente. Após dois anos de monitoramento, observamos 

que estas rochas, principalmente os arenitos, estavam com um grau de “lixamento” 

intenso e sua visibilidade diminuindo, apesar dos sulcos profundos da área A. A partir 

destas constatações iniciamos uma série de análises para conhecer as matrizes 

rochosas para então refletir sobre a conservação deste sítio.  

 

Análise Petrográfica das Rochas Suporte das Gravuras Rupestres 

Para melhor compreensão dos suportes rochosos optamos por analisá-los 

petrograficamente2, buscando informações que pudessem esclarecer escolhas estilísticas 

e conservacionistas. Com esta perspectiva também optamos por analisar os sedimentos 

transportados pelo rio a fim de compreender sua relação direta no desgaste de suporte. 

Sendo assim, optamos por fazer lâminas delgadas das rochas com características 

semelhantes as rochas gravadas e lâmina delgada do sedimento transportado pelos rio 

Lajeado. Optamos por este tipo de análise, pois ela nos permitiu compreender a 

constituição mineralógica da rocha e/ou sedimento, dando-nos aportes realmente 

credíveis das suas características físicas possibilitando-nos entender com maior 

concretude questões que a olho nu facilmente passariam despercebidas. 

Para as análises petrográficas das rochas suporte, coletamos amostras com 

características mineralógicas e texturais semelhantes ao conjunto de rochas gravadas. 

Logo, as amostras estudadas foram coletadas na proximidade dos blocos rochosos com 

gravuras. Desta forma, obtivemos duas amostras de arenito para exemplificar os dois 

tipos de arenitos (amostras 1 e 3) que se encontram gravados na área A e uma amostra 

granítica para analisar o suporte das gravuras da área B. 

 

                                                 
2 Realizadas pelo departamento de geologia no laboratório de geologia da Universidade Trás-os-Montes e 
Alto Douro, sob orientação do Dr. Rui Teixeira. 
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Os Arenitos 

Verificamos que os arenitos, são substancialmente formados por grão de quartzo, com 

pequenas parcelas de quartzito, moscovita, zircão, minerais opacos e esfena. O cimento, 

quando existente, é essencialmente constituído por caulinita. A amostra 1 (figura 7) é 

equivalente às rochas gravadas 4, 6, 7 e apresenta grãos arredondados a sub-angulosos, 

grau de empacotamento3 variável de tangente a completo, com algum cimento nos 

interstícios. No cimento ainda há evidências de processos de caulinização da moscovite 

primária. Além disso, a sua textura4 é bem calibrada, sendo característica de um grau de 

maturidade5 textural que pode ser classificado de sub-maturo a maturo73 (CASTRO 

DORADO, 1988; TUCKER, 2001;). Devido a estas características (especialmente a 

presença de cimento) esta rocha pode ser bastante suscetível a processos de 

intemperismo físico, coincidindo, de fato, com as rochas gravadas em pior estado de 

conservação. 

 

Figura 8 - Amostra 1 do arenito do Sítio Foz do Lajeado, com grãos de quartzo (Qz), moscovite 
(Ms) óxidos de ferro (oxFe) e cimento caulinítico (Kln). Microfotografias do lado esquerdo em 

nicóis // e do lado direito em nicóis ×. 
 

                                                 
3 “El espacio intergranular dejado por los clastos puede estar ocupados por material detrítico fino (matriz) o 
por cemento. Este espacio intergranular puede ser reducido durante la diagénesis, e incluso desaparecer” 
(CASTRO DORADO, 1988, p.84). 
4 “conjunto de las relaciones intergranulares de tamaño y forma de los cristales o clasto que forman una roca 
determinada” (CASTRO DORADO, 1988, p.20). 
5 “las rocas maturas se caracterizan, por tanto, por tener los granos redondeados, por representar una 
distribuicíon homogénea de tamaño de granos y por la ausência de matriz” (CASTRO DORADO, 1988, p.81). 
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A amostra 3, equivalente as rochas gravadas 1, 2, 3, 5 e 8, corresponde a um arenito um 

pouco mais resistente às intempéries. A sua constituição mineralógica é em tudo idêntica 

à do arenito descrito anteriormente, embora a quantidade de cimento seja muito mais 

reduzida, sendo constituído por caulinita e óxidos/hidróxidos de ferro. Além disso, há 

algumas diferenças texturais, sendo elas: grãos essencialmente sub-angulosos, 

apresentando um grau de empacotamento suturado, não havendo praticamente 

interstícios entre os grãos. Este fato parece indicar uma sujeição da rocha inicialmente 

sedimentar a condições de metamorfismo de baixo grau, por evidente aumento de 

pressão a que esteve sujeita. A textura da amostra 3 (figura 8) é bem calibrada, sendo 

característica de um grau de maturidade textural que pode ser classificado de sub-maturo 

a maturo (CASTRO DORADO,1988; TUCKER, 2001). 

Devido a estas características (especialmente ao grau de empacotamento suturado) esta 

rocha pode oferecer uma grande resistência aos processos de intemperismo físico. Desta 

forma, apesar destes dois arenitos serem bastante semelhantes em termos 

mineralógicos, as suas características texturais, conferem-lhes resistências diferenciadas 

aos processos de intemperismo físico. 

 

 

Figura 9 -  Amostra 3 do arenito do Sítio Foz do Lajeado, com grãos de quartzo (Qz), zircão (Zrn) e 
óxidos de ferro (oxFe) e cimento caulinítico (Kln) com hidróxidos de ferro (hoxFe). Microfotografias 

do lado esquerdo em nicóis // e do lado direito em nicóis ×. 
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Os Granitos 

Para exemplificar os granitos pré-cambrianos da área B selecionamos a amostra 2, que é 

composta por quartzo, feldspato potássico (microclina), plagioclásio, biotita (ligeiramente 

cloritizada), apatita, alanita, zircão e minerais opacos (provavelmente óxidos de ferro e/ou 

titânio). A textura é hipidiomórfica6 com grão médio a fino, porfiróide (Figura 9).  

 

 

Figura 10 - Aspectos mineralógicos e microtexturais da amostra 2 do granito do Sítio Foz do 
Lajeado. QZ- quartzo, Mcl- Microlina, FenMcl- Fenocristais de microlina, Plplagioclase, Bt- Biotite. 

Microfotografias do lado esquerdo em nicóis // e do lado direito em nicóis×. 
 

                                                 
6 “Quando todos los cristales son subdiomorfo , o bien que existan cristales idiomorfos, subdiomorfos y 
xenomorfos conjuntamente (caso más general)” (CASTRO DORADO, 1988:59) 
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Da Conservação 

O conjunto de rochas da área A do sítio Foz do Lajeado está localizado na área de 

depósito de um grande meandro do Rio Lajeado, verificamos que em três anos de 

monitoramento do sítio algumas rochas já se encontram mais polidas e outras menos 

visíveis. Julgamos que a areia quartzosa7 que é transportada pelo rio e se deposita nas 

praias do Lajeado (ponto de coleta da amostra 5, A.5 da Figura 10) juntamente com a 

força do caudal do rio são as principais causas deste desgaste. 

 

 

Figura 11 - Ponto de coleta da amostra 5, (A.5) do sedimento inconsolidado76. Abaixo 
microfotografias, do lado esquerdo (1A e 2A) em nicóis // e do lado direito (1B e 2B) em nicóis ×. 

 

                                                 
7 Conforme representado nas imagens 1 e 2 da figura 37 podemos observar que a morfologia das partículas 
componentes desta areia, é angulosa, com capacidade de exercer um intenso efeito abrasivo nos arenitos 
escolhidos pelos gravadores, já que a dureza desta areia (entre 6 e 7 na escala de Mohs) é igual ou superior 
ao das rochas gravadas na área A do sítio Foz do Lajeado. 
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As rochas gravadas na área deste sítio são todas areníticas. Embora sejam constituídas 

essencialmente por quartzo, algumas são especialmente suscetíveis à erosão por 

apresentarem cimento caulinítico e serem bastante porosas, desagregando-se 

facilmente. Estes areais, trazidas por uma dinâmica de cheias que não é natural, 

possuem alto grau de polimento sobre estes arenitos, já que são formadas por areias 

essencialmente constituídas por fragmentos de quartzo, granitos e pela presença mais 

tímida de feldspato potássico, quartzito, siltito, opaco, microlina, turmalina, zircão, esfena, 

hidróxido de ferro e clorite. Outro fator intrigante nesta areia quatzosa é que a mesma 

possui ângulos agudos, mostrando que não são naturais deste rio, são frutos de 

implosões, construções e atividades antrópicas a montante e a jusante do Rio Lajeado, 

haja vista que na abertura das comportas o rio lajeado é invadido pelo rio Tocantins e por 

seus sedimentos. 

Para além das características físicas das rochas e do sedimento, ressaltamos que as 

areias eram transportadas por uma dinâmica natural dos rios e seus sistemas de cheias. 

Contudo, estas cheias já não são naturais e nem anuais, são de domínio da UHE do 

Lajeado e da PCH do Lajeado. Estas cheias artificiais possuem uma grande variação de 

cotas máximas e mínimas em um espaço de tempo muito curto, por vezes atingindo as 

cotas extremas em um único dia (figura 11). 

 

 

Figura 12 - Aspectos de uma inundação artificial, em uma da mesma porção do rio, com cerca de 
duas horas de diferença. 

 

Com a coleta das amostras do banco de areia (A.5) e de rochas semelhantes às rochas 

gravadas deste conjunto, fizemos lâminas delgadas dos sedimentos e das rochas, 

verificamos que os sedimentos não consolidados (essencialmente quartzoso, bastante 
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resistente) é periodicamente transportado sobre as rochas (areníticas), intensificando o 

processo de intemperismo físico destas rochas. 

Quanto as rochas graníticas o desgaste é aparentemente menor devido sua resistência, 

contudo, por estarem em frente as comportas da UHE-Lajeado, sofrem com a força do 

caudal artificial gerado pela abertura das comportas e acreditamos ainda que as secas 

imediatas causadas pelo fechamento das comportas, também podem vir a causar 

oscilações quanto a temperatura e exposição das rochas. Outra problemática quanto a 

conservação das gravuras neste suporte está ligada a característica da técnica utilizada 

para executar as gravuras, pois por se tratarem de gravuras de profundidade pequena, 

qualquer alteração na face da rocha a torna suscetível ao desaparecimento. Outro fator 

que pode vir a prejudicar a preservação e conservação destes matacões graníticos é a 

ausência do sedimento natural do rio que existia entre eles e fixavam as rochas em sua 

posição original, tememos que a falta deste sedimento, com o passar dos anos acarrete 

no deslocamento dos blocos gravados, destruindo-os ou ainda perdendo-o. 

 

 

Figura 13 - Rocha 11, detalhe das comportas e da falta de sedimentos nas bases das rochas. 

 

Desta maneira, acreditamos que uma ação conservacionista neste sítio, em ambas as 

áreas, é de extrema urgência tendo em vista a possibilidade de desaparecimento deste 

sítio que apesar de sobrevivente desta barragem ainda corre risco de desaparecer. 
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Conclusão 

Apesar de constatarmos tantas questões preocupantes neste sítio, a real preocupação é 

o que fazer diante de tal quadro. Pois as normas gerais de preservação recomendam que 

os sítios, quando possível, sejam conservados in situ. Partindo desta premissa, 

começamos a questionar se in situ estas rochas não estariam sofrendo maiores riscos. 

Contudo estas são as primeiras incursões que fazemos a esta reflexão, desta forma, 

findamos com a fatídica questão: O que fazer quando o ambiente se torna um fator hostil 

na preservação da arte rupestre gravada? 
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PATRIMÔNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO: 

a importância das práticas de preservação em campo  

 

Ricardo S. Guimarães* 

 

 

Resumo 

A conservação de qualquer tipo de artefato oriundo de sítio arqueológico submerso é 
sempre um grande desafio para os especialistas. O sucesso do tratamento em laboratório 
depende diretamente da adoção de melhores práticas de preservação, tomadas ainda 
durante as atividades de pesquisa arqueológica em campo. Essa comunicação tem como 
propósito, ainda que de maneira breve, abordar a questão da preservação e conservação 
in situ, além de discorrer sobre procedimentos capazes de mitigar a degradação que 
acomete os artefatos ou vestígios arqueológicos removidos do meio aquático, até que 
cheguem ao laboratório. E como estudo de caso, discorrer sobre o processo de 
estabilização de um canhão de bronze, retirado do mar ilegalmente, sendo realizado pela 
Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. 

Palavras-chave: Arqueologia Subaquática; Conservação; Patrimônio Cultural 
Subaquático; Patrimônio Arqueológico.  

 

Introdução 

Na costa brasileira existem diversos tipos de sítios arqueológicos submersos, como 

sambaquis, sítios depositários, sítios santuários, entre outros. Porém, indiscutivelmente 

são os sítios de naufrágio que mais despertam o interesse dos pesquisadores e por que 

não mencionar dos caçadores de tesouro e souvenires. Conforme pesquisa realizada 

pela DPHDM, existem aproximadamente 2.125 naufrágios, ocorridos do início do século 

XVI até 1950, em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). Entre os que foram localizados, 

alguns por seu notável valor histórico-cultural, são classificados como sítios 

arqueológicos e, portanto, considerados Patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro.  

