
SIGA-NOS 

Anuncie aqui 
e junte-se ao primeiro 

think-tank do Nordeste. 

Ugue +55(84) 2010,03<10 O<J dqueaqul 

Simpósio Futuro & Patrimônio 
apresenta exemplos de sucesso 
envolvendo arqueologia e 
empreendimentos do setor , . 
energet1co 
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Empresas do setor energético, órgãos governamentais e arqueólogos 
estão reunidos desde ontem em Natal, com o intuito de discutir e elaborar 
propostas envolvendo o trabalho arqueológico junto à construção de 
empreendimentos energéticos. 

27.09.2013, Fonte: CERNE Press 

Nesta sexta-feira (27), teve início o segundo F"===:::=:.:::-
dia do Simpósio Nacional Futuro & 

Patrimônio. O evento, que conta com a 

realização do CERNE, IPHAN Nacional e 

ABEÉolica, reúne empresários do setor de 

energia, representantes de instituições e 

arqueólogos com o propósi to de discutir o 

envolvimento da arqueologia junto à 
construção de empreendimentos do setor 

energético brasi leiro. 

Iniciando a programação do simpósio, o Coordenador do Laboratório de Arqueologia da 

Universidade Federa l de Pernambuco (UFPE), professor Marcos Albuquerque relatou 

experiências de caso envolvendo as pesquisas arqueológicas aliadas à construção de 

parques eólicos e implantação de l inhas de transmissão. O professor também 

apresentou o processo de como é realizada a escavação para a retirada de achados 

arqueológicos, análise de datação e documentação dos objetos. 

------. Em seguida, a representante do IPHAN da 

Paraíba, Paôla Manfredlni Romão Bonfim, 
apresentou o caso da implantação do Museu 

de Arqueologia, localizado no município de 

Pilões, situado no agreste paraibano. A 

cidade foi cenário de uma importante 

descoberta arqueológica em 2009, quando 

uma série de 57 urnas funerárias que 

continham achados arqueológicos foram 

enrontrados em uma área pertencente à 
subestação da Energisa e Chesf no 

município. "Tivemos que elaborar todo um projeto em conjunto com órgãos 

municipais, população e as empresas de energia para que o sít io arqueológico fosse 

implantado. Os objetos coletados farão parte do museu•, expl ica Paola. 

Em seguida foi apresentada e assinada a Carta Natal - Futuro e Patrimônio 2013, o 

documento é um termo de compromisso que contém as diretrizes para implantação e 

melhoria das propostas discutidas ao longo do evento. logo após a cerimônia, os 

representantes da Renova Energia, CPFL Renováveis, Força Eólica do Brasil e Serveng 

Energia relataram casos de experiência envolvendo o trabalho arqueológico durante a 

construção de empreendimentos do setor de energia. 
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