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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido a fim de realizar uma proposta teórica de sistematização dos 

dados arqueológicos dentro do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de 

Rondônia. Que gira em torno da organização de Sistemas de gestão de base de dados, a 

partir do desenvolvimento de um modelo conceitual do Diagrama de Entidade e 

Relacionamento (DER), para posteriormente a criação do Software. 

 

Palavras-chave: Banco de Dados, Arqueologia, sistematização, sistemas de 

informação. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work was developed in order to accomplish a theoretical proposal for systematization of 

archaeological data within the Department of Archaeology at the Federal University of 

Rondônia, which revolves around the organization of database management systems, from 

the development of a conceptual model Entity Relationship diagram and (DER), and later the 

creation of the Software. 

 

Key-words: Database, archeology, systematization, systems of information. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 Este trabalho tem como objetivo principal a visualização de Sistemas de Informação 

na Arqueologia, e a realização de uma proposta teórica para o tratamento e processamento 

informatizado dos dados arqueológicos do Departamento de Arqueologia-UNIR bem como 

uma breve discussão sobre como os dados arqueológicos vem sendo sistematizados no 

Brasil e em Portugal a fim de elaborar um diagrame de Entidade e Relacionamento (DER) 

que sirva para o posterior desenvolvimento do Programa Banco de dados do DARQ, 

especificamente relacionado à Reserva Técnica existente.  

No primeiro capitulo fez-se uma breve introdução, relacionado ao inicio da utilização 

dos recursos informáticos na Arqueologia, e o potencial da ciência da computação no auxilio 

a pesquisa e na divulgação e proteção de dados e informações. Neste capítulo trouxemos 

também uma pequena introdução acerca de informação, dados, SGBD (Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados), modelos de diagrama entidade e relacionamento. 

O segundo capítulo trás um pequeno panorama de como os dados e informações 

arqueológicas vem sendo geridas no Brasil e em Portugal, através de exemplos, 

demonstrando quais os sistemas adotados por instituições dos dois países. 

O terceiro capítulo trás o modelo de entidade relacionamento, o qual é a base para 

criação do modelo físico do banco de dados que irá gerir os dados e informações. Pretende-

se mostrar assim como a informática pode ajudar na organização do processo arqueológico. 

Neste capítulo também trazemos sugestões de sistemas gerenciadores de banco de dados 

e linguagens de programação, que possuem características essenciais para armazenar os 

dados e informações arqueológicas. 
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1. CAPÍTULO I: INFORMÁTICA E A ARQUEOLOGIA 

 

A arqueologia produz uma grande quantidade de dados, no entanto estes só tem 

significado quando transformados em informações. O processo através do qual essa 

informação é captada e filtrada numa informação útil é uma das etapas cruciais da criação 

do novo conhecimento arqueológico (RODRIGUES, 1992). Porém os dados e informações 

registrados e armazenados pelo o arqueólogo, são de escolhas próprias ou que contribua 

para o seu objetivo na pesquisa e outras informações podem não serem divulgadas ou não 

observadas. 

 

Contudo, o que se observa é que o produto final 
denominado"conhecimento arqueológico" fica muito aquém dos 
dados originais sobre o qual ele é fundamentado. Isto deve-se ao 
facto da informação gerada pela arqueologia prática ser, em geral, 
descritiva. O arqueólogo registra num caderno de campo uma 
amostra extraída de uma população que existiu e selecciona os 
atributos que pensa serem significativos. A ausência de algumas 
referências a tais atributos não significa que eles não sejam 
observáveis, mas simplesmente essa informação encontra-se omissa. 
(RODRIGUES, 1992, p.285). 

 

Para Ribeiro (2001), a informática apresentava crescentes soluções bastante viáveis 

para o armazenamento, tratamento, gestão e divulgação de dados, ainda que a sua 

utilização generalizada exija um maior investimento dos arqueólogos na gestão dos dados. 

Os dados arqueológicos devem ser de propriedade da união, onde todos devem ter acesso, 

assim possibilitando novas pesquisas, pois dependendo do foco da pesquisa alguns dados 

são analisados e outros não. 

A partir do objetivo desse trabalho que foi trazer uma proposta, para 

armazenamento, gestão e divulgação de dados brutos, para que este possa ser amplamente 

utilizado, afirma-se que futuras pesquisas poderão ser interpretadas possibilitando o teste de 

modelos teóricos e o cruzamento de informações.  

A proposta teórica a ser apresentada tem como objeto de estudo a reserva técnica 

do DARQ (Departamento de arqueologia) da UNIR, onde será elaborado um modelo 

conceitual do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER), afim da compreender como 

as informações arqueológicas se relacionam entre si, possibilitando a criação de uma base 

de dados sólida e estável, salientando que o DER é um dos primeiros passos para a criação 

de uma base de dados. Neste capítulo traremos definições e conceitos a cerca de Banco de 

dados. 
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1.1 Um breve resumo sobre a Informática e o seu uso na Arqueologia (Arqueologia 

Digital) 

  

Durante décadas os computadores eram máquinas enormes, restritas a indústrias e 

universidades de grande porte, devido aos elevados custos e complexidade na sua 

utilização. Porém, a partir da década de 1960, a informática sofreu uma grande revolução 

com a criação do microprocessador, possibilitando a redução de tamanhos e preços dos 

computadores. No entanto, o seu uso pessoal veio a emergir entre 1971 e 1981, na 

chamada 4n quando o microprocessador passou a ser utilizado em computadores 

domésticos com a criação do Apple I, Apple II e IBM PC (Cad). A partir da redução dos 

custos, e com sistemas voltados aos usuários comuns, tornou-se viável sua aplicação na 

Arqueologia. Os primeiros trabalhos utilizando recursos de informática aplicados à 

Arqueologia foram na Inglaterra e Estados Unidos a partir da década de 1970 trazendo a 

criação de base de dados e tratamentos estatísticos e já nesse período tornou-se nítida as 

vantagens que a informática traria para o tratamento dos dados arqueológicos (Rahtz & 

Reilly 1992). 

  Em 1973 foi fundada a Computer Application in Archaeology1 (CAA) no Reino Unido 

e desde a sua criação seus membros realizam reuniões anuais (Huggett, 2013). O CAA é 

uma organização internacional composta por Arqueólogos, Matemáticos, Cientistas da 

computação e entusiastas da tecnologia. A partir de 1992 a CAA foi organizada fora do 

Reino Unido, desde 2006 tem conferências realizadas fora da Europa, a cada ano é eleito 

um país diferente (CAA 2014). A CAA tem como objetivo estimular a discussão e o processo 

científico, relacionado com o tratamento da informação na Arqueologia, porém essas 

discussões não acontecem no Brasil com tanta frequência quanto na Europa ou Estados 

Unidos. 

 Nas publicações mais antigas do CAA, datadas entre meados de 1970, é notória a 

evolução e preocupações em interagir os avanços informáticos nos trabalhos Arqueológicos. 

As organizações dos CAA e dos seus encontros anuais também serviam como uma 

oportunidade de troca de softwares e documentações entre os seus participantes. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Atualmente o seu nome foi modificado para: Computer Applications & Quanttitative Methods in 

Archaeology, porem a sigla se manteve.  
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1.2 Definições: Dados, Informação, Banco de dados e SGBD. 

 

Dentro dessa perspectiva, faz-se necessário uma pequena definição de conceitos 

como: dados, informação, Banco de dados e Sistema gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD), pois são termos não muito usados na Arqueologia e oriundos da ciência da 

computação. 

Para Beal (2004) “Dados” podem ser entendidos como registros ou fatos em sua 

forma primária, não necessariamente físicos, pois, uma imagem guardada na memória 

também é um dado. Ou seja, os dados são todos os registros em sua forma bruta. Segundo 

McGee e Prusak (1994) Informação consiste em dados coletados, organizados, orientados, 

aos quais são atribuídos significados e contexto; dessa forma, salienta-se que dados 

arqueológicos são informações brutas retiradas de campo ou laboratório sem atribuições, 

detalhadas. E quando são organizados, orientados e atribuído um significado os dados 

brutos são transformados em informações arqueológicas, muitas vezes materializadas em 

relatórios ou trabalhos acadêmicos. 

Segundo Korth (1994) “banco de dados” é uma coleção de dados Inter-relacionados 

representando informações sobre um domínio especifico, ou seja, um banco de dados é um 

conjunto de informação que possuem relações entre si e corresponde a um mesmo 

minimundo2. 

Esses dados podem ter sido escritos em uma agenda de telefones ou armazenados 

em um computador, por meio de programas como o Microsoft Access ou Excel (ELMARSRI 

& NAVATH, 2006). 

 Um banco de dados é formado por quatro componentes básicos: dados, hardware3, 

Software4 e usuários, a imagem abaixo mostra a interação dos quatro componentes de um 

banco de dados. Vale salientar que um banco de dados é via de mão dupla, os dados vem e 

vão e podem ser modificados a qualquer hora pelo usuário desde que ele tenha as 

permissões necessárias para isso. 

 

                                                           
2
 Universo de discurso, para a arqueologia pode ser representado, pela campanha arqueológica, sítio 

arqueológico e outros. 
3
 Parte física do computador, ex. processador, monitor e teclado. 

4
 Parte lógica do computador, ex. programas, sistema operacional. 
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Figura 1 - Componente de um Banco de dados - Fonte: Devmedia. 

 

Para Elmarsri & Navath (2006) um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

é uma coleção de Programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. 

Portanto, um SGBD são softwares que propiciam processos de definição, construção, 

manipulação e compartilhamentos do banco de dados entre usuários e aplicações, 

atualmente no mercado temos com principais SGBDs o SQL Server da Microsoft, 

PostgreSQL e Mysql de código livre, Oracle e DB2. 