                                                 
* Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), Rua Dom Manuel 15, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP: 20010-090; guimaraes@dphdm.mar.mil.br; Mestre em Arqueologia, Especialista em 
Arqueologia Subaquática, Encarregado da Divisão de Arqueologia Subaquática (DAS/DPHDM).  
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Preocupada com a crescente destruição, saque e exploração comercial do Patrimônio 

Cultural Subaquático, a UNESCO, em sua 31ª Conferência-Geral, realizada em 

novembro de 2001, aprovou uma Convenção sobre a proteção desse patrimônio. 

Conforme o texto da Convenção, foi estabelecido que: 

Património cultural subaquático significa todos os vestígios da existência 
do homem de caráter cultural, histórico ou arqueológico, que se 
encontrem parcial ou totalmente, periódica ou continuamente, 
submersos, há, pelo menos, 100 anos, nomeadamente: os sítios, 
estruturas, edifícios, artefactos e restos humanos, bem como o respetivo 
contexto arqueológico natural; navios, aeronaves e outros veículos, ou 
parte deles, a respetiva carga ou outro conteúdo, bem como o respetivo 
contexto arqueológico e natural; assim como os artefactos de caráter 
pré-histórico (CONVENÇÃO UNESCO, 2001). 

A convenção da UNESCO possui um anexo contendo normas relativas às atividades 

dirigidas ao Patrimônio Cultural Subaquático, que pode ser considerado um guia 

importante para os arqueólogos no planejamento de seus projetos. Em relação à questão 

de preservação e conservação do patrimônio cultural subaquático, o anexo preconiza 

que: 

No programa de conservação estarão previstos o tratamento dos 
vestígios arqueológicos durante as atividades dirigidas ao patrimônio 
cultural subaquático, no curso de seu translado e a longo prazo. A 
conservação será efetuada conforme as normas profissionais vigentes. 
(ANEXO DA CONVENÇÃO UNESCO, 2001). 

O Brasil não ratificou a Convenção da UNESCO, não sendo desejável que a faça sem 

que a decisão seja precedida de um amplo debate que envolva a Marinha do Brasil, o 

IPHAN, o Ministério das Relações Exteriores e os arqueólogos, por meio de suas 

diversas sociedades, como a SAB por exemplo. No entendimento da Marinha, o texto 

atual da Convenção fere a soberania brasileira. Isso não invalida a excelência das 

orientações contidas em seu anexo.  

Um projeto arqueológico subaquático, bem orientado, deverá sempre levar em 

consideração aspectos relacionados à preservação do sítio, isto para garantir às futuras 

gerações a continuidade das pesquisas, assim como a preservação dos artefatos que 

forem dele removidos, garantindo que cheguem o mais breve e em segurança ao 

laboratório de conservação.  

 

A Preservação In Situ 

Considerando a proteção dos bens culturais submersos como uma prioridade, a 

Convenção preconiza que a preservação in situ deverá ser considerada como primeira 
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opção. Essa recomendação é pertinente já que normalmente os artefatos arqueológicos 

localizados em sítios submersos se encontram em equilíbrio físico-químico com o meio 

ambiente em que se encontram. Decidir trazê-los à superfície, após longo período 

submersos, sem que se adote medidas adequadas para preservá-los, acarretará na 

aceleração do processo de deterioração e possível perda do objeto (MAARLEVELD et al., 

2013, p. 179; COELHO & GUERREIRO, 2014, p. 29). Nesse sentido, a expertise do 

arqueólogo é necessária, pois necessitará avaliar a relevância da necessidade de 

remoção de artefatos do meio em que se encontram estáveis. Para melhor assessorá-lo, 

a presença de um conservador-mergulhador na equipe será sempre muito bem-vinda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme registrado na literatura disponível sobre o assunto, muitos artefatos se 

preservam melhor em sítios arqueológicos submersos do que em sítios terrestres, entre 

eles os fabricados com ossos, couro, madeira, tecidos, bronze e ferro, por exemplo 

(COELHO; GUERREIRO, 2014, p. 29). A Diretoria do Patrimônio Histórico e 

Documentação da Marinha (DPHDM), no Rio de Janeiro, possui em seu acervo 

arqueológico diversificados artefatos oriundos de naufrágios, alguns com mais de 200 

anos e que foram encontrados em muito bom estado de conservação. Podem-se apreciar 

alguns desses artefatos na Exposição Permanente do Museu Naval. Lá estão expostos, 

inclusive, diversos canhões de bronze. Ainda no Museu Naval uma exposição temporária 

intitulada Patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro: Naufrágios Históricos está sendo 

montada e deverá permanecer aberta à visitação até início de 2017.  
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Imagem 1 - Conservador-mergulhador realizando exame visual de 
um fragmento de cabo pertencente a um sítio de naufrágio no 

litoral português. Foto: Alexandra Figueiredo, 2016. 
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Quanto à preservação in situ de um sítio arqueológico marinho, por exemplo, pode ser 

feita por meio de instalação de proteção física, a fim de evitar ações naturais e antrópicas 

indesejáveis, o que não impede, concomitantemente, a realização de aplicação de 

técnicas de conservação preventiva. Um exemplo de preservação in situ foi o adotado 

para o sítio submerso de uma embarcação fenícia, achada próxima à Praia La Isla, 

Município de Mazarrón, Província de Murcia, na Espanha. Localizado a pouca 

profundidade, o sítio arqueológico Mazarrón II, assim denominado, foi envolvido por uma 

estrutura metálica presa ao fundo, medindo (12 x 16)m. A estrutura composta por várias 

tampas permite aos pesquisadores, terminada a temporada de trabalhos de campo, 

prepará-lo, cobri-lo com areia e depois tampá-lo, protegendo-o das intempéries. Com 

este tipo de proteção foi possível a realização de levantamento minucioso e contínuo do 

sítio, sem necessidade de remoção de artefatos. Assim, a partir dos vários registros foi 

possível reproduzi-lo de maneira fidedigna, por meio de uma réplica exposta no interior 

do Museu Nacional de Arqueologia Subaquática (ARQUA), em Cartagena.  Desta forma, 

além de se preservar o sítio para levantamentos posteriores, foi possível a divulgação de 

informações históricas ao público, com conteúdo referente à embarcação, à sua carga, a 

ânforas, à notável tecnologia construtiva do barco, a determinados artefatos náuticos 

como o interessante modelo de âncora utilizada, enfim, inferir mais um pouco sobre a 

presença fenícia na costa espanhola feita a mais de IV séculos a.C..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 2 - Vista do sítio Mazarrón II sob a estrutura 

metálica usada para proteção (BELINCHÓN, 2010, p. 36) 
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Como exemplo de conservação preventiva, destinada a estabilizar um artefato 

metálico in situ, destaca-se a descrita pelo Dr. Ian Mac Leod, durante sua participação na 

Jornada de Ciências e Conservação de Bens Culturais, ocorrida no Rio de Janeiro, em 

2001: 

No próximo slide eu mesmo apareço medindo a âncora, pois parte da 
crosta marinha havia se soltado e eu estava alarmado. A taxa de 
corrosão – lembram do slide anterior? – era muito sensível, a voltagem 
muda, e eu sabia que a âncora estava se despedaçando rapidamente. 
Então, colocamos um anodo nela e o próximo slide mostra a voltagem; a 
voltagem está subindo, subindo, subindo, o que significa que a taxa de 
corrosão estava indo. Prendemos o anodo e empurramo-lo para baixo, e 
bem ali embaixo conseguimos uma voltagem boa e estável e a âncora foi 
recuperada... Agora temos uma nova maneira de preservar objetos 
imersos em água (MAC LEOD, 2002, p. 28). 

O exemplo citado acima é relacionado à âncora de uma embarcação inglesa naufragada 

ao largo da Ilha de Norfolk, Oceano Pacífico, há mais de 200 anos. Conforme explicações 

adicionais de Mac Leod foi usado, como anodo, um bloco de alumínio retirado de um 

motor velho de carro e cabos de cobre para prendê-lo ao artefato. Uma ideia criativa, que 

segundo o Mac Leod barateou bastante os custos do processo de estabilização daquele 

artefato náutico feito in situ.   

Quanto à questão da preservação in situ, a observação feita por Guadalupe Campos e 

Marcos Granato, contida na Cartilha de Orientações Gerais para Preservação de 

Artefatos Arqueológicos Metálicos, também se aplica aos artefatos metálicos quando 

presentes em ambientes submersos. Conforme esses especialistas:  

Imagem 3 - Reprodução do sítio Mazarrón II no interior do 
ARQUA, Cartagena. Foto: Ricardo Guimarães, 2016. 
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Ainda que o processo de deterioração dos artefatos arqueológicos 
metálicos seja inevitável, eles podem ser preservados por um período 
maior, quando enterrados em um ambiente estável, do que quando 
armazenados precariamente por alguns meses ou anos aguardando à 
espera de tratamento apropriado. A corrosão torna-se mais acentuada 
quando os artefatos metálicos estão em contato com oxigênio e a 
umidade atmosférica (CAMPOS; GRANATO, 2015, p.1).  

Isso explica por que aqueles que removem de maneira ilegal artefatos metálicos de um 

sítio arqueológico submerso, marinho ou não, sem adoção de procedimentos de 

conservação e preservação adequados, se admirem ao observarem que esses objetos 

rapidamente se deterioram. Não é raro que sejam então logo descartados, sendo 

perdidas definitivamente informações de valor arqueológico inestimáveis. 

Outro exemplo de boa prática de preservação in situ, desta vez em ambiente aquático 

não marinho, foi o adotado por equipe de pesquisadores, em relação a uma canoa 

monóxila encontrada no Rio Jaguari, entre a cidade paulistana de Vargem e a mineira de 

Extrema, em 2006. A canoa foi achada por pescadores que acertadamente não a 

removeram da água e entraram logo em contato com o Museu Municipal de Bragança 

Paulista. Uma equipe do Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática 

(CEANS), do Núcleo de pesquisas e Estudos Ambientais (Nepam/Unicamp), coordenada 

pelo arqueólogo Gilson Rambelli, foi ao local e fez as medições e o registro fotográfico da 

canoa. Conforme as considerações feitas por Rambelli, publicadas em uma matéria 

jornalística: 

Protegemos a canoa com uma tela de náilon para assegurar a 
integridade do casco e procuramos um local com pouca correnteza para 
acomodá-la no fundo do rio, obedecendo a critérios internacionais de 
conservação. A madeira está encharcada e, se o casco secar, pode 
rachar e quebrar (TEGA, 2006, p. 2). 

Ressalta-se que a retirada de um artefato arqueológico de madeira de meio submerso 

marinho ou não, requer, como qualquer outro, cuidados especiais. Caso seja necessário 

removê-los, eles devem ser preservados imersos, ou pelo menos úmidos, até que 

cheguem ao laboratório. Grau de degradação, avalição do teor de umidade da madeira, 

presença de bioincrustação e material metálico, entre outras análises, deverão ser feitas 

pelo conservador para que possa decidir sobre o tratamento mais adequado a ser 

adotado. Em campo, salvo por recomendação de especialista experiente, não se deve 

fazer uso do polietilenoglicol (PEG). Esse polímero usado como consolidante costuma ser 

designado conforme seu peso molecular corrente em que “quanto maior for a sua massa 

molecular maiores são os monómeros, influenciando a viscosidade e a capacidade de 

penetração na madeira” (MONTEIRO, 2015, p. 61). Assim, a indicação do PEG como 
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método de tratamento e a determinação do peso específico a ser empregado 

dependerão, primeiro, da avaliação do especialista quanto ao estado de conservação da 

madeira. Cabe destacar que, além do PEG, existem outros tipos de consolidantes que 

podem ser utilizados pelo especialista como, por exemplo, a sacarose. 

 

Deve-se Remover ou não os Artefatos dos Sítios de Contexto Subaquático? 

O tipo de intervenção em um sítio arqueológico subaquático deverá atender ao escopo do 

projeto e a decisão de remover ou não determinados artefatos caberá ao coordenador do 

mesmo. Ele irá avaliar, junto à sua equipe, a pertinência do procedimento e a prática 

mais adequada. Faz-se importante destacar que nem sempre é possível manter 

determinados artefatos arqueológicos em seu contexto de achamento, principalmente 

quando existe a necessidade de colocá-los em segurança e não se tenha condições de 

fazê-lo in situ. 

