


CRITÉRIOS PARA ATUAÇÃO DO IPHAN EM EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO

O Estado do Amazonas possui um dos maiores
Déficits Habitacionais relativos do país (IBGE,
2015) e mais de 1000 sítios arqueológicos
conhecidos dentro de seu perímetro.

Sítios arqueológicos no Amazonas.

Fonte: dados do IPHAN/AM inseridos no Google Earth, acesso em 2018.
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O Déficit Habitacional no Amazonas

Déficit habitacional relativo, segundo unidades da federação – Brasil – 2015 
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Área está localizada no bairro Nova Cidade e é conhecida como "Cemitério dos Índios". Ministério Público e 
Iphan afirmam que há registros de danos ao sítio arqueológico.    31/08/2018 às 02:04

Indígenas ocupam área arqueológica e afirmam ter direitos sobre terra 
em Manaus

Fonte: https://www.acritica.com/channels/manaus/news/indigenas-ocupam-area-arqueologica-e-afirmam-

ter-direitos-sobre-terra-em-manaus

Foto: Gilson Melo 
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A Mineração e o Déficit Habitacional

Para a redução de déficit habitacional, moradias precisam ser
construídas.

Para a confecção de blocos cerâmicos, utilizados na construção de
moradias, é necessária a exploração mineral da argila.

Logo, a atividade de mineração é importante para atender as
necessidades básicas das pessoas, podendo contribuir, indiretamente,
para a preservação do patrimônio cultural.

Foto: Mineração Terra Nova, acesso em 2018.



O IPHAN deve atuar com o desafio de atender às necessidades coletivas,
buscando a preservação de sítios arqueológicos, prédios históricos,
monumentos e bens registrados, patrimônios de todos.
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Fonte: adaptado de STANCHI, 2018

Análise regional: anos 2015 a 2017

Panorama geral no Brasil: Amazonas 8ª posição em quantidade de  FCA + Projetos

Fonte: STANCHI, 2018
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Atuamos no maior estado do país em extensão
territorial: Área de 1.559.146,876 km².
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Fonte: Acervo IPHAN-AM, 2018
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TIPOLOGIA

Período de janeiro de 2018 a setembro de 2018

Aproximadamente 35%
das FCA’S protocoladas no
IPHAN/AM dizem respeito
à atividades de
mineração.



Atuação do IPHAN-AM

Através do diálogo com os técnicos do
Órgão Ambiental, visando o
entendimento recíproco dos
procedimentos institucionais e desafios.

Elaboração do Fluxo de Processos no
Órgão Ambiental, desde o protocolo
até a emissão das Licenças, constando
a participação do IPHAN-AM



Atuação do IPHAN-AM

Disponibilização de informações aos
requerentes relativas à participação do IPHAN
na ANM, antigo DNPM, e Órgão Ambiental.

Participação ativa do Ministério Público Federal

Participação do IPHAN no Comitê de Obras
Públicas Integradas - COPI

Produção e distribuição de folder’s com
esclarecimentos acerca da participação do
IPHAN no processo de licenciamento ambiental
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Escavações iniciadas há um mês descobriram vestígios da ocupação do Rio do século XVII. Obras da Linha 3 

do VLT vão correr em paralelo com as pesquisas arqueológicas.                        Por Alba Valéria Mendonça, G1 Rio, 09/08/2018.

No meio do caminho do VLT, no Rio, arqueólogos descobrem alicerces 
de ponto de venda de escravos

Escavações do VLT na Avenida Marechal Floriano com Rua Miguel Couto encontram sítio 

arqueológico no Centro — Foto: Oscar Liberal/Iphan/Divulgação

Enquanto a cidade caminha em direção à modernidade –

com a implantação de mais uma linha do Veículo Leve sobre

Trilhos (VLT) - o passado do Rio se revela numa parada

história na atual Rua Miguel Couto, no Centro do Rio. Em

escavações para a colocação dos trilhos do VLT, foram

achados alicerces e poços de uma loja de venda de escravos,

que funcionou provavelmente nos anos 1860 e 1870. A

descoberta foi inicialmente noticiada pelo jornal O Globo em

sua edição desta quinta-feira (9)... (continua)
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Atuação do IPHAN-AM

Reunião com setores envolvidos, entendimento das
realidades in loco.

Aplicando-se o princípio da razoabilidade: o IPHAN/AM
provocou o IPHAN SEDE, através do CNL e CNA, quando
entendeu que o enquadramento do Anexo II da IN 01,
para a mineração, não era compatível com a ampla
realidade local.

Exemplo de caso com mudança de enquadramento - Amazonas

Foto: Acervo IPHAN-AM, 2018

Buscando a tramitação dos processos no prazo estipulado
na IN 01.

Participação de forma responsável no Processo de
Licenciamento.



Reflexão

Erro histórico, alegado por cientistas e gestores pela baixa
geração em relação à área alagada, e pelas consequências
disso.

A UHE Balbina destruiu mais de 150 sítios arqueológicos.

De acordo com pesquisadores da Universidade de East
Anglia (Reino Unido), resultou em alagamento de uma
área de 3.129 km².

Usina Hidrelétrica de Balbina – Presidente Figueiredo - AM

Foto: SOS Rios do Brasil, 2009
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