Em geral os bancos de dados trabalham com o modelo de entidade relacionamento 

(ER) que é um modelo conceitual utilizado para descrever objetos (Entidades) envolvidas 

em um mini mundo, (na Arqueologia podemos tratar como entidades, por exemplo: 

artefatos; o mini mundo pode ser descrito pela campanha arqueológica, sítio arqueológico, 

dependendo do tamanho do objeto de estudo por exemplo uma cidade inteira pode ser o 

mini mundo no ER), com atributos e como eles se relacionam entre si. 

As partes envolvidas em um mini mundo, são chamadas de "entidades" que podem 

ser classificadas como físicos ou lógicos, dependendo da sua existência no mundo real. As 

entidades físicas são as “tangíveis” ou existentes no mundo real, como cerâmica, lítico. 

Lógicos são os “não tangíveis” como: classificação, fases, tradições, a sua existência se da 

através da interação com as entidades físicas, ou seja, as entidades são classes de objetos, 

entidades não possuem valores, possuem características que por sua vez possuem valores. 

Os relacionamentos são associações entre as entidades, dependendo da quantidade 

de objetos envolvidos podemos defini-los de três formas: 1:1 um para um cada entidade se 

relaciona obrigatoriamente com outra. Exemplo, um arqueólogo detém uma portaria do 
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IPHAN, uma portaria só pode ser destinada a um arqueólogo; 1:N um para muitos, uma 

entidade pode se referenciar com várias outras porém não ao contrario. Exemplo, um sítio 

pode ter vários artefatos, mas os artefatos só podem corresponder a um sítio; N: M muitos 

para muitos, nesse tipo de relacionamento as entidades podem se referenciar com múltiplas 

unidades da outras e vise versa. Exemplo, um artigo pode ser escrito por vários autores e 

um autor pode escrever vários artigos. 

 
Um relacionamento é uma associação entre entidades ou objetos com um 
significado. Se um sítio arqueológico for tratado como um objeto e for 
estabelecido o relacionamento entre apenas dois sítios, esta relação é 
classificada como 1:1 (um para um). No entanto, se a relação for entre o 
sítio e os diversos componentes que o caracterizam (artefatos, marcas de 
implantação, datação, entre outros), a classificação passa a ser de 1:n (um 
para vários) . Finalmente se o relacionamento estabelecido for entre os 
elementos característicos de diversos sítios, a relação agora é de n:m 
(vários para vários). (NAZARENO, 2005, p 41.) 

 

Quando é definido o tipo relacionamento ou elo que o banco de dados utiliza, essa 

ação é classificada em: Hierárquico, redes e relacional: 

 

Hierárquico – nesta estrutura o elo entre registros é do tipo explícito. 
Trabalha-se com dois tipos de registros, um denominado de “pai” ou 
principal, e outro denominado “filho” ou detalhado. Ao registro “pai” estão 
associados vários registros “filhos” e a cada um dos “filhos”, podem ser 
associados outros e assim, sucessivamente. A característica principal deste 
modelo é que os registros têm sempre um de nível mais alto associado a 
eles. A vantagem desta organização está no fato de permitir um conjunto 
múltiplo de combinações dos atributos a serem associados com qualquer 
registro dado, sem armazenar dados repetitivos. É o tipo de estrutura de 1:n 
(um para vários) ou estrutura de árvore. (NAZARENO 2005, p 42.). 

 

 
 O modelo conceitual "Hierárquico" é um modelo antigo muito usado em banco de 

dados de grande porte, onde a sua migração para um modelo mais atualizado não é viável. 

O modelo hierárquico depende de dois registros, um principal e um sub-registro em um nível 

inferior, dificultando o acréscimo de entidades, pois o mesmo precisa de níveis superiores 

e/ou níveis inferiores com subordinação aos níveis superiores (Ver figura 2). 
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Figura 2 - Modelo hierárquico. Fonte: Nazareno 2005. 

  

Redes – neste modelo todos os elos são do tipo explícito e o 
relacionamento pode ser feito entre quaisquer registros. A idéia de registros 
“filhos” ligados a um “pai” deixa de fazer sentido. É o tipo de relação de 
muitos para muitos (n:m). Esse modelo foi desenvolvido em meados da 
década de 60, como parte do trabalho da CODASYL (Conference on Data 
Systems Language) com o objetivo de separar a estrutura de dados do 
armazenamento físico dos dados, eliminando a duplicação e a necessidade 
de dados que impliquem em erros e custos. (NAZARENO, 2005, p 43.). 

 

 O modelo conceitual "Redes" foi um modelo desenvolvido para a eliminação de 

dados duplicados, porém ele trás relacionamentos de muitos para muitos, podendo assim, 

criar instabilidade no banco de dados, nesse modelo várias entidades podem se relacionar 

com várias outras, criando em teoria uma rede entre elas (Ver figura 3). 



20 

 

 

Figura 3 - Modelo Rede. Fonte Nazareno 2005. 

 
Relacional – quando o elo é do tipo implícito e os dados são organizados 
em forma de tabelas. O relacionamento se dá através de código de ligação 
(elos) entre as diversas tabelas ou simplesmente através dos registros 
armazenados em campos comuns de tabelas distintas. Este tipo de solução 
permite que sejam geradas novas tabelas apenas pela associação de 
outras. Por exemplo, é possível associar a tabela de dados geográficos com 
a dos sítios arqueológicos e com a de tipo de material (NAZARENO, 2005, p 
44.). 

 

 

 O modelo conceitual "Relacional" é um modelo que vem sendo muito utilizado ao 

logo do tempo e se mantendo estável, este modelo trabalha com tabelas e a sua utilização 

na arqueologia é viável, pois é possível associar outros tabelas de outras bases de dados, 

possibilitando ao banco conter, informações de diversos tipos, potencializando a construção 

da informação arqueológica (Ver figura 4). 
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Figura 4 - Modelo relacional. Fonte: Nazareno 2005. 

 

Os modelos, hierárquico e de rede, são modelos obsoletos, sendo utilizados em 

bancos de dados enormes e antigos, cuja atualização para o modelo relacional não é viável. 

Existe ainda o modelo orientado a objeto, porém ele ainda não está estável. O modelo 

relacional é o mais utilizado e estável, sendo um modelo que mais se adéqua à realidade da 

Arqueologia, pois trabalhamos muito com tabelas, e um modelo que utiliza tabelas em suas 

relações, facilita o entendimento dos Arqueólogos e a construção do banco de dados. 
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1.3 Banco de dados e a sua aplicação na Arqueologia. 

 

 A utilização de sistemas informáticos na Arqueologia tem uma crescente geométrica 

praticamente em todas as suas fases, desde simples averiguações em sistemas de imagens 

por satélite até complexos cálculos estatísticos.  

A Arqueologia é uma ciência ainda em construção multidisciplinar (Funari, 1988). 

Composta por diversas ciências como Matemática, Geografia, Geologia, Geomorfologia e 

vem cada vez mais agregando novas ciências como a ciência da computação. 

 A forma de coleta e sistematização dos dados arqueológicos no Brasil não possui 

uma padronização pré-determinada pelo IPHAN (Instituto do patrimônio histórico e artístico 

nacional), SAB (Sociedade Brasileira de Arqueologia) ou outro órgão ou entidade que 

pudesse os atribuir.  

Existe ainda a falta de modelos de documentação, conforme Leal (2014) e 

normalização para a entrega de documentos informatizados, por exemplo, tipo de linguagem 

usada, de escala de mapas [...] (PARDI, 2002).  

Essa falta de padronização mostra como o patrimônio arqueológico vem sendo 

tratado no Brasil e nos remete a uma situação alarmante sobre o futuro da Arqueologia no 

país, pois estamos produzindo uma enorme quantidade de dados sem padronização, 

dificultando a interpretação por outros arqueólogos e impossibilitando o armazenamento 

estável desses dados. 

Com os avanços tecnológicos a Arqueologia está utilizando cada vez mais da ciência 

da computação, e vem agregando dados inimagináveis há algumas décadas, possibilitando 

o processamento e o cruzamento de dados em massa, cálculos estatísticos, criação de 

gráficos, plotação de coordenadas geográficas e tantas outras possibilidades de se 

trabalhar. Porém, para que isso ocorra nessa velocidade, é preciso ter uma base de dados 

concreta, disponível e confiável. O objetivo desse trabalho é propor um modelo de SGBD 

(Sistema gerenciador de Banco de dados) aplicado à Arqueologia e à gestão do dado 

arqueológico. 

Podemos considerar quatro grandes pilares no processo de investigação 

arqueológica: a prospecção; a escavação; o processamento e análise da informação e a 

divulgação. 

O terceiro é um extenso processo de tratamento dos vestígios coletados na 

escavação, sejam eles artefatos, ecofatos, registros, descrições, desenhos, fotografias, com 

objetivo de sistematização, interpretação e transformação em informação dos dados de 

campo, bem como sua curadoria e guarda. Nesse sentido, pretendemos propor uma 
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maximização do tempo na sistematização desses dados através da criação de um sistema 

de Banco de Dados para o Curso de Arqueologia da UNIR. 

Existem vários sistemas informáticos para o tratamento de dados, porém na maioria 

das vezes esses dados não são trabalhados em conjunto. Essa forma independente de 

tratar o dado arqueológico dificulta as fases subsequentes da pesquisa. Como exemplo 

podemos citar o arqueólogo em laboratório, ao necessitar acessar os dados de campo de 

forma organizada e rápida, como sobre a frequência vasilhas inteiras encontradas em 

determinados níveis, essa informação sem o uso de tecnologias de informação dificultará 

interpretação. 

Salienta-se que muitas vezes os dados coletados em campo são os únicos 

remanescentes do trabalho arqueológico; a informação é o bem mais precioso para 

Arqueologia, portanto os dados arqueológicos devem ser organizados desde a sua 

obtenção, passando pelo tratamento, armazenamento e uso. Um tratamento informático dos 

dados de todo o processo arqueológico, poderia alimentar um banco de dados maior no qual 

esses dados podem e devem ser transformados em informações. Dados que poderiam ser 

passivos de diversas interpretações sem ao menos o arqueólogo precisar ir ao campo ou 

estar fisicamente no gabinete ou laboratório o mesmo poderia exercer sua função em casa 

ou em outro ambiente. 