Para exemplificar a questão acima, pode-se mencionar como exemplo a decisão de 

remoção de dois artefatos líticos encontrados no sítio SC _ naufragados 01, a fim de 

salvaguardá-los. O sítio, localizado próximo à Ponta dos Naufragados, na costa 

catarinense, possivelmente pertence a Nau La Provedora, naufragada em 1583, 

pertencente à Armada espanhola, capitaneada por Diego Flores de Valdez e Pedro 

Sarmiento de Gamboa (FARIAS et al., 2012, p. 133). O projeto, que teve autorização e 

acompanhamento feito pela Marinha e IPHAN, foi coordenado pela Dra. Deisi Scunderlick 

Eloy de Farias, que junto à sua equipe programou e realizou vários mergulhos com a 

finalidade de preparação e montagem de plataformas, tendo em vista que os objetos, 

imersos por vários séculos, poderiam se encontrar bastante frágeis (FARIAS et al., 2012, 

p. 129). Conforme aos pesquisadores relatam:  

Ainda que tenha sido possível avaliar alguns elementos importantes in 
situ, três fatores foram fundamentais para que se decidisse pela retirada 
das peças: o primeiro relaciona-se ao local onde está o sítio 
arqueológico. Essa área, como já foi dito anteriormente, possui muita 
variação ocasionada por mudanças de correntes e ventos, gerando o 
soterramento dos artefatos; segundo, as concreções que cobriam as 
peças não permitiram averiguar maiores detalhes em superfície, ou, 
ainda, marcas produzidas durante o processo de produção e uso; e, por 
fim, e não menos importante, o terceiro fator refere-se à salvaguarda do 
bem arqueológico, uma vez que se verificou muitos curiosos buscando 
informações sobre a pesquisa, marcando pontos com GPS na área do 
sítio – enfim, considerou-se que os artefatos arqueológicos estavam em 
risco de serem retirados do contexto arqueológico por caçadores de 
tesouro e/ou curiosos (FARIAS et al., 2012, p. 132).  
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Além dos motivos elencados acima, pode-se acrescentar o fato de que o fundeio fortuito 

de embarcações de grande porte sobre o sítio poderia ocasionar o comprometimento das 

peças pelo choque advindo do lançamento das âncoras. Importante observar que os 

artefatos líticos, removidos em campanhas de campo distintas, foram devidamente 

acondicionados e transportados para o laboratório da Universidade Sul de Santa Catarina 

(UNISUL), atividade que ocorreu sem sofrer solução de continuidade. O transporte desse 

tipo de artefato do campo para o laboratório deve ser revestido de cuidados, com o uso 

de plásticos-bolhas para embalá-lo e utilização de paletes de madeira para movimentá-lo 

com mais segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remoções Ilegais: consequências indesejáveis  

Infelizmente, nem todas as intervenções voltadas ao Patrimônio Cultural Subaquático são 

realizadas de forma legal e acompanhadas por especialistas, no que costuma resultar em 

danos irreparáveis ao Patrimônio Cultural Subaquático. A retirada de dois batelões e 

diversos artefatos bélicos do Rio Paraná, próximo à cidade de Porto Rico foi um desses 

casos. Essas embarcações naufragadas, embora construídas para transporte de granéis 

sólidos, tomaram parte dos combates relacionados à Revolta Paulista de 1924. A retirada 

ilegalmente feita por iniciativa particular, em 2009, não observou procedimentos 

metodológicos preconizados na prática arqueológica e não contou com plano de 

conservação dos artefatos, desencadeando a aceleração do processo de desintegração 

de alguns deles, principalmente os artefatos metálicos. Uma equipe de peritos da 

Imagem 4 - Artefatos líticos removidos do sítio SC _ Naufragados _ 01 
Foto: Ricardo Guimarães, 2016. 
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Marinha e do IPHAN esteve no local para realizar a avaliação dos bens quanto ao seu 

valor histórico e arqueológico. Durante o trabalho, a equipe procurou orientar o fiel 

depositário, responsável pela guarda dos bens, para que os objetos, envolvidos em filmes 

plásticos fossem acondicionados de forma a evitar a condensação de água no interior 

das embalagens, e que não fossem acondicionados, numa mesma embalagem, artefatos 

metálicos de materiais diferentes a fim de evitar corrosão galvânica. Em campo 

subaquático esse cuidado faz-se importante, daí a necessidade de se levar várias caixas 

plásticas de polietileno para que os materiais sejam separados e mantidos em água 

coletada no mesmo local em que os artefatos se encontravam imersos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 - Batelões removidos ilegalmente do Rio Paraná. Logo abaixo, parte dos 
artefatos ainda embalados em filme plástico. Foto: Ricardo Guimarães, 2016. 

Foto: Ricardo Guimarães 
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O que Levar para Montagem de um “Laboratório de Campo” Subaquático? 

Quando da preparação para uma etapa de campo em sítio submerso, em que estão 

previstas prospecções diretas com atividade de mergulho e possíveis remoções de 

artefatos e amostras, não se deve esquecer de levar determinados materiais e 

equipamentos. Conforme orientou o Prof. Dr. Claudio Monteiro1, alguns itens são 

essenciais para o trabalho de campo do conservador-mergulhador ou mesmo do 

arqueólogo com a expertise necessária para tal mister. Caso seja necessária a 

montagem de um laboratório temporário em campo, Monteiro recomenda não esquecer 

de levar: 

• Sacos de polietileno herméticos; 

• Caixas de plástico herméticas;  

• Tubos plásticos herméticos; 

• Sacos de plásticos de bolhas;  

• Gaze;  

• Sacos pretos de lixo; 

• Filme plástico;  

• Toalhas;  

• Papel absorvente; 

• Folha de alumínio; e 

• Placas de polietileno  

Já para o estojo do especialista, o professor recomenda: 

• Haste com cabo e ponta bem fina (pico); 

• Fita adesiva de isolamento; 

• Braçadeiras de plástico; 

• Lâminas plastificadas;  

• Caneta ou lápis à prova de água; 

• Íman; 

• Porta-amostras; 

• Máquina fotográfica subaquática; 

• Leitor de PH; e 

• Leitor de condutividade. 

                                                 
1 Graduado em Conservação e Restauro, Prof. Dr. do Curso de Pós-Graduação em Arqueologia Subaquática 
do Instituto Politécnico de Tomar (IPT)/Universidade Autônoma de Lisboa (UAL).  
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A relação acima não esgota as possibilidades, sendo apenas um lembrete do que se 

acredita essencial para que o especialista na área de conservação possa desenvolver 

bem sua atividade durante o trabalho de campo em sítio arqueológico subaquático.  

O canhão de Pituba 

No Brasil é a Lei nº 7.542, de 27 de setembro de 1986, modificada pela Lei nº 10.166, de 

29 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e 

demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas 

sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos e em terrenos 

marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, além de dar outras 

providências. No âmbito desse instrumento protetivo compete à Marinha do Brasil a 

coordenação, o controle e a fiscalização das operações e atividades de que dispõe a 

lei e é na Norma da Autoridade Marítima nº 10, emitida pela Diretoria de Portos e 

Costas (NORMAM-10/DPC), que se encontram os critérios e exigências para a 

realização, entre outras, da pesquisa e exploração de todos os bens submersos que 

passaram ao domínio da União, inclusive os considerados de valor histórico e 

arqueológico. Conforme preconiza a NORMAM-10, aquele que encontrar coisas e 

bens em Águas de Jurisdição Nacional deverá cumprir determinados procedimentos, 

entre eles o de não alterar a situação das referidas coisas ou bens, salvo se for 

necessário para colocá-las em segurança; e comunicar imediatamente o achado à 

Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência da jurisdição. Porém, nem sempre a 

legislação é cumprida, colocando em risco o Patrimônio Cultural Brasileiro, como 

será visto no caso do canhão de Pituba. 

No ano de 2012, mergulhadores de caça-submarina acharam submerso nas 

imediações da Praia de Pituba, orla de Salvador, um pequeno canhão de bronze. O 

artefato foi removido sem que fossem cumpridos os protocolos exigidos pela 

legislação. Felizmente, o Comando do 2° Distrito Naval (Com2ºDN) foi notificado e o 

canhão, que estava prestes a ser jateado, foi recuperado e encaminhado à Capitania 

dos Portos da Bahia. O Com2ºDN comunicou o achado ao escritório regional do 

IPHAN e o Estado-Maior da Armada solicitou à DPHDM um parecer sobre o valor 

histórico-arqueológico da peça. 

 Cabe pontuar que a limpeza de artefatos metálicos pelo método de jateamento não 

é recomendada, pois pode remover marcas importantes existentes na peça, 

prejudicando a investigação arqueológica. A limpeza mecânica dos canhões deve ser 
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feita com muita cautela com auxílio de instrumentos metálicos ou mesmo de uma 

minirretifica. Não é recomendável iniciar a remoção de concreções por via química, o 

remanescente de carbonato de cálcio aderido ao artefato, por exemplo, poderá 

desaparecer junto ao produto da corrosão quando o mesmo for submetido ao 

tratamento por eletrólise. Caso haja persistência então poder-se-á fazer uso de 

solução de ácido cítrico, porém esta atividade só deverá ser realizada em laboratório 

(RODGERS, 2004, p.113). 

Os especialistas da DPHDM concluíram, em parecer, que o artefato se trata de um 

canhão de bronze holandês que pertenceu a Companhia das Índias Ocidentais 

Holandesa - Geotroyeerde Westindische Compagnie (GWC). Esse belo artefato 

bélico de 1m de comprimento e 15cm de calibre2 possui uma marcação em alto 

relevo na forma de ‘W’, que auxiliou na sua identificação. Estima-se que foi produzido 

entre 1621 e 1674. Conforme o Prof. Adler Homero, trata-se de um canhão do tipo 

Drake.  

Encaminhado para as instalações da DPHDM, no Rio de Janeiro, foi observado que 

o artefato possui marcas de degradação, provável resultado de intenso processo de 

corrosão. O interessante é que canhões de bronze, geralmente, mantém-se em bom 

estado de conservação quando em meio marinho, mesmo por longo período.  Não é 

inverossímil a hipótese de que esse artefato tenha sido removido do mar muito antes 

do anunciado e por falta de tratamento adequado ter sofrido, ao longo do tempo, a 

ação de agentes corrosivos. Infelizmente, a falta de informações e de um 

levantamento arqueológico no local do achado não permitem melhores inferências 

sobre o assunto.  

O artefato foi submetido inicialmente ao processo de dessalinização. Esse processo 

consiste em eliminação de sais solúveis de maneira gradual por meio de sucessivas 

trocas de água. O monitoramento da remoção desses sais é feito por meio da 

medição do índice de condutividade da água. Para remoção dos sais não solúveis, 

como cloretos cuprosos (CuCl), será utilizada uma solução de sesquicarbonato de 

sódio a 5%. Não se descarta o acelerar desse processo com aplicação da 

metodologia de óxido-redução não espontânea, denominada eletrólise. Faz-se muito 

importante a remoção dos cloretos cuprosos existentes no artefato, pois em presença 

de umidade e oxigênio há a formação de ácido hidroclorídrico e cloreto cúprico. O 

                                                 
2 Diâmetro do tubo alma.  
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ácido, por sua vez, ataca o metal não corroído e forma mais cloreto cuproso. Essa 

reação química, caso não neutralizada, continua até que o artefato fique totalmente 

degradado. Esse tipo de corrosão é conhecido como doença do bronze (HAMILTON, 

1999, p. 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tratamento do canhão de Pituba a DPHDM, além de seus especialistas, conta com 

apoio técnico do Laboratório de Arqueologia e Conservação do Patrimônio Subaquático 

do Instituto Politécnico de Tomar (lacps.ipt).  

 

Conclusão  

Diante do exposto, pode-se observar a complexidade das atividades voltadas à 

preservação e conservação do patrimônio arqueológico submerso. No campo da 

conservação, especificamente, foi vista a importância de se observar procedimentos que 

evitem a intensificação dos processos de degradação de artefatos e amostras, quando 

ainda em campo. Não é raro a demora até que cheguem ao laboratório, por isso a 

preocupação deve ser dobrada. Nesse sentido, torna-se importante a presença de 

mergulhador-conservador integrando equipes de campo, formadas para a realização de 

prospecções diretas em sítios arqueológicos submersos. 

 O Patrimônio Cultural Subaquático é um bem finito e por isso precisa ser preservado 

para que nós e as futuras gerações tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais 

sobre o passado da humanidade. 

