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Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade do Rio de 

Janeiro,  o  Ministério  Público  Federal,  representado  pelo  procurador  da  República  Sergio 

Gardenghi Suiama, compareceu à zona portuária do Rio de Janeiro, mais especificamente, aos 

galpões da Gamboa, a fim de inspecionar o local onde se encontra, atualmente, o patrimônio 

arqueológico  objeto  das  escavações  realizadas  no  sítio  do  Cais  do  Valongo.  A  vistoria  foi 

acompanhada  pelo  funcionário  do  Instituto  de  Arqueologia  Brasileira,  Divino  Oliveira,  pela 

arqueóloga contratada pela concessionária que está à frente do termo de cooperação técnica 

firmado  com  a  Prefeitura  do  Rio  de  Janeiro,  Regiane  Gambim,  e  pela  coordenadora  de 

arqueologia do IPHAN, Regina Coeli Pinheiro. Foi atestado que o galpão onde está acautelado o 

patrimônio arqueológico se divide em duas grandes áreas (cf. Fig. I). A primeira delas recebeu 

a porção do material escavado que foi guardado em grandes sacos pretos. Todos esses sacos 

foram abertos e as peças selecionadas para que fossem separadas e identificadas de acordo 

com o local de onde foram retiradas, isso foi feito peça por peça e também saco a saco. O 

trabalho desta parte ainda não terminou, de acordo com os presentes, os sacos pretos ainda 

estão passando pela triagem. Esta triagem importa na etapa de identificação do que há dentro 

do saco (no interior de cada um há ainda outros sacos de cores diferentes), depois seleciona-

se aquilo que é material arqueológico e o que não é, e, finalmente, o material selecionado é 

registrado. Já a segunda área do galpão é onde se encontram os montes de terra e areia 

escavados que estavam precariamente acautelados na CASERJ, conforme constatação incluída 

no relatório de visita anterior. Tudo que o que estava lá foi finalmente transportado para a 

Gamboa e foi possível constatar que em cima de cada monte há placas fazendo referência ao 

lugar que ocupavam na CASERJ (cf. Fig. II). Segundo os presentes, essas informações estão 

sendo cruzadas com os relatórios produzidos pela equipe da arqueóloga Tânia Lima a fim de 

que seja determinado com um mínimo de precisão o local correspondente àquele escavado no 

Cais do Valongo. Diferente do material que se encontra nos sacos, os montes ainda precisam 



passar  antes  por  etapas  que  incluem a  peneiração  dos  objetos,  sua  lavagem e  secagem 

natural, e, por último, a catalogação, o que já foi feito em, aproximadamente, 35 montes. De 

maneira geral, foi informado que o número máximo da equipe de trabalho é de 28 pessoas, as 

quais  poderão ser  contratadas conforme a evolução e  a necessidade  do trabalho.  Embora 

nesse caso não tenha havido uma portaria do IPHAN nomeando o arqueólogo coordenador do 

processo,  ficou  registrado  na  própria  licitação  (que  escolheu  o  IAB)  que  o  arqueólogo 

responsável  pelo  trabalho  seria  o  presidente  do  IAB,  Ondemar  Dias,  e  o  arqueólogo 

executante, Divino de Oliveira. O IPHAN é responsável por acompanhar o processo ao longo do 

tempo contratado, sobretudo através dos relatórios que serão apresentados pelo Instituto a 

cada  passo.  Pela  natureza  do  material,  especialmente  daquele  que  se  encontra  ainda 

misturado  aos  montes  de  terra,  os  presentes  afirmaram  não  ser  possível  fechar  um 

cronograma certo,  mas  terão  de  estabelecer  o  procedimento  conforme for  distinguindo-se 

aquilo que goza de valor cultural. Segunda relatado, a arqueóloga responsável anterior, Tânia 

Lima, processou aproximadamente 300 mil peças, o que, segundo se estima, equivale a mais 

ou menos 50% de tudo o que foi coletado no Cais do Valongo. Algumas peças já processadas e 

catalogadas, como pequenos anéis, brincos e cachimbos, foram exibidas ao MPF (cf. Fig. III). 