O tratamento informatizado de todo esse processo de registro de informação da 

Arqueologia, que permita uma gestão unitária dos dados provenientes da prospecção, da 

escavação, do tratamento e estudo dos materiais que possibilite arquivar os dados de forma 

rápida e a difusão dos resultados, parece ser um passo significativo para a Arqueologia. 

Nesse sentido pretendemos ajudar na construção de um Sistema de gestão da base 

de dados junto ao Departamento de Arqueologia (DARQ) da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), propondo um modelo de DER, assim viabilizando a construção 

do sistema de banco de dados. 
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2. CAPÍTULO II: PROCESSAMENTO DA INFORMACÃO ARQUEOLÓGICA. 

 

O manancial de informação arqueológica disponibilizada pelos trabalhos de 

salvamento arqueológico nas duas últimas décadas, juntamente com os trabalhos 

desenvolvidos dentro das Universidades brasileiras, tem tornado imprescindível a utilização 

dos meios informáticos. 

O trabalho arqueológico gera grandes quantidades de informação que necessita ser 

tratada, armazenada, e difundida em todas as etapas (prospecção e ou escavação, 

curadoria, divulgação). Dessa forma, torna-se imprescindível a digitalização dos sistemas de 

registro tradicionais (papel). Porque isso permite gerir simultaneamente grandes acervos 

documentais, e também, facilita uma pesquisa mais rápida da informação. 

Nossa proposta parte da tentativa de sistematização dos dados dentro do 

Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia, que gira em torno da 

organização de Sistemas de gestão de base de dados, a partir do desenvolvimento de um 

modelo conceitual do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER). 

Neste capítulo citaremos exemplos no Brasil e em Portugal, para no terceiro capítulo 

descrevermos a proposta. 

 

2.1 Sistemas de Gestão de Base de Dados: Banco de dados na Arqueologia e os 

trabalhos existentes no Brasil e em Portugal. 

 

No Brasil existem poucas Instituições ou Empresas de Arqueologia, utilizando de 

SGBD ou softwares de gestão de dados arqueológicos, próprios ou alocados, específicos 

para a Arqueologia. Os softwares de gestão existentes em sua maioria são de trabalhos 

acadêmicos vinculados à museologia como: a gestão de acervos, desenvolvidas em 

parcerias com consultorias em informáticas ou núcleos de tecnologia da Informação das 

instituições.  

Apesar de haver uma diferença entre gestão de acervos arqueológicos e gestão de 

dados arqueológicos, existem grandes semelhanças nas duas práticas. Temos poucas 

publicações acerca do assunto. A seguir mostraremos alguns trabalhos existentes no Brasil 

e Portugal. A escolha de exemplos Portugueses se deu pelo o motivo de Portugal ser um 

seleiro na criação de softwares ou modelos que proporcionam soluções na gestão de dados 

arqueológicos. Os portugueses vêm trabalhando e discutido essa questão há algum tempo. 

Dessa forma, trazemos um pequeno panorama de como os dados arqueológicos são 

tratados nos dois países com a implementação de bases para Banco de dados em 

Arqueologia.  
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2.1.1 Banco de Dados do Lepaarq (Brasil) 

 

Banco de Dados Digital - PGAArq (Programa para Gerenciamento de acervos 

Arqueológicos) do Laboratório de ensino e pesquisa em antropologia e Arqueologia 

(LEPAARQ) da Universidade Federal de Pelotas(Nascimento 2014).O programa para o 

gerenciamento de acervos Arqueológicos do LEPAARQ constitui-se em um banco de dados 

digital, que tem como função a organização e a gestão de informações relativas aos 

materiais Arqueológicos (Ramos 2011). Ver (figura5). 

 

 

Figura 5 - Janela de abertura do programa - Fonte Ramos 2011. 

 

Segundo Ramos (2011) o Software em questão foi desenvolvido em parceria com a 

empresa de consultoria ANPH, o laboratório tem a intenção de disponibilizar a consulta de 

dados referente ao acervo Arqueológico online. O software do LEPAARQ oferece condições 

de armazenar e recuperar dados de forma rápida, permitindo também a padronização de 

dados relativos a sítios, doações e materiais Arqueológicos. Além de reunir e preservar 

esses dados, o programa agiliza a troca e a recuperação de informações para fins de 

pesquisa e curadoria de exposições museológicas e também possibilitando a geração de 

relatórios.  

O programa possui basicamente dois campos principais, nos quais são inseridos os 

dados. A primeira opção é denominada de cadastro de sítios, na qual foi intitulado cadastro 
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de catálogos, possuindo campos para a inserção de informações como: número de catálogo 

de sítio; código do sítio; nome do sítio; descrição da intervenção realizada no sítio; local de 

intervenção; datas de início e término das atividades. Segundo Ramos (2011) a opção de 

cadastros de sítios foi criada com base no cadastro nacional de sítios Arqueológicos (CNSA) 

do IPHAN. Dentro do seguimento podem-se inserir informações como a dos financiadores 

da pesquisa e documentos a respeito do sítio, como fotos, mapas, plantas, diários de 

campos, protocolos em geral ou qualquer outro documento digitalizado. Dentre os campos 

podemos citar a opção de preenchimento de dados, sobre o proprietário e atual uso do 

terreno (fazenda, área indígena ou urbana) sendo informações de grande relevância, para 

pesquisas futuras. Também há um campo para preenchimento de dados sobre coordenadas 

onde é possível inserir outras informações como unidade geomorfológica, comportamento 

topográfico, rios e bacias da região e sítios que possui alguma relação. 

O software possui um campo de classificação, no qual é possível colocar 

informações sobre a categoria em que o sítio se enquadra forma e tipo de solo. Há também 

espaços para relatar os elementos da estratigrafia do sítio, contexto de exposição do sítio e 

informações relativas a arte rupestre (Ramos 2011). 

Em seguida há a possibilidade dados sobre vestígios, ou seja, relatos sobre 

estruturas (áreas de refugo, de lascamento, de combustão, funerárias, manchas pretas entre 

outras) encontradas durante o desenvolvimento do trabalho arqueológico, e também sobre 

os artefatos escavados (Ramos 2011). 

No próximo sub-campo é referente à filiação. São inseridas informações sobre 

filiação cultural (Fases e tradições) dos artefatos líticos, cerâmicos e das artes rupestres 

(Ramos 2011). 

Por fim, o campo destinado ao inventário do acervo Arqueológico, onde fica exposto 

um relatório dos dados referentes ao material inventariado [...] nesse campo existe uma 

ficha de registro de inventário. Nesta ficha podem ser complementados dados como número 

de catálogos; número de peça; código do catálogo; período referente ao material (Histórico, 

ou pré-histórico); tipologia do objeto; forma; função; cor; estado de conservação; localização 

do material na reserva técnica; entre outros (Ramos 2011). 

O segundo campo principal do software é denominado cadastro de doações. Neste 

espaço são inseridas informações a cerca da pessoa que fez a doação ao LEPAARQ, e 

também ao material que foi doado (Ramos 2011). Ainda segundo Ramos (2011) os campos 

de preenchimentos são relacionados ao número de catálogo; código de doação; nome do 

doador; data da doação; endereço do doador. Também podem ser inseridas informações 

como locais da coleta; descrição do objeto; data de coleta; bem como outros dados 

A etapa final deste cadastro é a inclusão de documentos. Nesta janela também fica 

exposto um relatório do tipo de documentação armazenada no banco de dados, como no 



27 

 

cadastro de sítios, e para incluir novos documentos, o processo também é similar ao 

realizado no cadastro de sítios (Ramos 2011). 

Apesar de não encontrarmos informações sobre o tipo de SGBD e linguagem de 

programação utilizada no Software ou informações acerca da modelagem utilizada no banco 

de dados, o software mostrou ser uma base de dados em desenvolvimento com grandes 

perspectivas para o futuro tais como a disponibilização da base dados online característica 

essencial e de grande relevância para a Arqueologia, possibilitando o cruzamento de dados 

de outras regiões. 

 

2.1.2 LÂMINA Laboratório multidisciplinar de pesquisas Arqueológicas UFPel (Brasil) 

 

Outro trabalho de grande relevância foi apresentado por Ana Paula da Rosa Leal, em 

sua dissertação de mestrado. No qual ela trás uma proposta de banco de dados para o 

gerenciamento da coleção do sítio Charqueada Santa Bárbara, a fim de gerir as coleções do 

Lâmina (Laboratório multidisciplinar de pesquisas Arqueológicas, da UFPel). Foi elaborado 

um protótipo de layout, que representa de forma simplificada, as estruturas, mecanismos de 

busca e campos passíveis de preenchimento. 

 

 

Figura 6 - Tela inicial do banco de dados - Fonte Leal 2014. 

 

Segundo Leal (2014), o software possui duas formas de acesso, a primeira apenas 

para consultas e a segunda com privilégios de administrador (ver figura 6) apenas o usuário 

administrador poderá alterar e inserir dados no banco. 

Ao clicar no botão de consulta, a tela seguinte passa a corresponder à figura 7 (Leal 

2014). Segundo a autora ao clicar nos botões azuis-claros, abre-se uma possibilidade de 

consulta através da digitação ou seleção de algum item já cadastrado, que seria listado 

conforme a figura 8. Ao clicar nos botões azuis-escuros abre-se outra janela de navegação 

com informações de outros banco de dados como banco de dados afins, informações 

associadas, cultura material e fotografias. 
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Figura 7 - Tela inicial do banco de dados - Fonte Leal 2014. 