 

Imagem 6 - Canhão de bronze retirado ilegalmente do mar, achado em Pituba-BA 
Foto: DPHDM, 2016. 
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AS COLEÇÕES ARQUEOLÓGICAS DA CASA DA 

MEMÓRIA, DO INSTITUTO DO ECOMUSEU DO 

SÍTIO DO FÍSICO, EM SÃO LUÍS – MARANHÃO: 

curadoria e documentação 

 

Arkley Marques Bandeira* 

 

 

Resumo 

Este trabalho aborda os resultados obtidos no projeto Curadoria Preventiva das coleções 
arqueológicas existentes no Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico – São Luís – MA: 
documentação, informatização e socialização do conhecimento, financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão (solicitação CBIOMA-03069/13 – Modalidade CBIOMA - Apoio ao Programa 
Acervos do Maranhão Coleções Biológicas e Arqueológicas. Edital FAPEMA Nº 026/2013 
CBIOMA – Vigência: 03/12/2013 a 03/12/2015). Tais atividades estabeleceram os 
primeiros processos curatoriais aplicados ao acervo arqueológico existente na Casa da 
Memória, que consistiram no gerenciamento das coleções, com implicações diretas na 
sua dinamização e ampliação da capacidade de organização e registro das mesmas, 
contribuindo para preservação, proteção, salvaguarda e extroversão deste importante 
legado cultural maranhense. Os procedimentos técnicos aplicados consistiram na 
organização, revisão e atualização de toda a documentação das coleções arqueológicas, 
manuseio das peças para limpeza e acondicionamento adequado, e, ênfase especial na 
criação de um sistema para o armazenamento e divulgação das coleções. Em relação 
aos resultados obtidos, os mesmos tiveram aplicabilidade direta na modernização das 
atividades de rotina das coleções arqueológicas, principalmente, na melhoria do acesso 
as informações das peças arqueológicas, no seu acondicionamento e salvaguarda e na 
facilitação ao acesso de pesquisadores e demais consulentes, além da divulgação dos 
resultados para o público interessado. 

Palavras-chave: acervo, cultura material, arqueologia, curadoria, documentação. 

 

                                                 
* Graduado em História, Mestre e Doutor em Arqueologia pelo MAE – USP. Docente do Curso de Licenciatura 
em Ciências Humanas – Universidade Federal do Maranhão – Campus de Pinheiro. Coordenador da Casa da 
Memória, do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico, em São Luís – MA. Email: arkley.bandeira@ufma.br  
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Introdução 

Este artigo apresenta os resultados obtidos no projeto de Curadoria Preventiva das 

coleções arqueológicas existentes no Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico – São Luís 

– MA: documentação, informatização e socialização do conhecimento1, que consolidou 

nesta instituição o gerenciamento de seu acervo arqueológico, com implicações diretas 

na dinamização e ampliação da sua capacidade de organização e registro das coleções 

arqueológicas sob sua responsabilidade, contribuindo para preservação, proteção, 

salvaguarda e extroversão deste importante legado cultural maranhense.  

O acervo do Ecomuseu Sítio do Físico é composto por coleções de natureza 

arqueológica oriunda de pesquisas científicas e doações de materiais constituintes do 

patrimônio cultural do Maranhão. Para tratar adequadamente as coleções sob sua 

guarda, o Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico criou a Casa da Memória, formada por 

um laboratório de pesquisa e uma reserva técnica para acondicionamento e 

armazenamento do seu acervo. 

Após a consolidação da Reserva Técnica de Arqueologia para guarda das coleções 

arqueológicas, o Instituto do Patrimônio Artísitico e Nacional – Superintendência do 

Maranhão, solicitou oficialmente ao Ecomuseu que recebesse coleções arqueológicas 

oriundas de projetos de pesquisa vinculados ao licenciamento ambiental no Estado do 

Maranhão, mediante a emissão de endosso institucional para salvaguarda de materiais 

arqueológicos. Além disso, também recebeu como doação as coleções arqueológicas 

que estavam sob a guarda do IPHAN – MA, formada nas intervenções arquitetônicas na 

área tombada do Centro Histórico de São Luís.  

Neste documento serão enfocados a metodologia e os resultados obtidos, principalmente 

àqueles relacionados a organização das coleções arqueológicas existentes na Casa da 

Memória, com ênfase na descrição do sistema de gestão informatizado, que foi criado 

especialmente para gerenciamento do acervo arqueológico. 

 

                                                 
1 O Ecomuseu Sítio do Físico surgiu da iniciativa dos colaboradores e parceiros do Sr. Fernando Mendonça e 
da Sra. Nery Mendonça, proprietários da área onde se encontram as ruínas do Sítio do Físico e o Sambaqui 
do Bacanga, que atuando na perspectiva do voluntariado social, desenvolvem ações sociais e ambientais 
sem fins lucrativos para proteção e conhecimento desses bens culturais. Visando a formalização dessas 
ações foi criada tal associação, em 24 de junho de 2006, denominada de Instituto do Ecomuseu Sítio do 
Físico - IESF, substituindo a antiga Associação dos Amigos do Ecomuseu Sítio do Físico – AAESF. 
Estatutariamente, a instituição é composta por um corpo diretivo, com membros responsáveis por diferentes 
pastas, cujos representantes são eleitos por voto direto dos associados. Além de promover a defesa do meio 
ambiente por meio de ações solidárias e com uma rede de parceiros diversificada, a entidade tem forte 
atuação comunitária, principalmente na região Itaqui-Bacanga, e nos bairros do Coroadinho e Vila dos 
Frades, difundido sua missão, uma das áreas mais carentes de São Luís – Maranhão.  
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Pressupostos Teóricos e Metodológicos Adotados no Projeto 

A arqueologia é uma ciência social no sentido que ela procura explicar o que aconteceu 

com grupos humanos no passado, inferindo comportamento e ideias, a partir de materiais 

remanescentes do que as pessoas fizeram e usaram e do impacto físico de sua presença 

no meio ambiente (TRIGGER, 2004), tendo como principal objeto de estudo a cultura 

material.  

Diferentemente de outras ciências humanas e sociais que lidam com o passado, o 

arqueólogo não tem acesso direto ao pensamento dos povos que já desapareceram, 

salvo quando existe documentação escrita ou povos que possam testemunhar sobre os 

vestígios arqueológicos envolvidos.  

Portanto, para produzir conhecimento sobre o passado os arqueólogos possuem 

formação básica diversificada, criando uma forte interdisciplinaridade com as distintas 

áreas das ciências, a exemplo das humanas, sociais, exatas e naturais. 

O caráter interdisciplinar da Arqueologia relaciona-se, principalmente, para entender e 

explicar os testemunhos materiais produzidos pelas sociedades, em sua longa duração e, 

para tanto, lida com métodos que são próprios da arqueologia e outros que são 

emprestados de outras disciplinas. 

Esta postura acarreta em um amplo espectro de teorias, métodos e técnicas das ciências 

físicas, químicas, biológicas e sociais, a disposição dos estudiosos para explicar o 

comportamento e a mudança cultural, os aspectos simbólicos, sociais e tecnológicos, os 

processos de formação do sítio de povos do passado e do presente, etc. 

Alfredo Mendonça de Souza, em seu Dicionário de Arqueologia conceitua que a 

“arqueologia busca reconstituir o passado humano a partir de seus traços materiais, 

artefatos, estruturas, construções, obras de arte, alterações do meio ambiente, comércio, 

dados somáticos e biológicos” (SOUZA, 1997, p. 19). 

A escavação é a principal, mais não a única forma de aquisição do objeto de pesquisa da 

arqueologia, entretanto, possui uma importância crucial na práxis e na reflexão 

metodológica dessa disciplina, (FUNARI, 1998), constituindo o seu diferencial em relação 

à História, Antropologia e a Geografia. 

Os materiais coletados nas escavações compõem o grosso das coleções arqueológicas. 

A esse respeito, é de suma importância encarar tais coleções, a partir de estratégias de 

gestão de dados. Logo, a gestão dos acervos arqueológicos compreende o conjunto de 

procedimentos éticos, legais, teóricos e práticos através dos quais as coleções de 
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instituições de salvaguarda são formadas, organizadas, recolhidas, interpretadas e 

preservadas.  

Dentre estes procedimentos, pode-se citar as ações relativas à aquisição, documentação, 

acesso e uso das coleções, bem como questões referentes à conservação dos objetos. 

Dessa forma, a gestão de acervos possui como objetivo a preservação das coleções, em 

todos os âmbitos, dentro das instituições.  

Por sua vez, a conservação de bens arqueológicos compreende o conjunto de 

procedimentos e estratégias que visam proteger os artefatos e outros elementos da 

cultura material do desgaste e destruição. Tais ações envolvem tanto metodologias para 

o transporte até o repositório, e ainda ações referentes ao armazenamento temporário 

nos laboratórios e permanente nas reservas técnicas, passando também pelas operações 

relativas as disponibilizações do acervo para os consulentes. 

A conservação científica das coleções arqueológicas é uma disciplina relativamente nova. 

Com a exata consciência que temos hoje em dia, podemos dizer que é uma preocupação 

surgida neste século (PLENDERLEITH; WERNER, 1974).  

Para Braga (2001), toda a atenção no tratamento dos acervos dos museus se deu entre 

guerras, tendo em vista o deslocamento de grandes coleções, cujas intervenções eram, 

em sua maioria, para processos restaurativos.  

A conservação se revela como um embate contra os fatores que causam a deterioração 

das coleções e dos espaços que as abrigam. Pois, como todos nós, todas as matérias 

estão sujeitas à ação do meio ambiente em um contexto temporal, onde age, 

inequivocamente, aquela velha lei da natureza de que tudo está em constante 

transformação, em interação e reação a todos os estímulos externos e internos (BRAGA, 

2001). 

Por tudo isso, é fácil compreender que o objetivo de um conservador (não só de objetos 

arqueológicos) deve ser o de preservar mais que a matéria em si. O que se busca é o 

potencial informativo do objeto, pois o objeto é um documento (FROEHLICH, 1994). 

Neste bojo, surge à conservação preventiva que está intimamente ligada à área científica 

que cuida da documentação e gerenciamento das informações sobre as coleções dos 

museus, que no caso do Projeto, é de natureza arqueológica.  

A documentação de coleções e acervos atua como uma das metodologias da museologia 

que faz referência à salvaguarda patrimonial nos museus, sendo um dos principais 

braços da conservação preventiva. Um dos principais objetivos da documentação de um 
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acervo é permitir a possibilidade de que a consulta aos documentos possa substituir, 

sempre que possível àquela feita diretamente aos objetos (BOTTALLO, 1996). 

Para Ceravolo e Tálamo (2000), a palavra documentação abarca uma ideia abrangente 

do “ato de documentar”, atribuindo-lhe a função de abordar as coleções de museus. Num 

sentido mais restrito, a documentação parece se aproximar da elaboração de registros 

escritos, considerados fundamentais para a manutenção do controle das coleções.  

Portanto, a documentação museológica, em conjunto com os processos da conservação 

(preventiva e a restauração) formam o conceito de salvaguarda patrimonial, por meio do 

qual o museu pode cumprir sua função em relação à permanência, já que, através de 

metodologias distintas, preserva tanto os aspectos materiais do acervo, como aqueles de 

natureza intelectual, simbólica e significativa (BOTTALLO, 2001). 

Neste bojo, o processamento técnico da documentação de coleções divide-se em etapas 

sucessivas e por vezes concomitantes, na dependência do tamanho da instituição, da 

equipe que possui e do próprio acervo (CERAVOLO; TÁLAMO, 2000). 

Além disso, ela lida não somente com o reconhecimento dos objetos como suportes de 

informação e manutenção das particularidades, mas também referenda todos os tipos de 

unidades de dados que digam respeito a esses mesmos objetos. Entre suas tarefas estão 

a "coleta, triagem, organização, controle, armazenagem, recuperação e divulgação dos 

registros que possam servir de base para o desenvolvimento dos trabalhos de caráter 

curatorial e sua extroversão através das exposições relativas às coleções que o museu 

abriga" (BOTTALLO, 2001). 

A partir da entrada do objeto na reserva técnica serão desenvolvidas séries de tarefas 

correspondendo ao momento de ingresso, acompanhadas de diferentes registros 

(inventários, livros de entradas, tombamento e fichamento, entre outros documentos). 

No Projeto em destaque neste artigo, a curadoria preventiva organizou, documentou e 

registrou as coleções arqueológicas existentes na Casa da Memória do Instituto do 

Ecomuseu do Sítio do Físico. Para tanto, foi proposta uma metodologia para melhoria da 

rotina de sistematização e gestão interna sobre as informações das coleções, que 

também pudesse servir como ferramenta de extroversão do conhecimento, atuando 

também como uma extensão da reserva técnica para o mundo, através de uma interface 

virtual de acesso público. 

Tais procedimentos foram realizados após o treinamento da equipe técnica em cursos de 

curta duração ministrados por profissionais de notório conhecimento em sua área de 
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atuação, que se relacionou aos distintos elementos que constituem o acervo arqueológico 

da Instituição. 

Nesse bojo, foram alcançados métodos que incluíram o uso de vocabulários controlados, 

arquivamento hierarquizado, normatizações pré-estabelecidas e testes de validade dos 

procedimentos adotados. De posse dessas informações, o passo seguinte consistiu na 

informatização e registro do acervo em banco de dados, com a digitalização e 

armazenamento da documentação relacionada às coleções. 

A Reserva Técnica da Casa da Memória do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico não 

difere de outras instituições semelhantes: possui uma série de bancos de dados, 

mantendo informações atualizadas acerca de todas coleções sob a sua guarda, seja 

temporária, ou permanente. Todavia, esses bancos de dados não fazem parte de um 

sistema integrado e não se integram relacionalmente. Isso se dá pelo modelo do banco 

de dados atual ser pautado em premissas já ultrapassadas, a exemplo de "usuário 

único"; "uma tarefa por vez"; "banco de dados local", etc.. 