Quando questionados sobre o acautelamento de tais peças, os membros do IAB comunicaram 

que, por questões de segurança, elas ficam guardadas em dois contêineres do lado de fora do 

galpão. O MPF constatou, no entanto, que os contêineres ficam expostos ao sol forte durante 

todo  o  dia,  atingindo,  assim,  temperaturas  muito  altas,  não  sendo nada  adequado,  como 

também  concordaram  os  técnicos  presentes,  à  preservação  das  peças  (cf.  Fig.  IV).  O 

procurador da República solicitou que o IAB concedesse nova solução ao acautelamento do 

material.  Ao  averiguar  a  condição  de  tais  contêineres,  o  MPF  registrou,  ademais,  que  no 

primeiro  se  encontram as  peças  já  processadas  mais  delicadas,  tais  como brincos,  anéis, 

pingentes,  cachimbos  etc.,  ao  passo  que  no  segundo  estão  concentrados  os  materiais  já 

processados mais pesados, tais como ossos e pedação de cerâmicas (cf. Fig. V). Todo esse 

material está etiquetado e dividido conforme a profundidade onde as peças foram encontradas 

e a técnica de escavação utilizada indicada pelos relatórios. A seguir o representante do MPF 

questionou sobre a forma de catalogação que está sendo utilizada. Os presentes responderam 

que estão estudando a possibilidade de proceder diferente daquela aplicada pela arqueóloga 

Tânia Lima, na medida em que a mesma fez uso da metodologia francesa, a qual, segundo 

eles, seria mais complicada, de maneira que optaram por fazer uso do método americano de 

numeração, sem deixar, contudo, de proceder sempre o devido referenciamento à utilizada 

antes. Informaram, ademais, que já estão fazendo uso de um laboratório provisório no local, 

com condições mínimas de infraestrutura. Posteriormente, ao final dos trabalhos, ou seja do 

processamento  definitivo  do  material,  a  empresa  vencedora  da  licitação  responsável  por 

montar o laboratório de arqueologia o construirá no local onde hoje se encontram os montes 

de  terra.  Finalmente,  o  procurador  da  República  questionou  objetivamente  o  avanço  do 

trabalho do IAB no local, o que os presentes resumiram na consecução das seguintes etapas 

até  o  momento:  a)  organização  e  logística  do  novo  espaço;  b)  abertura,  separação  e 



sistematização de todos os sacos pretos; c) finalização da transferência dos montes de terra da 

CASERJ para a Gamboa; d) montagem da infraestrutura básica de trabalho (pias, peneiras, 

escritório, contratação da equipe de segurança, laboratório provisório etc., cf. Fig. VI); e) início 

do processamento do material coletado tanto nos sacos como o ainda misturado aos montes 

de terra. Tendo em vista o constatado ao longo da inspeção,  o MPF destacou, por fim, a 

necessidade do IAB, IPHAN e IRPH oferecerem solução mais apropriada para a salvaguarda do 

material já catalogado que se encontra nos contêineres e solicitou à representante do IPHAN 

que incorporasse os itens presentes no termo de cooperação técnica ao termo de ajustamento 

de conduta que será celebrado com a Prefeitura e o IRPH para assegurar que determinados 

detalhes técnicos sejam observados até o final do projeto (que segundo os presentes tem um 

ano de duração previsto). Nada mais havendo, a vistoria foi encerrada.  Eu, Viviane Magno 

Ribeiro, Assessora Jurídica (mat. 25020-1), digitei o presente termo.



ANEXO - REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Fig. I

(Vista geral do galpão)

Fig. II

(Montes de terra oriundos da CASERJ)



Fig. III

(Material arqueológico já processado e catalogado)

Fig. III (Abaixo cachimbo em formato de rosto e pingente)

(Acima pequeno anel de escravo feito com piaçava, pequena argola de ouro e anel com pedra)



Fig. IV

(Vista de um dos contêineres ao sol)

           (Vista do interior do contêiner com material arqueológico já processado)



Fig. V     

(Vista do interior do segundo contêiner com material arqueológico já processado mais pesado como cerâmicas)

Fig. VI  (Exemplar de uma das peneiras instaladas pelo IAB)


