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QUAL É O 
MEU 

ETHOS?

Não sou arqueólogo;

Não sou mergulhador profissional;

Sou um historiador da cultura, e, portanto...

Falo do ponto de vista de um 
estudioso da preservação do 
patrimônio cultural 

Pensando o patrimônio arqueológico 
subaquático como um espólio do 
patrimônio da humanidade



O peso da arqueologia na seleção, 
escolha e definição do que será ou 

não considerado patrimônio.

Qual o papel da arqueologia na 
preservação e promoção do 

patrimônio?



Diferença entre arqueologia de ambientes marítimos e 
arqueologia subaquática

Arqueologia Subaquática
Utiliza do mergulho científico como fermenta da ação arqueológica

Arqueologia Marítima
Estuda os registros materiais das culturas marítimas. Compreensão 
de que os povos utilizavam esses ambientes aquáticos na sua vida



A Trata-se de uma especialidade da 
Arqueologia que estuda 

Os sítios, os objetos, os vestígios humanos e as
paisagens submersas.

A Arqueologia subaquática, como ciência humana,
procura metodologias o menos destrutíveis
possíveis e que possibilitem uma abordagem de
mínimo risco para o estudo do patrimônio cultural
subaquático, visto seu caráter finito e não
renovável.





Dois clichês  
interessantes
para pensarmos

O mar é o maior museu do planeta

 A arqueologia subaquática é a 
versão molhada e obediente da 
arqueologia



A arqueologia subaquática é a versão 
“molhada e obediente da arqueologia”

 A necessidade do arqueólogo mergulhar e o quanto é danoso delegar a 
outrem.

O caso do Grand Congloué (1950) e Sacramento (BA) (1970)

Arqueologia em que o responsável ficava fora d’água enquanto 
mergulhadores faziam o “trabalho”.

 No Brasil, os mergulhos recreativo e profissional são regulamentados, mas 
não existe a regulamentação do mergulho científico.



A arqueologia de ambientes aquáticos

- os conflitos entre a arqueologia e as políticas 

patrimoniais brasileiras. Uma 
complementariedade conflituosa.

- os marcos legais do patrimônio arqueológico são: 
Decreto Lei 25 de 1937 e Lei 3924 de 1961.

É somente em 1986 com a lei 7542 que se define que 
todo sitio arqueológico submerso pertence à União. 

Antes, tudo que era encontrado ficava 80% com 
quem encontrasse e 20% com a União. A lei de 1986 
pôs fim a essa divisão.

De coisa a mais no 
mundo, para coisa 
selecionada...
patrimonializada!



A legislação brasileira em relação às regras internacionais.

Enquanto a Convenção da UNESCO para a Proteção do
Patrimônio Cultural Subaquático (2001), ainda não adotada
pelo Brasil, constitui instrumento preservacionista, a Lei
Federal nº 7.542/1986, alterada pela Lei nº 10.166/2000, é
extremamente permissiva, possibilitando a
comercialização de bens arqueológicos. Essa distorção cria
dificuldades para a prática da arqueologia subaquática em
águas territoriais, estimula a caça ao tesouro, apartando o
país do tabuleiro mundial.



Ao lado dessa evolução acadêmica, houve expressivo
aumento das atividades de arqueologia subaquática nos
licenciamentos ambientais, a chamada arqueologia
preventiva ou de contrato.

Com a Portaria 230/2002, elaborada pelo (IPHAN) –
revogada pela Instrução Normativa 1/2015 –, houve
crescimento exponencial de pedidos e expedições de
permissões de pesquisa em terra firme.



No que tange à gestão do patrimônio
cultural subaquático, há ainda muito
a ser feito, mas as instituições responsáveis e
corresponsáveis pelo patrimônio cultural

submerso, o IPHAN e a Marinha do
Brasil, vêm se mostrando mais sensíveis ao
tema, ao buscar incorporar em seus quadros
profissionais especializados, ou ao menos
treinados, em arqueologia subaquática.



Breve 
Histórico...

A arqueologia subaquática vem
sendo desenvolvida no Brasil desde o início
da década de 1990, embora haja
antecedentes pontuais. A despeito desse
ramo da arqueologia ter avançado
significativamente nesses 28 anos, ainda há
um difícil processo de tornar sua prática mais
científica.