 

 

Figura 8 - Exemplo de busca por meio da digitação ou da seleção de um item - Fonte Leal 2014 

 

Ao clicar na segunda aba principal são abertas as opções com privilégios de 

administrador, onde é possível inserir remover e editar dados (Ver imagem 9): 

Ao escolher o botão “administrador” é pedido ao usuário uma senha de acesso. A 

figura 9 corresponde ao Menu principal do administrador. Nesta opção, é possível 

acrescentar e excluir dados do sistema. Os botões em azul claro são fixos; os botões em 

branco são campos para preenchimento e os botões azuis médio abrem outras janelas de 

navegação.  

O intuito é de que todas as informações referentes aos campos preenchidos (botões 

em branco) sejam gravadas no sistema do banco de dados, de forma a filtrar as opções e 

fazer pesquisas específicas (LEAL, 2014, p.90). 
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Figura 9 - Menu principal do preenchimento do banco de dados - Fonte Leal 2014. 

 

 

Figura 10 - Menu correspondente ao botão “cultura material” - Fonte Leal 2014. 

 

No menu “cultura material” é possível consultar a quantidade de materiais 

inventariados, o número de inventário, denominação e tipologia. 

A proposta feita por Ana Paula Leal é o ponto inicial da criação de um software, onde 

necessitam da elaboração do layout, da organização dos tópicos, estruturas de pesquisas, 

espaços a serem preenchidos que foram apresentados pela a mesma. Porém a autora não 

deixa clara a linguagem de programação ou SGBD a ser utilizado ou a magnitude do banco 

de dados. 

 

2.1.3 Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico SGPA – IPHAN (Brasil) 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (http://portal.iphan.gov.br/) 

possui um Sistema de gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA), composto por 

diversos módulos. Daremos ênfase ao módulo CNSA (Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos), por ser uma base de dados que trás informações diretas acerca do perfil do 

patrimônio Arqueológico. 
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O SGPA foi concebido em 1997 com o objetivo de estabelecer padrões 
nacionais no âmbito da identificação dos sítios, das coleções arqueológicas 
e do registro da documentação arqueológica produzida, subsidiando as 
ações de gerenciamento, em atendimento ao determinado na Lei n° 
3.924/61. Sua arquitetura foi concebida para ser implementada em módulos, 
compreendendo o: Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA, 
Banco de Imagens; o Inventário Nacional das Coleções Arqueológicas – 
INCA, Projetos e Relatórios de Pesquisa Arqueológica – PPA/RPA. O 
CNSA, foi o primeiro sistema de informações criado, foi distribuído para as 
regionais e colocado na página do IPHAN em 1998 com cerca de 10.000 
fichas de sítios. Atualmente, conta com mais de 17.500. 
(http://portal.iphan.gov.br/) 

 

 

Segundo Pardi (2002) A base de dados do IPHAN foi pioneira em gerir e digitalizar 

dados arqueológicos no Brasil, possuindo a maior base de dados nacional. O sistema foi 

criado pelo DID 5 /IPHAN, com a colaboração de Arqueólogos e Informatas, sob a 

coordenação da Arqueóloga Catarina E. F. Silva, coordenadora de Identificação do DID na 

época. 

 Ainda segundo Pardi (2002) o SGPA possui características que possibilitam a 

junção com outros módulos, como CNSA, INCA, PPA/RPA e Banco de imagens. Essa 

junção possibilita ao IPHAN ter um maior controle sobre as atividades Arqueológicas em 

desenvolvimento no país. O sistema foi criado para uso do IPHAN, com o objetivo de 

estabelecer padrões nacionais no âmbito dos sítios, coleções e documentações.   

 

Além da criação técnico-científica dos instrumentos e do software que os 
informatizou, também foram comprados mais de 10 computadores para 
distribuição pelo território nacional e instalação desta base de dados. Foram 
também contratados e treinados mais de 10 arqueólogos para revisão dos 
arquivos já existentes na área central e regionais e para inserção dos dados 
nas bases (PARDI, 2002, p. 135). 

 

 

Além da base do DID, em Brasília, que abarcou a área da 14a SR6, as bases foram 

instaladas em São Paulo, para atendimento deste estado e do Paraná; em Recife, no 

NEA/UFPE; em Santa Catarina; e Rio de Janeiro. (Pardi 2002). Segundo a autora (2002) 

com a implementação do SGPA, foi dado início a captação das informações contidas nos 

arquivos da instituição, e quando possível as fichas preenchidas foram encaminhadas aos 

inventores7. A fim de verificar dados errôneos como de duplicidades ou datas divergentes. 

                                                           
5
 Departamento de identificação. 

6
 Distrito Federal e estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. 

7 Arqueólogo que registra o sítio pela primeira vez, dando-lhe o nome com que será definitivamente 

cadastrado e conhecido. 
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Nesse momento o SGPA funcionava basicamente em Microsoft Access, Tendo consultas 

gravadas em CD-ROM, permitindo a distribuição das mesmas para as regionais do IPHAN, 

Pardi 2002 menciona a utilização do SPSS 11.5 para o Windows, para depuração de dados 

e análise de indicadores de gestão. O SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) é 

um software de cunho científico para análises estatísticas, podendo também ordenar dados 

possuindo a capacidade de trabalhar com bases de dados. Segundo Pardi (2002) a base de 

dados em Access foi migrada para SQlServer (SGBD), pois era capaz de suportar o 

crescimento de informações e imagens, onde foi elaborado os programas em linguagem de 

programação Delphi. 

 

A partir desse período, os profissionais do ramo foram reiteradamente 
instruídos para efetuar a entrega dos registros, por meio eletrônico, 
impressos e assinados, para garantir o aspecto documental requerido em 
função da legislação. A implantação do sistema junto à comunidade 
científica foi lenta e gradual, entretanto, embora de forma deficitária no 
nosso entender, estimulou-se a alimentação de informações especialmente 
do CNSA, ficando os demais módulos para manejo interno. (PARDI, 2002, p 
135). 

 

 

Segundo Pardi (2002), o banco foi colocado na rede em Brasília para consultas na 

Internet, através da pagina do IPHAN 8, com reserva de alguns campos por motivos de 

segurança. Algumas informações são de acesso restrito no SGPA, para a sociedade em 

geral, por serem informações como local dos sítios Arqueológicos, que podem infligir a 

privacidade dos moradores e também motivar à visitação do sítio sem um guia especializado 

ou Arqueólogo. Os outros módulos foram destinados para manejos internos, por conter 

informações estratégicas das instituições, a fim de se pensar no futuro uma cobertura maior 

ao patrimônio Arqueológico. 

Ficam notórias as dificuldades enfrentadas pelo o IPHAN em estabelecer o SGPA 

em âmbito nacional, ou a inserção de dados regionais, por no momento da Criação do 

SGPA não existirem unidades em todos os estados brasileiros. Segundo Bertolo (2014) a 

unidade do IPHAN em Rondônia só se estabeleceu em 2005, abrangendo Rondônia e Acre. 

A informação mostrada por Bertolo nos faz pensar que dados anteriores a 2005 poderiam 

ser perdidos. Ou até mesmo duplicações no registro de sítios como parece ser o caso do 

sítio Porto Seguro que possivelmente foi registrado novamente com o nome de Santa Paula, 

em Rondônia. Também observa-se dificuldades institucionais, burocráticas e orçamentais, 

que contribuem para degradação dos dados. 

 

                                                           
8
 www.iphan.gov.br. 
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O Banco tem sido mantido com todos os problemas de solução de 
continuidade que os projetos da área pública enfrentam como a 
necessidade de trabalhar com orçamentos apertados, planejamento prévio 
anual, sem margem preventiva para imprevistos ou verba para reposição de 
equipamentos, ou cursos de treinamento. Além do quadro natural de 
atuação concomitante em diversas frentes e em regime de sobrecarga de 
atividades, o que não fornece o ritmo desejado aos trabalhos (Pardi, 2002, 
p. 138). 

 

2.1.4 Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA. 

 

O CNSA é a maior base de dados arqueológicos nacional, disponível online9, trás 

informações sobre diversos aspectos do patrimônio arqueológico. Servido como norteador 

de novas pesquisas, que utilizam suas informações tais como, vegetação atual, estrutura, 

altitude, água mais próxima, atividade desenvolvida no local (Registro, coleta de superfície, 

sondagem, escavação) e outras informações (Ver anexo 1).  As informações podem ser 

úteis para estados e prefeituras que queiram saber se possuem este tipo de herança e 

conhecer o potencial do patrimônio que devem administrar, assim como fornecer subsídios 

para fundamentar sua política regional (Pardi 2002).  

Segundo Pardi (2002) o sistema foi criado em uma plataforma menos robusta 

(Access 2.1) e após atingir o limite de sua capacidade operacional a mesma foi migrada 

para o SQL Server, acessada atualmente linguagem Delphi, recomendada 

internacionalmente pela UNESCO10. O CNSA conta com mais de 17.500 fichas em sua base 

de dados. (http://portal.iphan.gov.br/), a ficha de registro possui 202 campos, entre objetivos 

e discursivos, que possui o seu preenchimento manuscrito ou através do arquivo Access 

disponível no site, onde é feito o preenchimento e enviado o arquivo por E-mail. Tanto na 

ficha entregue manualmente quanto na digital, é feita uma análise das informações por um 

servidor e posteriormente essas informações são migradas para o banco de dados e 

disponibilizada no site do IPHAN, com resalva da algumas informações que são restritas ao 

usuário.  

O modelo da ficha disponibilizada em Access possui campos idênticos ao do 

software feito em Delphi, e segundo IPHAN o aplicativo funciona com o programa Access, 

bem como os arquivos que possui as telas do CNSA.  As informações são migradas da base 

de dados em Access para a base de dados em SQL Server.  

A base de dados em Access 11possui uma interface intuitiva, possibilitando uma boa 

usabilidade do sistema ao usuário, com conhecimentos básicos em informática/arqueologia 

                                                           
9
 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/236/. 

10
 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

11
 Disponível em: http://www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip. 
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é possível preencher todos os campos. Algumas informações são genéricas de linguagem 

simples (ex. Uso atual do terreno, pasto ou plantio) e outras um pouco mais complexas (ex. 