Diante dessa situação foi proposta uma metodologia que para além da melhoria na 

sistematização e gestão interna da informação das coleções; pudesse servir como 

ferramenta de extroversão do conhecimento, atuando também como uma extensão da 

reserva técnica para o mundo, através de uma interface virtual de acesso público.  

Seguindo tabelas de temporalidade acerca do acesso de cada nível de informação foi 

possível usufruir dos dados brutos, documentos gerados, informações sobre os materiais 

coletados, localização das peças e toda a miríade de todos os acervos da Instituição. 

A esse respeito, foram buscadas as ferramentas da Tecnologia da Informação, a exemplo 

do Cloud Computing, tratando-se de um sistema de armazenamento de dados acessível 

de qualquer local do mundo. Podendo ser acessado por múltiplos usuários, 

desempenhando múltiplas atividades simultâneas - pesquisa, inserção, atualização, sem 

ônus para nenhuma das partes.  

A versatilidade de múltiplos acessos alinhavado com o desenvolvimento de uma 

plataforma de informações arqueológicas - baseado em conceitos de Software Livre 

(Free Software Foundation e Open Source Initiative) -, unindo os bancos de dados já 

existentes, assim como, desenvolvendo ferramentas dinâmicas de gestão, curadoria e 

extroversão de acervos favoreceram acessar informações de multi-escala e a gerar 

relatórios para tomada de decisão, planejamento e controle dos acervos sob custódia da 
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Casa da Memória. Esta plataforma alicerçada na internet facilitará ainda a extroversão do 

conhecimento. 

Com intuito de aumentar a segurança das ações relacionadas a movimentação física das 

peças e/ou conjuntos de peças dentro da Reserva Técnica utilizou-se de códigos 

alfanuméricos como facilitador de acesso à informação. A esse respeito as coleções 

receberam etiquetas de identificação, que por sua vez foram registradas nas caixas 

arquivos e nas prateleiras das estantes onde as coleções arqueológicas ficam 

depositadas. 

Após os procedimentos de documentação e informatização foi feito novo 

acondicionamento das coleções arqueológicas seguindo os princípios da conservação 

preventiva, com as atividades preliminares como a limpeza e armazenamento na reserva 

técnica2. 

A metodologia foi estruturada nas seguintes etapas, principiadas pelo levantamento das 

coleções arqueológicas, e finalizando com o registro das mesmas em um sistema de 

informação: 

 

Etapa 1 - Levantamento documental das coleções arqueológicas 

a. O passo inicial consistiu em realizar um diagnóstico de todas as coleções 

arqueológicas depositadas no Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico (conferência, 

estado de conservação e forma de acondicionamento); 

b. em seguida realizou-se o levantamento de toda a documentação referente às coleções 

arqueológicas, tendo referência os relatórios técnicos e de pesquisa que geraram a 

coleção, cadernos de campo, mapas, cartas, ofícios, documentos de endossos, banco de 

dados, fotos, croquis, desenhos, filmagens, etc. 

 

Etapa 2 – Localização e manuseio das coleções arqueológicas 

a. Nesta fase as coleções arqueológicas foram localizadas e triadas. Além disso, foi feita 

a associação das mesmas com a documentação correspondente levantada na Etapa 1; 

b. Na triagem, as coleções arqueológicas foram separadas pela natureza do vestígio 

arqueológico. O acervo pré-histórico foi categorizado em lítico, cerâmico, ósseo, dente, 

                                                 
2 A esse respeito, Braga (2001) indicou que o acondicionamento se refere ao trabalho de acomodação dos 
artefatos em embalagens ou sistemas que forneçam estabilidade física e química; ao passo que 
armazenamento é a guarda e organização desses objetos nos mobiliários. 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

365 

 

malacológico, vegetal, sedimentos, etc.; e o histórico em louça, metal, vidro, material 

construtivo, osso, dente, malacológico, etc.. 

c. Foi realizada limpeza a seco dos vestígios inorgânicos. 

 

Etapa 3 – Documentação e Informatização das coleções arqueológicas 

a. Com base na visualização das coleções obtidas nas etapas anteriores, criou-se um 

sistema de documentação com um banco de dados para registro e informatização de 

todo o acervo; 

b. Foram Levantadas as rotinas e processos referentes as atividades gerais da reserva 

técnica; 

c. Foi desenhado um banco de dados relacional baseado nos outros dispositivos para o 

registro das coleções já existentes; 

d. Foi criada uma versão inicial do Sistema de Gerenciamento; 

e. Foi realizada a migração das informações dos bancos de dados antigos para a nova 

plataforma;  

f. Foi realizada a revisão dos novos dados e a conferência com os antigos bancos de 

dados; 

g. Novas adaptações e redefinições foram realizadas, com vistas a melhorar o Sistema 

de Gerenciamento; 

h. Foi revisado e adequado a documentação de registro das coleções arqueológicas; 

i. Digitalizou-se toda a documentação de registro das coleções arqueológicas; 

j. Foram criados códigos identificadores para cada coleção arqueológica, peça individual 

e local de guarda. 

 

Etapa 4 – Acondicionamento e Armazenamento das coleções arqueológicas 

a. Todo o material foi acondicionado em embalagens adequadas de acordo com natureza 

do vestígio (histórico ou pré-histórico; orgânico ou inorgânico); 

b. O armazenamento das coleções arqueológicas foi devidamente documentado, 

registrado, catalogado e informatizado no mobiliário. 
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Etapa 5 – Socialização e divulgação 

a. Esta fase ainda encontra-se em andamento e a sua finalização se dará com as 

informações das coleções arqueológicas sendo disponibilizadas ao público com o acesso 

direto às coleções, publicação dos resultados e acesso ao Sistema de Gerenciamento, 

via web. 

 

Procedimentos Técnicos Aplicados ao Tratamento e Organização das Coleções 

Arqueológicas e Criação do Sistema de Informação e Gerenciamento das Coleções 

Neste documento serão apresentados os resultados das fases de tratamento e 

organização das coleções arqueológicas e da criação do sistema de informação e 

gerenciamento das coleções, sendo que em outras publicações os demais 

desdobramentos deste Projeto estão sendo divulgados. 

O tratamento do acervo da Casa da Memória foi composto por algumas ações que foram 

fundamentais para diagnosticar as condições das coleções arqueológicas. Para tanto, 

foram buscadas informações iniciais relacionadas as coleções arqueológicas: 

� Procedência 

� Forma como as coleções foram geradas 

� Modalidade do projeto de pesquisa que gerou a coleção 

� Responsável técnico pela formação das coleções 

� Status do conhecimento sobre as coleções 

� Disponibilidade de documentação associada as coleções 

Após esse procedimento, as coleções arqueológicas foram manuseadas, considerando 

os seguintes aspectos: 

� Forma de acondicionamento 

� Estado de conservação 

� Quantificação das peças 

Por fim, foram realizados os treinamentos com as equipes de bolsistas com especialistas 

em diversas áreas da arqueologia e no estudo das coleções arqueológicas, no intuito de 

fornecer o conhecimento básico para manuseio e implantação do sistema de 

gerenciamento do acervo, com oficinas de treinamento em análise e curadoria de 
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materiais líticos, cerâmicos, vestígios históricos e orgânicos, contabilizando um total de 

50h de atividades teóricas e práticas.  

Em um primeiro momento foram priorizadas as coleções que não haviam passado por 

qualquer processo curatorial, ou seja, estavam depositadas da mesma forma que 

chegaram das escavações arqueológicas, com as fichas e embalagens originais. Nestes 

casos, ambas foram substituídas por novo entiquetamento e acondicionamento dos 

materiais em sacos plásticos zip-loc, respeitando todas as informações de proveniência 

advindas do campo. 

 

 
Figura 1  - Material arqueológico coletado em campo com o local da proveniência. 

 

 

Figura 2  - Acondicionamento prévio dos materiais arqueológicos em campo antes do envio para a 
Reserva Técnica da Casa da Memória. 
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Após o tratamento das coleções arqueológicas advindas de pesquisas de campo 

endossadas pela Casa da Memória do Instituto do Ecomuseu Sítio do Físico, partiu-se 

para a curadoria das coleções doadas a instituição por outros órgãos. Por fim, foram 

tratadas as coleções advindas dos projetos acadêmicos. 

 

 

Figura 3 - Material ósseo das coleções arqueológicas doadas pelo IPHAN a Casa da Memória. 

 

Figura 4 - Material arqueológico oriundo da Fábrica Santa Amélia doado à Casa da Memória. 
 

Independente da tipologia das coleções arqueológicas trabalhadas neste Projeto, a 

cadeia operatória das atividades de curadoria e documentação seguiram as seguintes 

etapas: 

O primeiro passo consistiu em separar as coleções arqueológicas de acordo como ela foi 

gerada e o processo de pesquisa correspondente. Posteriormente, foi feita a revisão das 

fichas de identificação das coleções. Quando as fichas apresentaram sujeiras, rasgos, 

rabiscos, as mesmas foram substituídas por uma nova ficha, mantendo as mesmas 

informações anteriores. Caso algum campo de informação estivesse em branco e a 

documentação arqueológica permitisse o seu preenchimento, o mesmo foi realizado. 

 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

369 

 

  
Figura 5 - Ficha de proveniência dos materiais 

arqueológicos preenchida em campo. 
Figura 6 - Substituição da ficha de proveniência 

no momento da curadoria, mantendo as mesmas 
informações de campo ou inserindo novas. 

 

Em seguida o material foi higienizado, priorizando a limpeza a seco, com o uso de pincéis 

de cerdas macias. Quando não foi possível a limpeza a seco, o material foi lavado em 

água corrente, com o uso de uma escova com cerdas macias. 

 

  

Figura 7 - Limpeza a seco dos materiais 
arqueológicos após a substituição das fichas de 

proveniência. 

Figura 8 - Retirada do sedimento advindo das 
escavações com pincel de cerdas macias. 

 

 

  

Figura 9 - Limpeza a seco de um fragmento 
cerâmico. 

Figura 10 - Limpeza de material com água. 
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Após a limpeza, o material arqueológico foi novamente contabilizado e os quantitativos 

foram comparados com a primeira contagem realizada ainda em campo. Nesta fase foi 

feita a seleção do material arqueológico, para fins de registro, análise, exposição, etc. 

O passo seguinte consistiu em realizar a documentação e o registro das coleções 

arqueológicas no banco de dados, que por sua vez alimentou o sistema de 

gerenciamento do acervo arqueológico da Instituição.  

 

  

Figura 11 - Preenchimento do banco de dados 
com informações sobre as coleções 

arqueológicas. 

Figura 12 - Banco de dados preenchido que 
alimentou ou sistema de gestão do acervo 

arqueológico. 
 

 

A catalogação foi feita contabilizando todas os elementos que formam as coleções 

arqueológicas, de acordo com a natureza de cada objeto, além de informações de 

proveniência, a exemplo da Identificação, Etapa, Data, Área, Sítio, Material, Quantidade, 

Número Provisório, Origem, Nível, Local, Coordenadas Geográficas, Coletor, Foto, 

Observações, Localização na Reserva Técnica, Desmembrado, Número de Proveniência, 

origem, dentre outras, conforme ilustrado no Quadro a seguir. 

 

Campos que compõem o banco de dados que alimenta o sistema de gerenciamento das 
coleções arqueológicas 

 

Pesquisa Data Área Sítio Material Quantidade 
Número 

provisório Origem Nível x y z Coletor Foto Observações 

               

               

               

 

Após a alimentação do Banco de Dados o Material foi fotografado, embalado, lacrado e 

depositado em caixas arquivos ou engradados identificados. 
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A síntese dos dados existentes no Banco de Dados pode ser acessada por filtros, sendo 

apresentada em quadros informativos que documentam em tempo real as características 

de cada coleção arqueológica. Como exemplo segue o quadro com o resumo da Coleção 

Arqueológica do PBA de Arqueologia da Via Expressa e do resgate do Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho, em São Luís – MA.  

 

Resumo da Coleção Vinhais Velho – Via Expressa 

Material Prospecção Resgate Peneiramento Total

Cerâmica 11 7618 1973 9602

Lítico 0 62 55 117

Cerâmica Construtiva 0 21 1 22

Louça 162 173 40 375

Metal 0 2 4 6

Vidro 7 17 4 28

Osso 0 145 17 162

Malacológico 0 682 33 715

Laterita 0 27 1 28

Argila 0 0 2 2

Outros 0 1 0 1

N/ Identificado 0 1 0 1

Total 180 8749 2130 11059

Amostra Prospecção Resgate Peneiramento Total

Amostra Vegetal 0 4 11 15

Carvão 0 33 0 33

Sedimento 0 12 0 12

Total 0 49 11 60

Estrutura Prospecção Resgate Peneiramento Total

Estrutura de Combustão 0 1 0 1

Total de Fragmentos Coletados por Etapa na Via Expressa

Total de Amostras Coletadas por Etapa na Via Expressa

Estruturas coletadas por Etapa na Via Expressa

 
 

Os materiais arqueológicos mais diagnósticos ou que demandaram cuidados especiais 

no seu acondicionamento foram embalados em plástico bolha e acondicionados 

individualmente em caixas de isopor. 
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Figura 13 - Acondicionamento de uma estatueta representando um felino, da Coleção 
Vinhais Velho, oriunda de São Luís – MA. 