Do escafandro aos cilindros 

(anos 1930 aos 60)



Escafandro 





Caça ao 
tesouro: uma 
prática danosa?

O mapa dos possíveis resgates se
valorizou nos últimos 30 anos com a
confecção das novas cartas náuticas da
Marinha do Brasil.

A relação Iphan/Marinha – possuem
atribuições semelhantes (embora a
Marinha não tivesse nenhuma tradição
na salvaguarda de arqueologia)



Prática danosa?



O submarino de uma pessoa Triton 3300 em 
profundidade de 1.000 m



Legislação 
permissiva

No Brasil, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, os
naufrágios brasileiros sofreram com pilhagens
intensas.

Na década de 1980, veio a já mencionada Lei
Federal nº 7.542/1986, que determinou que
todos os naufrágios pertenceriam à União;
porém, essa lei foi modificada em 27 de
dezembro de 2000, com a promulgação da Lei
nº 10.166/2000, que facilita a caça ao tesouro,
além de ferir a Lei nº 3.924/1961, criada por
Paulo Duarte para a arqueologia brasileira.



O maior 
equívoco 
dessa lei, para 
a arqueologia, 
é o artigo 20, 
parágrafo 2º:

§ 2o O contrato ou o ato de autorização
poderá estipular o pagamento de
recompensa ao concessionário pela
remoção dos bens de valor artístico, de
interesse histórico ou arqueológico, a
qual poderá se constituir na adjudicação
de até quarenta por cento do valor
total atribuído às coisas e bens como
tais classificados (RAMBELLI, 2002, p.
147-148).



Projeto de Lei 
nº 45/2008, 
que substituiu 
o projeto 
anterior

Como foi visto, o processo de
modificação da Lei nº 7.542 e
seu adendo nocivo tem mais de
dez anos e, até o momento,
não há sinalização de que
haverá uma lei mais afinada
com o ambiente científico
internacional.



Após idas e vindas no Congresso Nacional,
ainda vigora a Lei Federal nº 7.542/1986,
alterada pela Lei nº 10.166/2000, que apoia o
mercado ilegal de bens arqueológicos.

Isso causa desestimulo intencional em firmar
parcerias.



O que estuda o 
arqueólogo subaquático 
brasileiro?

Além dos estudos dos naufrágios, preocupa-
se com todos os contextos que, de uma
forma ou de outra, conectam-se ao estudo
das embarcações afundadas.

Nesse sentido, passam, a partir da última
década, a estudar áreas portuárias,
estaleiros, rotas de navegação, técnicas
construtivas, práticas e simbolismos das
gentes do mar, bem como as áreas de
produção/manufatura de mercadorias.



Para além do 
subaquático...

O foco dos estudos se expande para
além dos ambientes aquáticos.

Surgem, nessa reconfiguração do olhar
do arqueólogo subaquático, outros que
não necessariamente ficam restritos
aos ambientes subaquáticos. Estamos
falando de arqueologias náutica,
costeira, fluvial, marítima, ribeirinha e
assim por diante.



O que é a 
Convenção 
da UNESCO 
de 2001?

 A Convenção da UNESCO sobre a Proteção do
Patrimônio Cultural Subaquático é um Tratado
internacional que representa a resposta da comunidade
internacional ao aumento de pilhagens e à destruição do
patrimônio cultural subaquático.

 A Convenção estabelece critérios comuns para a
proteção de patrimônio subaquático, tendo como
objetivo impedir a sua pilhagem e a sua destruição.

 Seu objetivo é a proteção do patrimônio cultural
subaquático. Ela não altera os direitos dos estados em
matéria de soberania e não regulamenta a propriedade dos
bens culturais.



Por que é 
necessária?

Por que uma convenção sobre o Patrimônio 
Cultural Subaquático?

1. Obter a proteção completa do patrimônio 
cultural subaquático independentemente da 
sua localização:

2. Harmonizar a proteção deste patrimônio 
com a do patrimônio na superfície;

3. Fornecer diretrizes arqueológicas para o 
tratamento deste patrimônio;



Princípios 
essenciais

1) Obrigação de preservar o 
patrimônio cultural subaquático

2) Prioridade de preservação « in situ »

3) Não exploração comercial

4) Formação e partilha da informação



Recusa a 
possibilidade 
de exploração 
comercial

Por que a Convenção recusa a possibilidade de 
exploração comercial dos sítios subaquáticos?