Fase e tradição), junto com o arquivo em Access é disponibilizado um manual onde contem 

instruções sobre o uso e tipo informações que devem ser inseridas e também a ficha para 

preenchimento manuscrito. (Ver anexo 2). 

A seguir traremos informações detalhadas sobre a base de dados em Access. Até o 

final desse trabalho não obtivemos acesso ao CNSA utilizado nas unidades do IPHAN. 

 

 

Figura 11 - Pagina de entrada do CNSA - IPHAN em Access. 

 

A base de dados possui 12 campos principais (Nome, Terreno, Localização, Uso, 

Classificação, Vestígios, Filiação, Integridade, Registro, Observações, Referências e 

Imagens), em cada campo possui subcampos de atribuições objetivas ou dissertativas (Ver 

figura 12).  

 O campo principal "Nome" tem como o seu primeiro subcampo "Nome do Sítio", 

segundo o manual o pesquisador deve atribuir, para fins de registro, um nome ao sítio 
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devendo utilizar, preferencialmente, nomes locais; não atribuir novos nomes a sítios já 

nominados (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip).  

 

 

Figura 12 - Campo principal "Nome". 

 

Não é possível preencher o número do sítio, o código numérico é gerado pelo o DID 

(Departamento de Identificação e Documentação), cada sítio recebe um número sequencial 

único, segundo o Manual a numeração é única e de âmbito nacional e não possui relação 

direta com a sigla produzida pelo pesquisador (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). 

Para Pardi (2002) a numeração única, individual e definitiva dos sítios foi a primeira grande 

contribuição do sistema. O número atribuído é único que possui uma sequência e não é 

reutilizado. 

Caso o sítio seja destruído integralmente e deva ser dada baixa do sistema, 
o número é cancelado e não reutilizado. Ela se constitui de um código 
alfanumérico com a sigla do estado onde o sítio se localiza, seguido de um 
número sequencial, com 5 casas, que é gerada automaticamente conforme 
a ordem de entrada das fichas no banco. Ex: AP00035 (Pardi, 2002, p.150). 
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No campo "Outras designações da localidade" é o campo onde deve-se indicar 

outros nomes e siglas atribuídas ao sítio. Subcampo "Localidade" deve-se indicar a 

localidade onde se encontra o sítio como nomes de fazendas, endereços ou informações 

aproximadas com pontos de referência (árvores, cachoeiras, pedras, rios), em "Outras 

designações de localidade": indicar outros nomes para a localidade, pois pode haver a 

mudança de nome. Em "Descrição sumária" tem de fazer uma breve descrição a cerca das 

características observadas do sítio antes da intervenção. 

 
...informar sucintamente as características morfológicas e culturais 
observáveis sem intervenção. Exemplos: “Gruta com sedimento 
arqueológico (1m de espessura) extremamente rico em materiais variados. 
Flanqueado por dois abrigos com pinturas.” 

(www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip) 

 

 

Figura 13 - Campo principal " Terreno". 

 

No campo "Terreno" se encontra informações confidenciais que são divulgadas 

parcialmente, na pesquisa do CNSA na pagina do IPHAN, para preservar a privacidade dos 

moradores e não incentivar a visita indiscriminada ao sítio. No subcampo "Nome" deve 

conter o nome ou nomes do(s) proprietário(s) do terreno, o subcampo "Ocupante" 



36 

 

preenchimento destinado com nome do residente. "Acesso ao sítio" Esse subcampo é 

imprescindível, pois nele deve conter informações vitais de como chegar ao sítio (rodovias, 

ramais, acidentes geográficos, marcos permanentes). Dimensões deve se informar o 

comprimento, largura, área, altura máxima em metros e informar o tipo de medição 

(estimada, passos, cartográfica, ou por instrumentos). Os demais campos são informações 

de endereços e contatos, que deve ser sempre preenchidos com exatidão. 

 

 

Figura 14 - Campo principal "Localização". 

 

Na Figura 14, temos o campo localização, onde deve ser informado dados como: 

Nome e sigla do documento cartográfico (carta na qual o sítio foi plotado); após deve-se 

escolher uma opção para órgão editor (IBGE, DSG e Outro); Ano de edição (indicar o ano 

de edição da carta); Escala (indicar a escala da carta " 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 

1:1000.000, 1:500.000 ou 1:250.000"); Delimitação da área/Coordenadas UTM: Caso o sítio 

a ser registrado possua delimitações deve-se informar pontos de referencias no sistema de 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) como precisão em metros. Segundo o 
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Manual, quando pontos de coordenadas geográficas ou em outro sistema de localização 

não estiverem em UTM às mesmas devem ser convertidas para UTM ou informadas no 

campo "Outras referencias de localização". (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). 

Ainda em delimitação temos o ponto central e perímetro do sítio, que segundo o manual, 

deve ser informado os seguintes pontos: Ponto central: informar o ponto central do sítio 

deve ser entendido como o “centro de massa” da figura formada pelo sítio; Perímetro: 

informar as coordenadas dos quatro pontos que coincidem com os cantos do retângulo que 

circunscreve o sítio (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). Os demais campos 

possuem o preenchimento mais simples, no entanto um preenchimento errôneo poderá 

comprometer todas as outras informações, os campos são: Método (Indicar GPS12 ou em 

Mapa), podendo escolher apenas uma opção; DATUM13 (Indicar o DATUM que consta nas 

cartas topográficas ou na configuração do GPS); Margem de erro (informar a margem de 

erro da leitura dos pontos em metros, geralmente essa informação é dada pelo o GPS ou 

previamente calculada na carta topográfica); Unidade geomorfológica (Informar a unidade 

geomorfológica através da seleção de um dos campos "Serra, Planalto, Planície"); 

Comportamento topográfico (Indicar o comportamento topográfico no qual o sítio se 

encontra, "Topo, Meia encosta, Base de vertente, Planície de inundação e Rio); Altitude 

(Informar a altitude do sítio com relação ao nível do mar em metros). Os campos: água mais 

próxima, Distância, Rio e Bacia, possuem características próprias nas quais é possível 

cometer equívocos. 

 

Água mais próxima: indicar o tipo e nome da fonte de água potável mais 
próxima; por exemplo: “Riacho Palmeira”, “Caldeirão da Luz”, “Poço do 
Jabuti”; Distância: indicar a distância em metros da Água mais próxima ao 
sítio; Rio: indicar o rio mais próximo, não repetir a palavra “Rio” no campo; 
exemplos corretos: “Amazonas”, “Uruguai”, “Maranhão”;Bacia: indicar o 
nome da bacia hidrográfica à qual o rio pertence; não repetir a palavra 
“Bacia”, exemplo correto: “Uruguai”; 

(www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). 
 

 

 

                                                           
12

 Global Positioning System. 
13

 Modelo teórico de representação da superfície da terra. 
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Figura 15 - Campo principal "Uso". 

 

 Campo principal "Uso", este campo é destinado ao preenchimento, sobre o atual uso 

do terreno, vegetação atual, propriedade da terra (Área pública, privada, militar, indígena e 

outra), proteção legal.  Campo uso: onde está localizado o sítio, e como o espaço vem 

sendo utilizado, neste campo é possível escolher múltiplas opções (Atividade Urbana, Pasto, 

Via pública, Plantio, Estrutura de fazenda, Área não utilizada) caso a opção desejada não se 

enquadre em nenhuma das opções deve ser especificado no campo "Outro"; Campo 

Vegetação Atual: campo destinado a indicação da vegetação atual, encontrada no sítio, 

nesse campo é possível selecionar múltiplas opções (Cerrado, Caatinga, Estepe, Floresta 

ombrófila, campinarana e capoeira); Campo proteção legal: preencher se o sítio houver 

alguma proteção legal ou seja, se ele está dentro de unidade de preservação (parques, 

reservas, ou área de preservação ambiental), se possui tombamento nas esferas 

municipais, estaduais e federais. Ou quando se trata de sítio localizado em área que se 

encontra na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO 

(www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). 
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Figura 16 - Campo principal "Classificação". 

 

Campo principal "Classificação", em seu subcampo "Categoria" deve ser preenchido 

com muita cautela, pois, é preciso fazer uma inferência sobre o tipo de ocupação observada 

na cultura material remanescente do sítio, no entanto quando se trata de um registro rápido 

alguns aspectos acabam não sendo observáveis por se tratar de uma averiguação sucinta. 

No manual é trago algumas características que devem ser observadas antes do 

preenchimento dos campos "Unicomponencial e Multicomponencial": 

 

Unicomponencial/Multicomponencial: caso o sítio apresente uma sequência 
de ocupações superpostas como, por exemplo, uma ocupação histórica 
superposta a uma ou mais ocupações pré-históricas, ou uma ocupação de 
grupo ceramista sobre uma ou várias ocupações de grupos aceramistas ou 
mesmo outros grupos ceramistas, etc., deve ser preenchida apenas uma 
ficha para o sítio e deve ser marcada a opção Multicomponencial; caso 
contrário, deve ser marcada a opção Unicomponencial. 

(www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip) 
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Após o preenchimento acerca das ocupações, é necessário marcar uma opção, a fim 

de classificar as ocupações (Pré-colonial, De contato, Histórico), em sítios uniconponenciais 

deve se escolher apenas uma opção; A opção "Arte rupestre" possui apenas três campos 

"Pintura, Gravura e Ausente" na qual pode ser escolhida mais de uma opção; Subcampo 

"Exposição" Indicar a opção que mais se caracteriza com a exposição do sítio (Céu aberto, 

abrigo sob rocha, gruta, submerso) caso nenhuma das opções seja a mais próxima deve-se 

preencher a opção "Outra" 

Subcampo "Contexto de deposição" Indicar se os vestígios ocorrem em superfície ou 
em profundidade, subcampo tipo classificar o sítio segundo a tipologia sugerida na tabela 1; 
este campo também aceita a digitação de mais de um tipo e aceita a inclusão de tipos não 
previstos na tabela 1 (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). A classificação de "Forma" 
deve ser feito segundo a sugestão de nomenclatura, vide tabela 2. 
 