 

Com as coleções arqueológicas devidamente higienizadas, catalogadas e armazenadas 

foi feita uma triagem das peças arqueológicas mais diagnósticas para realização de 

registro fotográfico em estúdio. 

 

 

 

 

Figura 14 - Aplique zoomorfo em cerâmica coletado 
no Sítio Turiuba I, em São José de Ribamar – MA. 

Figura 15 - Escultura zoomorfa em cerâmica 
representando um felino coletado no Sítio Vinhais 

Velho, em São Luís – MA. 
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Figura 16 - Aplique antropomorfo em cerâmica 
coletado no Sítio Vinhais Velho, em São Luís – MA. 

Figura 17 - Flange cerâmica com apliques zoomorfos 
coletada no Sítio Vinhais Velho, em São Luís – MA. 

  

Figura 18 - Fragmento de faiança fina inglesa 
coletado no Sítio Pomar 2, em São Luís – MA. 

 

Figura 19 - Fragmento de faiança fina holandesa 
coletado no Sítio Vinhais Velho, em São Luís – MA. 

 

 

Figura 20 - Lâmina de machado polida coletada no 
Sambaqui do Bacanga, em São Luís – MA. 

 

Figura 21 - Lâmina de machado polida coletada no 
Sítio Turiuba I, em São José de Ribamar – MA. 
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Figura 22 - Vestígios ósseos coletados nos 
Sambaquis do Maranhão. 

Figura 23 - Mandíbula de roedor coletado no 
Sambaqui do Bacanga, em São Luís – MA. 

 

 

Figura 24 - Artefato elaborado em carapaça de ostra 
coletado no Sambaqui do Bacanga, em São Luís – 

MA. 

Figura 25 - Artefato elaborado em carapaça de ostra 
coletado no Sambaqui do Bacanga, em São Luís – 

MA. 

  

Figura 26 - Adorno elaborado em osso coletado no 
Sambaqui do Bacanga, em São Luís – MA. 

Figura 27 - Adorno elaborado em madrepérola 
coletado no Sambaqui do Bacanga, em São Luís – 

MA. 
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Após o registro fotográfico o material foi acondicionado em novas embalagens de sacos 

plásticos zip loc, com a respectiva ficha de proveniência e depositados em caixas arquivo 

polionda, com a respectiva identificação da coleção arqueológica. Por sua vez, as caixas 

arquivos foram armazenadas em prateleiras de aço, com a respectiva identificação. 

 

  

Figura 28 - Armazenamento dos materiais 
arqueológicos nos sacos zip loc. 

Figura 29 - Armazenamento dos materiais 
arqueológicos nos sacos zip loc. 

 

 

Figura 30 - Armazenamento dos sacos zip 
loc nas caixas arquivos polionda. 

Figura 31 - Identificação das caixas arquivos com os 
códigos das coleções arqueológicas. 
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Figura 32 - Armazenamento das caixas 
rquivos nas prateleiras e armários de aço. 

Figura 33 - Armazenamento das caixas arquivos nas 
prateleiras e armários de aço. 

 
Em relação as coleções doadas por outras instituições, os procedimentos foram 

diferenciados, no que concernem a substituição das embalagens e a padronização das 

informações das fichas de proveniência, visto que, na maioria dos acervos advindos de 

outras instituições, o acondicionamento não era adequado e as informações 

fragmentadas, incompletas ou inexistentes.  

 

  

Figura 34 - Coleção arqueológica da Fábrica 
Santa Amélia acondicionada em caixas de 

madeira eserragem 

Figura 35 - Coleção arqueológica da Fábrica Santa 
Amélia acondicionada em caixas de madeira e 

serragem. 
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Figura 36 - Coleções arqueológicas do IPHAN 
com os registros de proveniência inseridos 

nas próprias caixas arquivos. 

Figura 37 - Coleções arqueológicas do IPHAN com 
os materiais arqueológicos armazenados em sacos 

de supermercados. 

 

Nesses casos foram feitas novas fichas de proveniência e todas as embalagens foram 

substituídas, conforme a padronização de rotina demonstrada anteriormente. 

Além da organização de toda a documentação existente no Instituto do Ecomuseu Sítio 

do Físico, o Projeto também criou um sistema de informação e gerenciamento das 

coleções arqueológicas existentes na reserva técnica da instituição.  

O sistema desenvolvido durante esse período foi de extrema importância para a pesquisa 

arqueológica, pois a partir dele se pôde-se dinamizar o acesso à informação de forma 

dinâmica e igualitária. Ao longo do desenvolvimento do sistema, foi criado um guia de 

utilização, com o objetivo de explicar a funcionalidade do mesmo. Ressalta-se que o 

Sistema ainda não está disponível ao grande público, visto que o mesmo encontra-se na 

fase de revisões e testes finais.  

A seguir é apresentando um guia de utilização do sistema de gerenciamento das 

coleções arqueológicas da Casa da Memória do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico, 

com o objetivo de explicar a funcionalidade do sistema, em Plataforma Desktop e 

Plataforma Android. 

 



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

378 

 

Primeiramente o usuário acessa o sistema pelo endereço: 
http://ositiodofisico.appspot.com/ 
 

 

 
Tela 1 do Sistema. 

 
 

 

A Tela de entrada do Sistema oferece as opções de acesso de entrada ao usuário com 

um perfil já existente, como um novo usuário (criando um novo) ou visitando como 

anônimo. A principal diferença entre as formas de acesso de acordo com o perfil dos 

usuários (anônimo ou conta) reside na limitação de acesso aos dados que o usuário terá, 

bem como as limitações no que poderá ser feito dentro do sistema.  

Nas telas seguintes pode-se notar dois retângulos: um vermelho na parte superior, 

destacando as abas relacionadas as divisões da plataforma que o usuário terá acesso e 

o de cor magenta, que representa as ações possíveis sobre as coleções e registros 

existentes na barra de botões de atividades. 
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Tela 2 do Sistema. 

 
Uma vez o que muda de uma interface para outra é a profundidade de controle dentro da 

plataforma, apresentar-se-á fazendo uso da interface de conta, indicando as ferramentas 

disponíveis na versão Anônimo. A plataforma apresenta quatro divisões, sendo visível 

apenas três na interface anônimo.  

 

 
Tela 3 do Sistema. 
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Na tela seguinte, são visualizadas Informações acerca do desenvolvimento da plataforma 

e seus autores.  

 
Tela 4 do Sistema. 

 

Na tela seguinte são apresentadas informações sobre o Instituto do Ecomuseu do Sítio 

do Físico (IESF), sua história e envolvimento com as coleções arqueológicas.  

 
Tela 5 do Sistema. 
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A divisão “Coleções” apresenta as coleções disponíveis dentro da plataforma da Casa da 

Memória do IESF. Considerou-se coleção para fins desse sistema, o grupo de material 

que compartilha do mesmo conjunto mínimo de informações. Caso novas situações 

exijam que se façam mudanças nos campos dos Banco de Dados a fim de se criar novos 

objetivos, isso é possível, estabelecendo novas coleções (opção válida apenas para o 

desenvolvedor do sistema). 

Nas opções anteriores não havia a apresentação dos botões na porção inferior da tela. 

Na lista de coleções escolhe-se a de interesse e clica sobre “Entrar” na barra de botões 

de atividades 

 

 
Tela 6 do Sistema. 

 

 

A tela seguinte não apresentará dados até que o usuário faça a pesquisa sobre o que é 

de seu interesse, podendo filtrar por: Data; projeto; NP; AOA/Sítio; tipo de material; data 

de última curadoria; localização física dentro do acervo. 
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Tela 7 do Sistema. 

 

Notam-se que existem dois botões na porção inferior da seção esquerda da tela, 

nomeados “Buscar” e “Mapa”. Após estabelecer os critérios da pesquisa, a plataforma 

retornará na tela a listagem dos registros elegíveis. 

 

 
Tela 8 do Sistema. 
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Ao clicar sobre o botão “Mapa” os registros elegidos serão apresentados - quando 

possível3, demonstrando a representação espacial por coordenada geográfica do local 

onde a coleção arqueológica foi gerada, ou seja, no local onde foi realizada a pesquisa 

de campo, antes do material ser remetido à Casa da Memória. 

Uma vez a plataforma faz uso de APIs do Google Inc. pode-se utilizar informações 

espaciais contidas na nuvem, assim podendo, melhor compreender a natureza do 

registro arqueológico. 

 

 
Tela 9 do Sistema. 

 

 

Na possibilidade de múltiplas ocorrências de coleções arqueológicas sobre uma mesma 

coordenada geográfica, a plataforma aglutina num único ponto informando quantos 

registros existem para tal representação gráfica.  

                                                 
3 Alguns registros antigos que foram colocados no sistema possuem inconsistência de informação espacial. 
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Tela 10 do Sistema. 

Ainda nessa mesma tela, o usuário poderá acessar outros dois graus de detalhe da 

informação, através de uma janela miniweb com a foto do material e seu NP; caso se 

clique em “detalhes” acessa-se todos dos dados sobre a coleta do material arqueológico. 

 

 
Tela 11 do Sistema. 
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No que tange o acesso de um usuário Anônimo apresentou-se toda a gama de 

possibilidades de uso dentro da plataforma. Entretanto, para que o uso seja 

potencializado a nível dos atores no desenvolvimento de coleções faz-se necessária 

construção de uma conta junto a Google4.  

Fazendo uso da primeira tela apresentada neste item, dá-se início ao fluxo do processo 

de gerenciamento das coleções e informações. O primeiro passo é a escolha de sua 

conta Google a se utilizar para entrada na plataforma, pode-se criar uma conta 

gratuitamente e específica para a atividade. 

 

 
Tela de criação de uma conta Google. 

 

Ao entrar na plataforma, a aba “Usuário” estará disponível para se saber quais são os 

usuários ativos dentro da plataforma, fazendo-se necessário clicar sobre “Listar” na barra 

de botões de atividades. Não existe um número limitado de usuários a serem criados, os 

privilégios de cada usuário são definidos pelo “perfil” que for escolhido para ele pelo 

Administrador5. Todo usuário existente pode ter o perfil alterado, ou mesmo ser excluído 

pelos administradores. Para criar um novo usuário basta um usuário Administrador clicar 

em “Novo”. 
                                                 
4 Optou-se pela Google devido a confiabilidade que a empresa apresenta, assim como, a facilidade de os 
usuários já possuírem contas da Google e devido o sistema operacional Android ser o mais difundido entre os 
smartphones e estes associados a contas. 
5 A plataforma pode possuir mais que um Administrador, mas sempre necessitará ter um Administrador ativo. 
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Tela 12 do Sistema. 

 

Após a criação do usuário deve-se alocá-lo em uma Coleção para que ele possa começar 

a gerir os dados, assim como, inserir novos registros conforme seu perfil estabelecido. O 

processo de entrada em uma coleção é o mesmo já apresentado para usuário Anônimo. 

 

Considerações Finais 

O acervo da Casa da Memória do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico é composto 

por coleções de natureza arqueológica oriunda de pesquisas científicas e doações de 

materiais representativos do patrimônio cultural maranhense, composto por materiais 

orgânicos, a exemplo de ossos, malacológicos, carvão e sementes, fibras; e inorgânicos, 

a exemplo de artefatos em rocha, objetos cerâmicos, sedimentos, louças, vidros, 

materiais construtivos, metais, entre outros. 

As primeiras coleções arqueológicas foram incorporadas na instituição resultantes das 

escavações vinculadas ao projeto de pesquisa Sambaquis do Maranhão, que investigou 

vários sítios arqueológicos da Ilha de São Luís, desde 2005. Os dados obtidos em 9 

(nove) anos de pesquisa resultaram em 3 (três) teses de doutorado e 3 (três) 

dissertações de mestrado), defendidos em instituições brasileiras e estrangeiras.  



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

387 

 

Após a consolidação da Reserva Técnica de Arqueologia para guarda das coleções 

arqueológicas do Projeto Sambaquis do Maranhão, o IPHAN – Superintendência do 

Maranhão, solicitou oficialmente ao Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico, que 

recebesse outras coleções arqueológicas oriundas de projetos de pesquisa de 

arqueologia vinculadas a licenciamento ambiental. 

Com o projeto em questão já foi possível organizar as coleções oriundas de cerca de 130 

projetos de pesquisa, mesmo àqueles que não geraram acervos arqueológicos, sendo 

que um dos principais resultados alcançados na implantação da Curadoria Preventiva 

das coleções arqueológicas existentes no Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico – São 

Luís – MA: documentação, informatização e socialização do conhecimento foi a 

organização e preparação do acervo da instituição para o público consulente. 