 1º) Em primeiro lugar, o patrimônio cultural subaquático 
não é “um tesouro”, mas “um patrimônio cultural”.

 2º) A exploração de um sítio deve ser fundamentada apenas 
por razões científicas ou coletivas, e unicamente por 
arqueólogos formados em conservação e documentação.

 3º) A Convenção prevê igualmente que os Estados devem
tomar medidas contra o tráfico ilícito de bens culturais
encontrados nos fundos marinhos. É certo que, se os
caçadores de tesouro não pudessem vender os objetos que
pilharam, então o interesse financeiro das escavações ilegais
diminuiria.



A questão do 
tráfico ilícito 
dos artefatos 
arqueológicos 
subaquáticos

 Medidas drásticas vêm sendo tomadas internacionalmente para 
coibir pilhagens. 

 principais periódicos especializados da área recusam a publicação de 
artigos que não comprovem a proveniência dos materiais sobre os quais 
discorrem. 

 Curadores de museus recusam-se a receber peças cuja origem não 
possa ser rigorosamente comprovada.

 As determinações são crescentes no sentido de que nem mesmo 
legendas para peças de origem duvidosa sejam feitas por 
especialistas. 

 Pedidos de laudos para autenticação de peças devem ser recusados, 
bem como avaliações de qualquer tipo. 

 Curiosamente, no entanto, enquanto no exterior se
aperta o nó para estrangular esse mercado sinistro,
no Brasil ele está sendo afrouxado, na contramão de
um combate que se pretende sem tréguas.



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.

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.



Recomendação 
da proteção 
“in situ”

Por que a Convenção recomenda a 
proteção “in situ”?

 A preservação in situ do patrimônio cultural
subaquático deve ser considerada como primeira
opção antes de autorizar ou empreender qualquer
intervenção.

 "Primeiro a opção” não é o mesmo que "única
opção", ou "opção preferencial".

 A recuperação dos objetos pode, no entanto, ser
autorizada com a possibilidade de contribuição
significativa para a proteção, a valorização ou o
conhecimento sobre o patrimônio cultural
subaquático.



A Convenção 
estipula a quem 
pertencem os 
vestígios?



Não 
 A propriedade de bens culturais é regulamentada pelo direito civil, as outras 

leis internas e o direito privado internacional.

 O fato da noção de « barco naufragado » frequentemente ser posto em 
relação ao termo “tesouro”, conduz à pergunta:

 “A quem os barcos naufragados 
pertencem?” 

Os sítios subaquáticos devem ser preservados pelo seu valor 
cultural e não por o seu valor comercial.



Estimados
17 bilhões U$ –
San Jose (1708)

De quem 
pertence o 
conteúdo, do 
país da bandeira 
ou da costa onde 
foi encontrado?

O naufrágio do galeão San Jose foi descoberto ao largo da costa caribenha da 
Colômbia, mais de 300 anos depois de ter sido afundado.



Papel da 
UNESCO Colocar a cultura no centro da política

de desenvolvimento. À UNESCO cabe a
missão de recordar questão tão
relevante aos Estados.



Dos 21 
patrimônios da 
humanidade 
brasileiros , ao 
menos 6 são 
relacionados ao 
mundo aquático.

Patrimônio Mundial Natural

Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal 
(MT/MS)

Complexo de Conservação da Amazônia 
Central (AM)

Costa do Descobrimento: Reservas da Mata 
Atlântica (BA/ES)

 Ilhas Atlânticas: Fernando de Noronha e Atol 
das Rocas (PE/RN)

Parque Nacional do Iguaçu (PR)

Rio de Janeiro – paisagem cultural (Entre o mar 
e a montanha)

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/40
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/41
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/37
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/38
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/52


A UNESCO 
e suas ações de 
preservação do 
patrimônio 
arqueológico 
subaquático

Encontro cultural debaixo d’água



Paz não pode ser mantida pela força, só pode ser alcançada pela 
compreensão .

O mar, uma vez que lança seu feitiço, o mantém em sua rede de maravilhas 
para sempre.