Tabela 1- Lista de valores para normas gerais de digitação - Fonte: IPHAN 

LISTA DE VALORES: NORMAS GERAIS DE DIGITAÇÃO: LITO-CERÂMITO, HABITAÇÃO 

ACAMPAMENTO OFICINA LÍTICA 

ALDEAMENTO POLIDOR 

ALDEIA QUILOMBO 

ARTE RUPESTRE REDUÇÃO JESUÍTICA 

ATERRO, CERRITO, TESO, MOUND (MARAJÓ) SAMBAQUI, BERBIGUEIRO,CONCHEIRO 

CAMINHO, ESTRADA CERÂMICO, HABITAÇÃO 

CASA SUBTERRÂNEA CERIMONIAL 

CEMITÉRIO FORTE OU FORTIFICAÇÃO 

CERÂMICO HABITAÇÃO 

CERÂMICO, ATIVIDADE ESPECÍFICA  

 

Tabela 2 - Sugestão de nomenclatura - Fonte: IPHAN. 

CLASSICAÇÃO: "FORMA" 

ANULAR 

CIRCULAR 

ELIPSOIDAL 

IRREGULAR 

LINEAR 

NÃO DELIMITADA 

RETANGULAR 

TRIANGULAR 
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No campo "Tipo de Solo”: indique o(s) tipo(s) de solo do sítio; Estratigrafia: indicar o 

número, espessura e profundidade das camadas arqueológicas. 

 

 

Figura 17 - Campo principal "Vestígios". 

 

O campo principal "Vestígios" possui subcampos para seleção de estruturas 

arqueológicas/possíveis (Ver figura 17), podendo ser selecionado mais de uma opção; em 

"Artefatos" o campo é designado a indicação do tipo de artefato encontrado em campo, mais 

de uma opção pode ser marcada; Artefatos históricos industriais e/ou artesanais devem ser 

listados no campo apropriado (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip), onde devem ser 

listados utilizando virgula como separador, o mesmo deve ser feito para, outros orgânicos e 

inorgânicos e outros vestígios líticos.  

Campo principal "Filiação" é destinado ao preenchimento da filiação cultural do sítio 

(Tradição, fase), tendo a sua divisão por registro arqueológico (Lítico, cerâmica e arte 

rupestre). No caso de classificações alternativas, deve ser usado o campo Outras 

atribuições (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). Nessa seção também há espaço 

para preenchimento de datações relativas e absolutas, caso a coleção esteja em posse de 
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alguma instituição, a mesma deverá ser informada bem como os respectivos números de 

catálogos. (Ver Figura 18). 

 

Figura 18 - Campo principal "Filiação". 

 

Campo principal "Integridade", campo de grande importância, pois através dessa 

informação é possível tomar atitudes que previnam a degradação do sítio ou resgate do 

mesmo.  

No subcampo "Grau de integridade" (Ver figura 19) deve ser selecionado uma das 3 

alternativas (mais de 75%, entre 25 e 75% e menos de 25%), no subcampo "Fatores de 

destruição"  é possível selecionar mais de uma opção (Erosão eólica, erosão fluvial, erosão 

pluvial, atividades agrícolas, construção de estradas, construção de moradias e vandalismo) 

caso os fatores não correspondam a necessidade do sítio deverá ser preenchido os campos 

"Outros fatores naturais e/ou Outros fatores antrópicos". O subcampo "Possibilidades de 

destruição": informar as possibilidades de destruição previstas por atividades a serem 

desenvolvidas no local como, por exemplo, inundação por barragem, exploração de calcário, 

abertura de estrada ou ferrovia, etc (www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). Em 

"Medidas para a preservação" informar sugestões de medidas para a preservação do sítio. 
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Segundo o IPHAN em "Relevância" deve se informar, alta, média ou baixa, segundo critérios 

adotados pelo o IPHAN: 

 

[..] a relevância do sítio é diretamente proporcional ao seu estado de 
conservação, ao seu potencial científico - presença de material orgânico, 
esqueletos, profundidade temporal grande, arte rupestre, etc. – e à 
importância que lhe é atribuída pela comunidade. 

(www.iphan.gov.br/sgpa/arquivos/cnsa.zip). 
 

 

Figura 19 - Campo principal "Integridade". 

 

O campo principal "Registro" é destinado a informações, como atividades 

desenvolvidas (Registro, coleta, sondagem ou corte estratigráfico, escavação de grande 

superfície, levantamento de grafismo rupestre) no local, ou seja, se houve alguma 

intervenção ou apenas realizado o registro; também é destinado a informações do 

responsável pelo o registro do sítio com seus dados pessoais e instituição (Ver figura 20), 

essas informações são confidencias, e não são divulgadas no site do IPHAN, sendo 

divulgado apenas, o nome completo do responsável pelo o registro do sítio e data do 

preenchimento (Ver anexo 1). 
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Figura 20 - Campo principal "Registro". 

 

Campo "Observações" possui dois subcampos para preenchimentos, o primeiro 

dissertativo, no qual deve ser preenchido, todas as informações pertinentes que não houve 

espaços para preenchimento, nos campos anteriores. O segundo subcampo, destina-se a 

quantidade de documentação produzida (Ver figura 21). 
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Figura 21 - Campo principal "Observações". 

 

Campo principal "Referências" é destinado ao preenchimento da bibliografia (Ver 

figura 22), utilizada no registro do sítio, sendo permitido até 4 referências, publicadas ou 

não, também é aceito com referência bibliográfica, ficha de registro do sítio. Esse campo 

possui entrada também para dados do responsável, pelo o preenchimento da ficha, 

informação restrita, divulgada apenas o nome completo, pelo o preenchimento, data e 

localização dos dados (Ver anexo 1). 
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Figura 22 - Campo principal " Referências". 
 

Campo principal "Imagem", campo destinado a upload 14  de imagens, possuindo 

entradas de preenchimento, para guarda (a pessoa ou instituição que detém a imagem 

original), tipo (fotografia, croqui, mapa, planta baixa, imagem de satélite e outros) e uma pré-

visualização de imagens com zoom digital15 (Ver Figura 23). Porém este campo principal, 

não está funcionando, não possuindo nenhuma descrição no manual de preenchimento do 

CNSA, sobre a sua utilização ou funcionamento.  

                                                           
14

  Quando um arquivo é enviado de um computador para uma base de dados ou servidor. 
15

 Redimensiona do arquivo, gerando uma redução artificial do ângulo de visão.  
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Figura 23 - Campo principal "Imagens". 

 

O CNSA é a maior base de dados arqueológicos nacional, porém possui limitações em 

alguns aspectos, como no preenchimento da ficha, de cadastro de sítio onde não possui, 

uma forma online para o preenchimento e auto detecção de erros, sendo possível o 

preenchimento de informações errôneas, dependendo apenas da analise do servidor. 

Também temos a demora na disponibilização da informações no site e algumas informações 

possuem erros, principalmente as mais antigas. No entanto, entendemos que o IPHAN, tem 

uma grande dificuldade, por termos um país de tamanhos continentais e de culturas distintas 

e complexas, a instituição possui uma quantidade inferior de funcionários em relação a 

outros instituições de âmbito nacional. 
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2.1.5 Base de dados do Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar 

(Portugal). 

 

 O Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar (CPH), possui, 3 bases de 

dados, o Arcaz (base de dados de registro arqueográficos,) Dikaia (base de dados de 

registros etnográficos) e Fractione ( base de dados de imagens). Segundo Baptista (2013) a 

construção do modelo de base de dados específico para os registros arqueográficos, 

radicou na dinâmica gerada pelos projetos de investigação, aprovados pela tutela desde 

1983. Outra motivação para a construção da base de dados foi: 

Ausência de aplicações no mercado que dessem respostas aos quatro itens 
gerados na execução das múltiplas tarefas. 1) Inventariar os dados do 
patrimônio pré-histórico e etnográfico do Alto Ribatejo; 2) Apoio a 
investigações sensu lato; 3) Alargar o espectro de utentes a partir da 
internet; 4) Ser ligada a um sistema de informação geográfica. Pretende-se 
que esta ferramenta forneça uma rede metodológica e analítica de consulta, 
integrando o máximo de dados relevantes e estabelecendo estudos 
comparativos de natureza pluridisciplinar. (Baptista, 2013, p. 18). 

 

Assim como CNSA do IPHAN, as bases de dados do CPH, no primeiro momento 

foram concebidas em Microsoft Access. Segundo Baptista (2013) As aplicações em 

Microsoft Access, não só possuíam estruturas necessárias para a classificação em base de 

dados, mas também requisitos, para estabelecer uma "interface" com utilizador e suportar 

determinadas funções de manipulações de dados. Da mesma forma como no CNSA a base 

de dados do CPH, passou por crescentes problemas pelo o crescimento da base de dados e 

falta de conhecimentos específicos. 

 

 Dados os crescentes problemas que os investigadores do CPH vinham 
sentido na utilização das bases de dados, solicitaram apoio ao membro da 
equipe de investigação do SIPOSU_MC (docente do departamento de 
engenharia electrotécnica (DEE) Antônio Casimiro Baptista), no sentido de 
proceder à sua análise, implementando uma solução que permitisse a sua 
correta e confortável utilização. (Baptista, 2013, p. 18).   
 

 

Segundo Baptista (2013) em 2007, houve uma renovação do plano nacional de 

trabalhos arqueológicos, proporcionando um novo fôlego nesta parcela do projeto. A partir 

desse momento e devido aos grandes problemas com a base de dados, com auxílio de 

Baptista, foi dado início ao projeto de reestruturação da base de dados. 
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A reestruturação teve uma metodologia que a dividiu em três partes: 

1) Análise das bases de dados existentes e obtenção de uma solução normalizada; 

2) Criação da camada aplicacional de utilização e manutenção; 

3) Migração de dados e validação das soluções obtidas. 