Se anteriormente o acesso e estudo das coleções arqueológicas eram dificultados pelo 

simples fato do desconhecimento sobre a natureza do acervo, principalmente em relação 

as coleções doadas por outras instituições, a fase atual de conhecimento, mesmo após a 

recém conclusão deste Projeto, já permite informar ao público o que ele deve encontrar 

no acesso aos materiais arqueológicos. 

Outro aspecto notoriamente alcançado, inclusive nas primeiras etapas deste Projeto 

referiu-se ao alcance de padrões mínimos relacionados à conservação das coleções 

arqueológicas, principalmente, concernentes a higienização, acondicionamento, 

documentação e informatização de todo o acervo arqueológico. 

Se antes da implantação deste Projeto, entre novembro e dezembro de 2013, menos da 

metade das coleções arqueológicas da Casa da Memória estava documentada e curada, 

com o término da iniciativa, 100% do acervo arqueológico, inclusive as coleções doadas 

por outras instituições foram adequadamente trabalhadas.  

A esse respeito, um dos principais desafios deste Projeto foi adequar em uma mesma 

linguagem, as coleções arqueológicas geradas por distintas atividades. Somam-se a isso 

a falta de documentação sobre as pesquisas que geraram as coleções do IPHAN e da 

Fábrica Santa Amélia e o péssimo estado de acondicionamento das mesmas. Além 

disso, outro ponto que dificultou o processo de padronização das coleções foi o volume 

de materiais da Coleção Sambaquis do Maranhão, que totaliza quase 60 mil exemplares.  

O sistema de informatização e gerenciamento foi um diferencial neste processo, e que 

futuramente poderá ser distribuído para outras instituições, inclusive, partilhando a 
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mesma tecnologia para gestão de coleções e acervos de acesso livre, podendo ser 

implantada, modificada e melhorada em qualquer reserva técnica, museu e instituição. 

A salvaguarda, preservação e socialização das coleções arqueológicas com a 

implantação deste Projeto consolidou a importância regional da Casa da Memória do 

Instituto Sítio do Físico, inaugurando um novo momento na instituição, que é adequação 

ao tempo presente, quando redes de colaboração e a força dos aplicativos e 

informatização dos processos dão a tônica na gestão dos acervos e coleções, que 

resultam em parâmetros mais consolidados na produção do conhecimento cientifico. 
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ACERVOS ARQUEOLÓGICOS PRÉ-HISTÓRICOS: 

o inventário como ferramenta essencial de uma 

política de gestão 

 

Letícia Dutra Romualdo da Silva* 

Martha Maria de Castro e Silva** 

 

 

Resumo 

O trabalho a seguir aborda um aspecto fundamental para a constituição e preservação de 
acervos arqueológicos: o inventário, entendido, sobretudo, como uma ferramenta 
descritiva que permite conhecer particularidades e potencialidades de uma coleção 
arqueológica, extrapolando a necessidade imperiosa da quantificação. Apresentamos 
como estudo de caso a formaçãodo acervo arqueológico do Museu de História Natural e 
Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais - MHNJB/UFMG, gerado por 
pesquisas acadêmicas realizadas desde a década 1970, quando foi criado o Setor de 
Arqueologia. Acervo esse caracterizado por várias coleções arqueológicas, constituídas 
por vestígios em suporte orgânico e inorgânico, procedentes de, aproximadamente, 76 
sítios arqueológicos de Minas Gerais. A partir de sucessivosmanejos desse acervo, 
destacamos o potencial do inventário como elemento chave em políticas de gestão e 
preservação de acervo dentro de uma instituição de ensino e pesquisa. A trajetória desse 
trabalho pretende abordar o processo de formação dessas coleções, as várias tentativas 
de organização empreendidas e a tentativa de sistematização de toda a documentação 
produzida visando a proposição de inventário unificado que permita disponibilizar essas 
coleções para futuros pesquisadores.Finalmente, este trabalho visa contribuir para o 
estabelecimento de boas práticas museológicas na compatibilização entre as instâncias 
de preservação/salvaguarda do patrimônio arqueológico, a produção do conhecimento 
acadêmico e a transmissão/circulação deste. 

Palavras-chave: preservação, conservação preventiva, documentação, patrimônio 
arqueológico. 

                                                 
* Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP: 20940-040; lets.dr@hotmail.com. Mestranda no Programa de Pós-graduação em 
Arqueologia no Museu Nacional. 
** Museu de História Natural e Jardim Botânico, Universidade Federal de Minas Gerais, R. Gustavo da 
Silveira, 1035, Santa Inês, Belo Horizonte, MG, CEP: 31080-010; warthari@gmail.com. Arqueóloga lotada no 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG – Setor de Museologia e Doutoranda em no curso de 
Conservação e Preservação na Escola de Belas Artes, UFMG. 
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Introdução 

O Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais 

- MHNJB/UFMG reúne atualmente um dos mais importantes acervos arqueológicos pré-

históricos do país. Procedentes de várias regiões do Estado de Minas Gerais, este acervo 

apresenta diversas origens: doações de particulares2, achados fortuitos, transferências de 

outras unidades da UFMG, depósito provisório solicitado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, derivado de ações judiciais, e, principalmente, pela 

pesquisa em arqueologia pré-histórica e paleoantropologia. 

Esta atividade inicia-se na UFMG na década de 1970 com a criação do Setor de 

Arqueologia do MHNJB e resultou no registro de mais de uma centena de sítios 

arqueológicos nos órgãos patrimoniais,na identificação de cronologias regionais para os 

últimos 12.000 anos, e na formação de extenso acervo arqueológico, proveniente de pelo 

menos 76 sítios arqueológicos.   

Além de sua importância patrimonial, reconhecida e protegida por legislação federal, 

estas coleções científicas estão diretamente relacionadas à atividade docente de 

graduação e pós-graduação universitária, formação de pesquisadores, treinamento de 

estagiários do MHNJB e base de consultas frequentes realizadas por pesquisadores de 

outras instituições do país e exterior. 

Constitui-se este acervo um universo multicomponencial, composto de peças cerâmicas, 

líticas, artefatos em suporte vegetal e animal, como também por outros vestígios 

materiais testemunhos de atividades de subsistência dessas populações, como 

macrorrestos alimentares vegetais e faunísticos. Além destes, foram ainda recuperadas 

em escavações, excepcionais estruturas de origem antrópica - depósitos alimentares - e 

numerososvestígios esqueletais (indivíduos completos ou não)recorrentemente 

associados a estruturas funerárias ricamente adornadas.  

A despeito de sua importância científica e patrimonial, o ingresso deste acervo no 

MHNJB nunca foi formalizado e um arrolamento inicial para efeito de um banco de dados 

apenas inicia-se.A natureza multicomponencial do acervo em questão e a diversidade 

dos materiais constituintes de cada uma de suas coleções exigiram ações direcionadas e 

uma complexa abordagem de manejo e curadoria direcionada para acervos 

extremamente vulneráveis e cujos procedimentos raramente foram generalizados. 

                                                 
2 Coleção Harold Walter, Coleção Aricy Curvello, Coleção Tassini, Coleção Petrônio Bax, etc. 
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Neste recorte encontram-se algumas coleções cujaantiguidade e raridade foram 

determinantes para serem objetos de manejo, como os remanescentes humanos de 

populações extintas (como do biotipo Homem de Lagoa Santa), macrorrestos alimentares 

e artefatos em suporte vegetal e animal, bastante raros nas terras baixas da América do 

Sul.  

Assim, projetos de intervenção de conservação preventiva e de curadoria para algumas 

coleções em suporte orgânico foram implementados no final da década de 1990 e 

resultaram num primeiro registro sistemático dessas coleções.  

Neste período, Neves (Universidade de São Paulo) inicia a curadoria dos remanescentes 

humanos provenientes dos sítios arqueológicos de Santana do Riacho e do Vale do 

Peruaçu, e no MHNJB é iniciado um programa de conservação preventiva e de curadoria 

de acervo arqueológico em suporte orgânico (ACERARQ 1996-2000), financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais (FAMEPIG) e pelo Governo 

Espanhol.  

No Museu estas atividades tiveram como objeto intervenções em vestígios arqueológicos 

que, no acervo, eram identificados sob a denominação genérica de vestígios não 

líticosenãocerâmicos. O andamento dos trabalhos, no entanto, aprofundou essa 

identificação, destrinchando-as nas seguintes tipologias de acervo: a) macrorrestos 

alimentares em suporte vegetal e animal; b) estruturas de depósitos alimentares 

subterrâneos; c) artefatosem suporte vegetal (como têxteis, adornos, pontas de madeira, 

etc.) e em suporte animal (como espátulas, plainas, raspadores, etc.), além de d) 

remanescentes humanos eacompanhamento funerário. 

Esses vestígios foram inicialmente triados, quando possível foram limpos, marcados e, 

posteriormente, reembalados e registrados em planilha Excel, já separados e 

renomeados conforme tipologia de coleções biológicas, nas categorias de a) vestígios 

vegetais, b) conchas ou c) ossos (não humanos). Suas condições de conservação foram 

registradas, todo o acervo foi objeto de congelamento para desinfestação e parte das 

peças que integravam a categoria artefato foi fotografada, resultando numa primeira 

iniciativa de registro sistemático de acervo arqueológico no Setor de Arqueologia. 

Finalmente foi criada uma Reserva Técnica (RT1) climatizada exclusivamente para seu 

depósito.  

Os convênios que davam suporte ao Programa ACERARQ finalizaram no ano 2000, e a 

falta de investimento da UFMG na manutenção deste acervo colocou-o em risco. 

Felizmente a colaboração pontual de voluntários impediu que desaparecessem.  



IV Seminário de Preservação de Patrimônio Arqueológico 

 

 

392 

 

O que se pode afirmar é que desde a criação do Setor de Arqueologia até os dias de 

hoje, o volume do acervo recuperado por suas escavações aumentou consideravelmente, 

mas este aumento não tem sido acompanhado com a mesma intensidade por novas 

ações visando inventários, iniciativas de conservação preventiva, intervenções de 

curadoria ou mesmo iniciativas de extroversão do acervo, salvo iniciativas 

pontuais,assistemáticas e específicas. 

A iniciativa inventariante de todo o acervo arqueológico no MHNJBé bem recente. Desde 

2015, com recursos alocados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, está 

sendo realizado um projeto mais abrangente no MHNJB visando intervenções de 

conservação preventiva de todo o acervo além de seu inventário definitivo. A atividade 

está em andamento. 

Contudo, há que ressaltar que,embora projetos de salvamento do acervo arqueológico do 

MHNJB sejam periodicamente realizados, nunca foi possível conferir a tais projetos uma 

marca institucional permanente. A razão disto, acreditamos advém da inexistência de 

uma política institucional de aquisição e gestão de acervos que contemple a conservação 

preventiva e a realização de inventários compatíveis a importância científica das coleções 

arqueológicas pré-históricas do MHNJB. 

Esta patente ausência política de acervos do Museucompromete não somente o controle 

das coleções arqueológicas sob sua custódia, mas também impede, ou cerceia, o acesso 

para novas pesquisas, contrariando sua missão científica. 

É nesse sentido que pretendemos abordar o inventário: como ferramenta fundamental e 

necessária, na articulação entre a instituição e a pesquisa científica, com uma dupla 

função, de conhecimento do acervo e como produção de conhecimento sobre ele.  

O ponto de partida dessa reflexão foi gerado em nossa própria experiência: uma como 

pesquisadora consulente, recorrendo ao acervo para o desenvolvimento de sua 

pesquisa;e outra, realizando ações direcionadas para organizá-lo, registrá-lo e inventariá-

lo. Essa experiência incentivou à pesquisa bibliográfica nas disciplinas da Conservação e 

Documentação Museológica buscando definir conceitos fundamentais a serem discutidos 

aqui, para então trazer essa discussão para o centro da atividade de pesquisa científica.  

Esperamos com isso, levantar a bandeira da importância dos inventários 

museológicosenquanto um instrumento institucional de salvaguarda e de divulgação 

dosbens arqueológicos, preocupação que deveria integrar rotinas degestores, 
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pesquisadores, documentalistas, museólogos e conservadores–restauradores que 

integram o corpo técnico dessas instituições. 

 

Inventário: teoria e prática 

Nosso trabalho baseia-se em dois conceitos fundamentais: conhecer e cuidar, sem 

prevalência de um sobre o outro. Entendemos que cuidar de uma coleção arqueológica 

pressupõe conhecê-la, assim como conhecer uma coleção arqueológica significa que se 

está cuidando dela. São conceitos que se interpenetram e se ressignificam. 

Colecionar, classificar e ordenar com o objetivo de conhecer estão no cerne da fundação 

da Arqueologia no século XVII (TRIGGER, 2001). A construção de inventários, dessa 

maneira, é o ponto de partida fundamental para o conhecimento de uma coleção. 

Inventariar nada mais é do que conhecer, classificar, ordenar, mas dentro de uma 

perspectiva científica, o inventário, vai além de uma operação técnica, tornando-se uma 

abordagem teórica complexa. 