Em qualquer sociedade pré industrial, do paleolítico superior ao século XIX, 
o barco, depois o navio foram as maiores e mais complexas máquinas produzidas 

Não é o que você encontra é o que você descobre 



Nós estávamos empenhados em fazer grandes e permanentes coisas nobres. É uma prova de boa educação e de um verdadeiro refinamento de 
sentimentos, respeitar a antiguidade.



Como é inadequado chamar esse planeta de Terra, quando é bem 
claro o Oceano. 

Arqueologia é mais do que um espelho retrovisor: as lições do passado 
são fundamentais para informar escolhas sábias para o futuro. 



Procurar permissão para mergulhar em sites designados
Apenas arqueólogos podem remover objetos



Reporte descobertas às autoridades responsáveis Não leve lembranças para casa



Deixe naufrágios e ruínas submersas intocadas. Proteja o patrimônio arqueológico subaquático para as futuras gerações



Documente sítios encontradosTome cuidado enguanto fotografa



Descubra o patrimônio cultural 
subaquático:

- naufrágios;

- ruínas, assentamentos humanos e
paisagens subaquáticas;

- grutas submersas e poços.



Naufrágios

Estima-se que existam mais de três milhões
de naufrágios ainda desconhecidos no fundo
do oceano. Este dado é obviamente
estimativo, mas alguns desses naufrágios
podem ter milhares de anos e fornecer uma
informação histórica preciosa. Um naufrágio
tem natureza testemunhal dos negócios e
do diálogo cultural entre os povos.
Funciona, entretanto, como uma cápsula
do tempo, fornecendo informações precisas
sobre a vida a bordo no momento do
naufrágio.



2.125 
naufrágios

ocorridos do 
início do 

século XVI até 
1950

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.



Mapa 
atualizado 
dos naufrágios 
brasileiros 
2017

http://www.brasilmergulho.com/destinos/naufragios-do-brasil/mapa-de-naufragios-do-brasil/



Proteção de 
naufrágios 
recentes

Os Estados Partes podem proteger 
destroços de naufrágios mais recentes?

Contudo, cada Estado pode, naturalmente, “ampliar” 
as suas obrigações e garantir uma proteção, melhor 
ainda que a requerida pela Convenção, ao patrimônio 
cultural subaquático, por meio do seu direito nacional.

Os Estados Partes da Convenção de 

2001 devem respeitar o critério dos 
100 anos, estabelecido pelo Artigo 1.1 
(a), para a proteção do seu patrimônio 
submerso.









Até agora, tão próximo...



Ruínas submersas e estabelecimentos humanos

 Em geral, estes vestígios foram submersos devido aos fatores mais diversos como
terremotos, inundações, desprendimentos e erosões.

Ruínas

 Algumas das ruínas submersas têm grande importância. Foram descobertos reais vestígios
arqueológicos subaquáticos do tamanho da cidade de Pompéia. Algumas ruínas
subaquáticas são vestígios dos primeiros assentamentos humanos em uma região, visto
que algumas correspondem aos edifícios construídos no apogeu de grandes civilizações
antigas.

Grutas submersas

 O Patrimônio Cultural Subaquático inclui também objetos e traços de vida humana
preservados em grutas submersas que foram preservadas em razão da elevação do nível
do mar. Exemplos são:

 - A gruta de Cosquer, na França e o cenote de Chichen Itza.



Deixe naufrágios 
e ruínas 
submersas
intocadas 



 Cenote de Chichen Itza – México. Usados em rituais de sacrifício da 
civilização Maia



A caverna de Cosqueur - França





O material 
orgânico se 
deteriora 
quando sai da 
água

Datação absoluta  e Datação aproximada

Técnicas de datação: 

 termoluminescência 
(minerais/cerâmicas); 

 carbono 14 (matéria 
animal/vegetal orgânica) e 

dendrocronologia (anéis das 
madeiras) 



Uma das naus de
Calígula no lago
Nemi, logo após
a drenagem







Arqueólogo 
profissional

LEI N. 13.653, de 18/04/2018, 

dispõe sobre a regulamentação
da profissão de arqueóloga/o



 http://www.unesco.org/culture/pt/underwater/film/

http://www.unesco.org/culture/pt/underwater/film/


O Patrimônio Cultural
Subaquático é um

bem finito e por

isso precisa ser

preservado para que
as futuras gerações
tenham oportunidade
de conhecer mais sobre o
passado da humanidade.