 A obtenção de uma solução normalizada é o principal ponto para uma base de dados 

caminhar para a solidificação, assim como no Brasil, Portugal também não possui diretrizes 

que normalize os dados arqueológicos. No Brasil é comum encontrar fichas de escavações 

que utilizam duas nomenclaturas para denominar a mesma coisa como, por exemplo, PN16, 

NP17 ou NC18, em alguns casos os três corresponde à mesma coisa em outros é dado 

interpretações diferentes ao NC, no entanto uma base de dados precisa seguir uma única 

nomenclatura, para que não haja inconsistências e redundâncias de dados ou informações. 

Segundo Baptista (2013) em Janeiro de 2008, encontra-se concluída a 1ª fase, de que aqui 

se apresenta relatório sucinto. 

 

Para a realização da 1ª fase foi escolhido o Sistema de Gestão de Bases de 
Dados (SGBD) MySQL, que para além de software de código aberto 
apresenta ainda a vantagem de estar bastante difundido. De notar que a 
utilização do SGBD MySQL não compromete qualquer alteração de suporte 
que se pretenda no futuro, uma vez que as soluções obtidas são facilmente 
transponíveis para qualquer outro SGBD. (Baptista, 2013, p.19). 

 

Ainda segundo Baptista (2013) na primeira fase, fase que constituiu da análise dos 

dados e estruturas existentes na base de dados em MS Access, e viabilizando a sua 

migração para uma base de dados robusta e consistente, na qual foi utilizada o MySql. A 

segunda fase constitui-se da modelação do banco de dados. Nesse momento são 

estabelecidas as nomenclaturas a serem padronizadas, evitando inconsistências e 

duplicidades. No entanto durante a modelação da base de dados ARCAZ, foi notado à 

inconsistência e redundância de muitos dados. Para terem certeza que os dados estão 

corretos e funcionamento correto da base de dados, foram realizados testes e optaram por 

realizar as três fases praticamente simultâneas. 

 
 
 
 

                                                           
16

 Provenience number. 
17

 Número de proveniência. 
18

 Número de coleta. 
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Ao iniciar-se a tentativa de modelação da base de dados "ARCAZ" surgiu a 
necessidade de compreender o seu funcionamento interno e o porquê de 
algumas opções tomadas por quem criou a base de dados. Verificou-se 
então uma grande dificuldade em conseguir compreender a natureza da 
informação o que adicionada à inconsistência e redundância de muitos 
dados nos fez optar por tentar simultaneamente intervir na estrutura e ao 
mesmo tempo migrar os dados numa tentativa de ir validando as opções 
tomadas. De notar que por norma, esta não seria a abordagem indicada, 
uma vez que deveria iniciar-se o trabalho pela recolha de informação 
seguida da subsequente tentativa de abstracção, modelação e só em último 
estágio construção do dicionário de dados. Não se seguiu esta metodologia, 
dado o gigantismo das bases de dados e para se conseguirem resultados 
mais rapidamente. (Baptista, 2013, p. 19). 

 

Na análise dos dados constatou-se que toda a base de dados ARCAZ gira entorno 

de duas tabelas que são a tabela SITIOS e a tabela ACHADOS (Baptista 2013). São tabelas 

principais, pois todas as informações arqueológicas corespondem a um sítio e artefatos do 

mesmo. Continuando a análise se fez necessário a criação de novas tabelas, pois algumas 

estavam alocadas em local impróprio. 

 

Embora alguns dados estivessem colocados na mesma tabela, ao proceder-
se à sua análise percebeu-se que alguns atributos faziam parte de 
entidades completamente distintas da estrutura em que se encontravam. 
Dado esse facto, foi necessário criar algumas novas entidades. Casos mais 
relevantes: na tabela das "analises" existiam dados que diziam respeito ao 
laboratório e não às análises e por isso foi necessário criar uma nova 
entidade para normalizar esses dados; a tabela "protecção" continha dados 
de outras entidades como era o caso dos proprietários e dos arrendatários. 
(Baptista, 2013, p. 20). 

 
 

Durante a normalização verificou-se que existiam vários tipos de achados como 

metais, adornos e cerâmica entre outros e por isso foram classificadas como subclasses e 

colocaram-se essas entidades como fazendo parte de uma disjunção da tabela "achados" 

(Baptista, 2013). Na criação de tabelas é muito importante que abranja todas as possíveis 

subclasses e tenha disponibilidades para acrescentar tabelas que por ventura venha a ser 

necessária no futuro. 
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Figura 24 - Diagrama de entidade e Relacionamento - DER, da base de dados Dikaia. Fonte: Baptista 
2013. 
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A base de dados em MS Access, possuía uma alta complexidade tanto de 

compreensão quanto de relações. Segundo Baptista (2013) foi necessário desnormalizar 

algumas tabelas, por apresentarem um campo de texto como chave primária. 

 

Esta situação pode causar alguns problemas de operação devido à 
frequência com que os utilizadores introduzem dados com erros (exemplo: 
Abrantes e Arantes podem ser dados diferentes, mas podem ser o mesmo 
dado. Como distinguir as duas situações?) e que são de difícil detecção 
neste tipo de atributos. Assim, criou-se para cada uma delas um 
identificador como chave primária e outro atributo que será também chave 
primária na tabela desnormalizada e chave forasteira na outra tabela de 
relação. (Baptista, 2013, p. 24). 

 

A seguir tabelas que ilustram esta opção: 

 

Figura 25 - Tabelas representativas da descrição de chaves primárias. Fonte: Baptista 2013. 

 
A terceira e última fase "Migração" de dados praticamente ocorreu simultaneamente 

com as outras duas fases, efetuando testes para que não ocorra eventuais problemas.  A 

migração é uma das fases mais complicadas, quando se trata de uma base de dados já 

existente é necessário ter cautela e realizar testes para que não haja erros na utilização. 

Segundo Baptista (2013) A base de dados "Arcaz" não apresentou problemas de maior, mas 

as bases de dados "Dikaia" e "Fractione", devido a maiores alterações estruturais, causaram 

alguns problemas. 
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A base de dados do CPH é uma das maiores da região possuindo inúmeros 

registros, e estrutura para armazenar centenas de dados. A construção da base de dados 

do CPH apresenta dificuldades semelhantes às encontradas no Brasil, como falta de 

padronização e falta de especialistas na área no início do projeto. Também não há um 

trabalho em conjunto, com as três bases de dados, dificultando o cruzamento de dados. No 

entanto foram pioneiros na construção do banco de dados, o como início das atividades em 

1983, e como em todos os campos da ciência  este também necessita de aprimoramentos. 

 

2.1.6 Base de dados da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (Portugal). 

 

Segundo Botica & Martins (2008), a unidade de arqueologia da Universidade do 

Minho iniciou em 1996 o processo de informatização dos registros arqueológicos. No final do 

século XX, começa surgir uma grande demanda pela informatização dos registros 

arqueológicos no mundo, devido a expansão da informática e a necessidade de se 

informatizar os registros arqueológicos, que vinham sendo acumulados ao longo das 

décadas de 1960, 70 e 80.  

Entre os anos de 1997 e 1999 foi desenvolvido o sistema de informação denominado 

de SIABRA, para tratar e gerir os dados da Arqueologia Urbana de Braga (Botica & Martins 

2008). 

 

A informatização dos dados iniciou-se com a criação de uma Base de 
Dados, para gerir a informação alfanumérica, tendo-se evoluído para a sua 
associação à vectorização dos registos gráficos das escavações. No 
entanto, desde que se concebeu a criação de um Sistema de Informação 
para o Projecto de salvamento e estudo de Bracara Augusta que se anteviu 
a sua evolução para um Sistema de Informação Geográfica (Giestal - 1998) 
APUD (Botica & Martins). 

 
 

Assim como algumas bases de dados elencadas anteriormente, segundo Botica & 

Martins (2008) o SIABRA, também teve o seu início em MS Access, posteriormente em 

Oracle e por fim em MySql. Desde 1999, reavaliaram e otimizaram o registro e digitalização 

dos dados, em articulação com a própria evolução das metodologias de escavação e os 

desenvolvimentos ocorridos nas técnicas de registro gráfico a nível informático (Botica & 

Martins 2008). O SIABRA integra hoje, além de dados alfanuméricos, informações gráficas, 

mas também registros referentes a informação multimídia, designadamente, vídeos e 

modelos virtuais (Botica & Martins 2008), possuindo assim uma característica, que otimiza 
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os trabalhos e pesquisas arqueológicas, utilizando em conjunto de informações de 

diferentes vertentes, possibilitando o cruzamento de informações. 

Segundo Botica & Martins (2008) O SIABRA, tem como missão armazenar e gerir 

informações associadas aos trabalhos arqueológicos de Bracara Augusta, sendo um 

elemento do seu estudo e divulgação Foi aplicado a metodologia de conhecimento 

organizacional de acordo com três componentes fundamentais. (Ver figura 26): 

 

1. A gestão interna da informação que tem por objetivo recolher, tratar e disponibilizar 

de forma integrada e consistente toda a informação associada ao processo de 

escavação arqueológica (Back Office); 

2. A gestão da informação associada à investigação arqueológica, nomeadamente à 

descoberta de conhecimento em bases de dados, ao sistema de informação 

geográfica e à produção de modelos multimédia (Front Office); 

3. A gestão de informação para o exterior, a disponibilizar na página WEB. 

 

 

Figura 26 - Sistema organizacional do SIABRA. Fonte: Botica & Martins 2008. 

 

O SIABRA possui a estrutura cliente servidor, na qual no cliente são definidas as 

funcionalidades a serem disponibilizadas ao usuário, o no servidor é definido as estruturas 

da base de dados. É no servidor que o cliente busca ou envia informações. 