Já com relação ao conceito de curadoria, tão caro aos profissionais que trabalham com 

coleções museológicas, destacamos uma abordagem que ressaltaa noção de cuidado 

nas práticas curatoriais (BRUNO, 2008 e 2009; BARBOSA, 2008, HENRIQUES, 2008, 

entre outros), principalmente pela via da documentação, por possuírem no âmago de sua 

execução a perspectiva de produção de novos conhecimentos, a partir de coleções de 

acervos museológicos, como destaca Bruno (2009: 19).  

Conhecer e cuidar podem ser retomados emFroner (2001) e Panisset (2011),ativas 

defensoras da utilização do inventário, como estratégia para conhecimento e proteção de 

acervos, funcionando ao mesmo tempo como memória e apólice de seguro, evitando os 

riscos de dissociação que abrange tanto a perda de objetos quanto de informações. 

Segundo Panisset (2011), uma documentação bem empreendida atua nos processos de 

conservação antes, durante e depois, devendo ser incentivada sua constante atualização.  

Essas autoras, felizmente, não estão sozinhas em suas afirmações.Cândido (2000) e 

Yassuda (2009) também elevam o inventário a um posto elevado dentro das políticas de 

acervos nos Museus, e o qualificam como um instrumento multifuncional dentro da junção 

interdisciplinar que configuram essas instituições.  

Os objetos museológicos — veículos de informação — têm na conservação e na 

documentação as bases para a sua transformação em fontes de pesquisa científica e de 

comunicação (CÂNDIDO, 2000, p. 32). 
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Yassuda (2009), porsua vez,enfatiza especificamente o valor dos inventários como fontes 

para produção de conhecimento, tanto para dentro do museu quanto para fora dele, 

considerando-o como um instrumento de comunicação e preservação da informação no 

âmbito da memória social e pesquisa científica (Ibid., p. 22).  

É unanimidade entre essas autoras que a documentação por inventários ultrapassa seu 

valor como um instrumento de conservação, são ferramentas de pesquisa, 

acompanhamento, gestão e comunicação do patrimônio. A comunicação dos acervos 

pela via da documentação é também um tema tratado por Ceravolo e Tálamo (2007). 

Para essas autoras o registro documental serve como interlocução entre o Museu e o 

público externo (diferenciado nos diferentes setores, e que aqui eu destaco os 

arqueólogos), e a partir dela o acervo pode ser divulgado, comunicado, estudado. 

De maneira geral, um inventário pode ser definido como a elaboração de listas de objetos 

que incluem algumas características físicas e uma numeração3, mas o seu potencial vai 

além disso. O inventário é o meio pelo qual todo o conhecimento sobre o objeto é 

registrado, coletado e armazenado e deve ser disponibilizado para quem precisar acessá-

lo (LEBLANC & EPPICH, 2005). Esse conhecimento cria uma identidade entre o conjunto 

de objetos que estão ali relacionados e uma unidade para a coleção e torna o inventário 

uma importante ferramenta para controle da coleção e suporte de pesquisas (YASSUDA, 

2009). 

Segundo Froner (2001, 2007), “os objetos adquirem valor pelas mãos do conhecimento 

[...]”, e conhecer é o princípio fundamental da conservação e do inventário (GONZÁLES-

VARAS, 2003). Essa máxima ecoa como um mantra na interlocução entre as diversas 

áreas de conhecimento em diálogo dentro dos Museus, as coleções e a ações 

institucionais voltadas para os acervos. 

É primordial, no entanto, esclarecer a seguinte questão: de quem é o papel de 

documentar? Acreditamos que, se a documentação é caracterizada por um 

encadeamento de procedimentos que articulam todos os campos de conhecimento 

responsáveis pela coleta, identificação, interpretação, preservação e comunicação das 

coleções e acervos dentro dos museus (BRUNO, 2009), logicamente todos os envolvidos 

são responsáveis, especialmente considerando as especificidades do registro (e de como 

registrar) de cada campo. 

                                                 
3 Definição retirada do Manual para inventarios: bienes culturales muebles publicado em 2005 pela Direção 
de Patrimônio do Ministério da Cultura de Colômbia. 
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Os inventários nesse sentido não podem ser estáticos, ao contrário, deve ser salientada 

sua característica dinâmica, necessitando ser complementado sempre que o acervo for 

retomado. São documentos complexos que devem conformar uma base ampla de 

informações que alimente pesquisas e ações de curadoria e se alimente de pesquisas 

realizadas sobre o acervo institucional (BARBUY, 2007). 

Panisset (2011) elenca os passos para a execução de um bom inventário. O ponto de 

partida é uma coleção, em seguida deve-se proceder a um levantamento e 

reconhecimento do acervo a ser inventariado objetivando descobrir as necessidades de 

documentação, o nível de profundidade necessário, localização. O segundo passo é a 

definição dos campos de descrição feita dentro de objetivos pré-determinados, segundo 

Cândido (2000) os campos devem conter informações de natureza intrínseca (tais como 

material, técnicas, categoria de artefato) e extrínsecas (localização, histórico de 

aquisições, etc.) do objeto. Por fim, o inventariante deve organizar e interpretar essas 

informações, geralmente isso é feito a partir da construção de um banco de dados. 

Panisset (2011) destaca que cada peça/objeto, deve ser identificado individualmente, a 

partir de uma descrição que o diferencie dos demais objetos similares, número de 

referência e identificação do objeto; fotografias, informações sobre procedência e história 

do objeto incluindo transações, restaurações, exposições, empréstimos, etc. (UNESCO, 

1976; PANISSET, 2011).  

É importante frisar que, apesar dos inventários terem que ser feitos em atendimento às 

necessidades de cada instituição/material, deve conter certo nível de normatização para 

permitir a troca de informação, pesquisa e a preservação. Além disso, a explicitação dos 

critérios de descrição escolhidos, da sintaxe e da terminologia de preenchimento é 

fundamental para definir o alcance de sua fala. 

A falta de consistência na nomenclatura empregada para designar os objetos e 
na estrutura de classificação não permite que os catálogos e bancos de dados 
funcionem como eficientes instrumentos de armazenagem e recuperação de 
informações sobre o acervo (PANISSET, 2011, p.73). 

Inventários de acervos arqueológicos guardam uma especificidade. Coleções 

arqueológicastêm como premissa a diversidade tipológica e o potencial infinito de 

informações e interpretações sobre as dinâmicas de grupos humanos no passado 

(HENRIQUES, 2008). Além disso, a arqueologia, enquanto disciplina científica tem como 

característica a produção constante de coleções de objetos e informações sobre eles. Os 

objetos arqueológicos, ao integrarem o acervo de Museus adquirem um valor de 

pesquisa (quiçá de exposição), toda essa ressignificaçãodeveter respaldo em uma 
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documentação responsável pela atribuição de valores para sua identificação, 

preservação, e acessos futuros.  

Como consequênciapara as instituições de guarda, os acervos sob sua tutela são 

dinâmicos tanto em seu conteúdo, se olharmos pelas vias da conservação e, 

principalmente, quanto as possibilidades de extroversão dos mesmos, que no caso dos 

acervos arqueológicos, ultrapassa (ou nem passa pela) a exposição. E como principal 

problema apontado por Bruno (2009), a falta de uma política de gestão de bens 

patrimoniaisque invista em ações de salvaguarda e documentação, aliado a constante 

geração de novos acervos, faz com que se perca a conexão com os mesmos no sentido 

institucional, atendendo à máxima “Conhecer para preservar”, mencionada acima, bem 

como em sua missão de divulgação desses acervos. 

Defendemos, nesse sentido, o papel fundamental do inventário, além de proteção e 

identificação, como um centralizador de informações sobreobjetos, conectandodiversos 

tipos de documentações produzidas sobre esses (e seus contextos)através da descrição, 

dados e informações muitas vezes recuperados por pesquisa bibliográfica e, 

principalmente, prezar pela constante atualização.  

Entendemos ser fundamental destacar,conforme apontado em Granato e Santos (2008),a 

necessidade da uma permanente reflexão entre os propósitos institucionais dos Museus 

e a relação que estabelecem com a guarda se seus acervos. Essas instituições têm 

responsabilidades não só técnicas, mas também éticas para além do público em geral, 

mais especificamente com a comunidade científica. No caso de museus universitários, 

como o MHNJB, que se qualificam também enquanto uma instituição de ensino e 

pesquisa, deve ser ressaltado aqui o papel ativo que estas instituições desempenham na 

inserção de seus acervos como plataformas para novos conhecimentos.   

É fundamental que os Museus mantenham seus bens culturais inventariados e que estes 

inventários sejam permanentemente atualizados. É através desses que, muitas vezes, 

pesquisadores externos tem o primeiro acesso às coleções que se pretende estudar. São 

os inventários que permitem o nosso acesso às coleções, facilitam o planejamento de 

nossas pesquisas e viabilizam a comunicação entre nós e a instituição (OKUMURA, 

2015). Isto tem uma mão dupla, uma vez que também entendemos ser como dever de 

pesquisadores consulentes contribuir para a atualização de inventários com informações 

que dispõem ou desenvolveram sobre esses objetos e que ainda não tenham 

sidoincluídas nesses inventários. 
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Finalmente, concordamos com Babuy (2007) no sentido de que a documentação em 

sinão deve ser o objetivo final das políticas gestão de acervo dentro dos Museus, mas 

que estaé uma condição indispensávelpara o desenvolvimento de ações voltadas para os 

acervos. A informação obtida a partir do(e para) o objeto é a responsável pela construção 

de sentido, atribuição de identidade e reconhecimento do objeto como fonte de pesquisa, 

objeto depreservação e meio decomunicação. Nesse sentido, a boa interação entre o 

documentalista e o arqueólogoé fundamental para o sucesso dessa empreitada, gerando 

“benefícios para a coletividade de pesquisadores interessados em acervos de museus 

como portadores de informação” (BARBUY, 2007, 36). 

 

Resultados Alcançados 

O Programa ACERARQ teve como um dos objetivos identificar as causas da degradação 

dos acervos arqueológicos do MHNJB-UFMG e implementar intervenções curativas e 

preventivas pertinentes. Esta pesquisa, que não se esgotou com o término dos convênios 

que a subsidiava, identificou que dentre as principais causas de degradação observadas 

inserem-se a falta do registro de ingresso do acervo na Instituição e a ausência de 

inventários.  

A falta de foco da Instituição em conservação preventiva éatestada pela própria trajetória 

da formação de suas coleçõesna pouca importância conferida aos registros e inventários. 

Não é tarefa muito fácil quantificar e valorar perdas advindas de acervos não registrados, 

nem inventariados. Etiquetas corroídas, amostras e peças sem identificação, acervo 

extraviado, perdido ou danificado são pouco significativos se comparados ao impacto da 

falta de informação (inventários, movimentação) para o conhecimento desses vestígios. 

Quantas pesquisas deixaram de ser realizadas porque a instituição simplesmente 

desconhece o que está sob sua guarda! Quantas pesquisas poderiam ter sido mais 

proveitosas, mais completas se seu autor pudesse contar com a totalidade do acervo 

existente, mas não disponível porque desconhecido!  

O registro de ingresso e o inventário são ações fundadoras de acervos museológicos 

porque são ferramentas que conferem existência institucional aos componentes deste 

conjunto que chamamos de coleção. Quando ressignificada pela musealização, o 

inventário de uma coleção passa a funcionar como se fosse seu DNA. 

O percurso do texto procurou mostrar que nossa visão de inventário de coleções 

arqueológicas insere-se (ou deveria se inserir) na interseção de três eixos: da 
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Arqueologia que gera os acervos e o conhecimento arqueológico, das Ciências da 

Conservação, fortemente embasadana preservação dos acervose da Museologia, 

centrada no processamento de inventários e na extroversão dos acervos. 

Buscamos enfatizar a pesquisa documental como sendoprimordial para qualquer 

investigação que se pretenda executar e cujo objeto sejamcoleções museológicas. 

Daí,elegemos o inventário de bens arqueológicos como uma ferramenta essencial para o 

conhecimento das coleções arqueológicas, para sua preservação e para o aumento do 

conhecimento arqueológico, num processo de contínua retroalimentação.Nesse sentido, 

ressaltamos opapel ativo que o consulente/pesquisador pode exercer inclusive 

fornecendo subsídios nesse processo. 

Finalmente, entendemos que a franquia ao acesso às coleções museológicas de acervos 

arqueológicos depende de uma política de acervos que articule a instituição museal e a 

pesquisa científica, e é nesse sentido que apresentamos como ilustração os vários 

processos e momentosde inventário de algumas coleções do acervo arqueológico do 

MHNJB-UFMG, quando aliamoso conhecimento do acervo visando sua preservação e a 

disponibilização dos mesmos para novas pesquisas. Trata-se efetivamente de umacervo 

muito rico, já bastante estudado, mas que ainda encerra infinitas e novas possibilidades 

de abordagem.  
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