 

A Base de Dados do repositório de Dados e Modelos do siabra servidor, 
onde são armazenados os dados resultantes do processo de escavação, 
análise e interpretação, foi implementada usando uma base de dados 
relacional Mysql. A figura 27 apresenta a estrutura dos dados resultantes do 
processo de escavação. (Botica & Martins, 2008, p. 11). 
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Figura 27 - Estrutura da base de dados SIABRA. Fonte Botica & Martins 2008. 

 

A campanha arqueológica produz uma grande quantidade de dados, o Arqueólogo 

possui uma grande dificuldade em inseri-las diretamente na base de dados por na maioria 

das vezes não se ter acesso à internet durante as atividades de campo arqueológico. O 

registro de dados diretamente na base de dados ou em formato vetorial reduz 

significativamente o tempo consumido pelo o registro manual, seguido de sua digitalização, 

reduzindo erros de redundância (Botica & Martins 2008). 

Para suprir essa necessidade de inserir os dados no SIABRA em campo, os 

desenvolvedores do sistema desenvolveram uma aplicação denominada de Back Office, na 

qual os dados são inseridos e posteriormente descarregados na internet. 

 

Desenvolveu-se então uma aplicação, a que chamamos Back Office, com o 
objectivo de permitir a recolha e manutenção da informação associada ao 
processo de escavação, desde a caracterização da área de escavação, 
sondagens, estratigrafia e achados. Esta aplicação pode funcionar 
acedendo directamente à Base de Dados do SIABRA servidor ou, trabalhar 
offline, com posterior sincronização à Base de Dados central. Na aplicação 
Back Office desenvolvida para a plataforma WEB, cada utilizador registrado 
pode portanto introduzir dados, em gabinete, ou trabalhar offline no campo, 
num PC portátil (Figura 26).(BOTICA & MARTINS, 2008, p. 11). 

 
 

Os dados do Back Office são sincronizados no servidor. Tendo acesso aos dados do 

SIABRA é feito pela a aplicação Front Office, na qual é realizada através da web19.  

                                                           
19

 Rede mundial de computadores. 
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Figura 28 - Ecrã da aplicação Back Office. Fonte: Botica & Martins 2008. 

 

O SIABRA é uma base de dados de grande relevância para a Arqueologia, por 

conter uma enorme gama de dados armazenados, e também por trazer soluções pioneiras 

para a Arqueologia. A aplicação Back Office, auxilia muito no controle de informações, 

possibilitando a sincronização dos dados no Front Office através da internet. Até o fim desse 

trabalho não tivemos acesso ao SIABRA. 

 Observamos que no Brasil e em Portugal, as informações são tratadas de forma 

parecida, ambas tiveram implementações tardias em MS Access, falta de padronização, das 

informações a serem armazenadas, também observamos uma mudança de nomenclatura 

nos dois países. 

As bases de dados estudados dos dois países são pioneiras em gestão de dados 

arqueológicos nos seus respectivos países, onde a tecnologia empregada deve ser mantida 

em constante atualização, para que potencialize as pesquisas e a salvaguarda dos dados e 

informações arqueológicas, porém não há a padronização de coleta de dados informáticos 

arqueológicos. 
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3. CAPÍTULO III: A CONSTRUÇÃO TEÓRICA DO SISTEMA DE 

GESTÃO DE BANCO DE DADOS PARA O DARQ - UNIR 

 

 Conforme mencionado anteriormente, além de problematizar questões acerca da 

gestão de dados arqueológicos, este trabalho tem como intuito apresentar um modelo 

conceitual de banco de dados, trazendo o Diagrama de Entidades e Relacionamento (DER), 

pensando em gerir os dados e informações arqueológicas do DARQ, e mostrar como a 

informação pode ajudar em todo do processo arqueológico. 

 O diagrama é a principal ferramenta de auxílio na construção de um banco de dados 

sólido e estável, anterior a ele será discutido e analisado as entidades que são atribuídas à 

arqueologia e feito a análise do relacionamento existente entre elas. Com a construção do 

DER realizada, podemos mensurar o tamanho da base de dados e o seu crescimento 

através dos anos. Neste capítulo também traremos sugestões de linguagem de 

programação para a construção da aplicação, SGBDs que mais se identificam com a 

realidade da arqueologia do DARQ e no Brasil. 

 

 

3.1 O Departamento de Arqueologia da UNIR e seu sistema atual de Gestão de  

Banco de Dados Arqueológicos. 

 

 O curso de Bacharelado em Arqueologia da UNIR foi criado em 2008 tendo a 

primeira turma em 2009, segundo Penin et al (2011) idealizado por membros do 

departamento de História da UNIR. No âmbito de sua criação, foi instituído o departamento 

que iria geri-lo, na ocasião segundo Bertolo (2014) o departamento de história se tornou 

departamento de História e Arqueologia. Posteriormente houve um desmembramento, e foi 

criado o Departamento de Arqueologia da UNIR (DARQ).  

A primeira turma que entrou na inauguração do curso, já se formou, a turma de 2010 

está preste a se formar, e existem ainda outras 3 turmas no curso, no segundo semestre de 

2015 entrará a 4º, apesar das turmas mais recentes terem um número pequeno de 

discentes, é ofertado anualmente 50 cadeiras.  

As disciplinas de técnicas de campo e laboratório, além de servirem como 

ensinamentos sobre as práticas arqueológicas, produzem uma grande quantidade de dados, 

o primeiro produz dados brutos, porém essenciais, para as fazes subsequentes da 

interpretação do registro arqueológico. O segundo produz o alicerce da transformação de 
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dados brutos em informações, ou seja, nesse momento os materiais obtidos em campo, são 

higienizados, posteriormente recebem um tombo que é código individual do fragmento ou 

peça arqueológica, após é feita a análise, onde a quantidade de dados aumenta. Temos 

duas formas de obtenção de dados: os oriundos de campo e os de laboratório, eles podem 

ser transformados em informação juntos ou separadamente, em forma de relatórios, 

monografias, artigos e outros. 

O DARQ vem armazenando uma grande quantidade de materiais arqueológicos, 

oriundos de doações, escavações em sítio escola e receberá no futuro, os artefatos 

resgatados das áreas afetadas pelas Usinas de Santo Antônio e Jirau. 

As disciplinas de campo e laboratório são ofertadas em média uma vez por 

semestre. Atualmente as atividades de campo estão sendo realizadas no sítio Santa Paula, 

segundo DARQ/UNIR (2015).  

 

 

3.1.1 O Sítio Arqueológico Santa Paula: Manancial de informações Arqueológicas e a 

Entidade Intervenção Arqueológica. 

 

O sítio Santa Paula localiza-se na margem esquerda do rio Madeira, na cachoeira do 

Teotônio, à aproximadamente 20 km a montante da cidade de Porto Velho, por via fluvial. 

(DARQ/UNIR 2015). 

 

As escavações no sítio Santa Paula tiveram início no primeiro semestre 
letivo de 2014, entre 11 e 15 de agosto, na disciplina ARQ30100 Métodos e 
Técnicas em Arqueologia - Campo III, sob coordenação do Professor 
Eduardo Bespalez. Posteriormente, no período de 15 a 26 de setembro de 
2014 foram realizadas atividades de escavação no sítio, no âmbito das 
disciplinas de ARQ30094 Métodos e Técnicas em Arqueologia - Campo II, 
ministrada pelo Professor Eduardo Bespalez, e ARQ30106 Estágio de 
Campo (turma 20102), sob a responsabilidade da Professora Silvana Zuse. 
(DARQ/UNIR 2015). 
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Foto 1 - Sítio Santa Paula, escavação no topo do montículo I (Fonte DARQ/UNIR 2015). 

 

 

Foto 2 - Sítio Santa Paula, Montículo I, unidades: N1001 E1000, N1000 E1001 e N1001 E1001, 
(Fonte: DARQ/UNIR 2015) 

 

Trarei como exemplo quantitativo, da produção de dados obtidos em campo, a 

quantidade de fragmentos exumados da escavação das unidades: N1000 E1000, N1001 

E1000, N1000 E1001 e N1001 E1001 em suas duas etapas, comparando-as com a 

quantidade de fragmentos curados na etapa de laboratório, segundo DARQ/UNIR (2015) as 

unidades em questão correspondem à área denominada de montículo I. 
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A escavação trás vários dados, como textura do sedimento, coloração, frequência de 

materiais arqueológicos e dentre outros, porém utilizarei como exemplo apenas a 

quantidade de fragmentos de cerâmica e lítico, por serem materiais que passam por uma 

fase subsequente, gerando mais dados e informações, como a análise.  

Na escavação do montículo I em suas duas etapas, segundo o DARQ/UNIR (2015) 

foram escavados nove níveis artificiais de 100cm³ e coletados ao todo 13.191 cerâmicas; 

10.477 líticos e/ou rochas e  5.578 carvões (Ver Gráfico 1, 2 e 3) 

 

Gráfico 1 - Quantidade de cerâmica por nível escavado nas quatro unidades (Fonte DARQ/UNIR 

2015). 

 

 

Gráfico 2 - Quantidade de lítico e rochas por nível escavado nas quatro unidades (Fonte DARQ/UNIR 

2015) 
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Gráfico 3 - Quantidade de carvão por nível escavado nas 4 unidades (Fonte: DARQ/UNIR 2015). 

 

Em contrapartida aos artefatos obtidos em campo, é feita a curadoria e análise 

desses materiais. Devido a grande quantidade de artefatos exumados de campo, a falta da 

informatização, pode gerar a perca ou esquecimento dos materiais nas reservas técnicas, 

pois muitas vezes durante as disciplinas de laboratório não tem tempo hábil para fazer a 

curadoria e análise de todo o material obtidos nas etapas anteriores de campo.  As 

disciplinas são voltadas ao ensinamento das práticas de laboratório e dessa forma, a 

higienização e analise do material é feita parcialmente.  

No último campo (etapa 2014-2) foram resgatados 13.191 fragmentos cerâmicos, e 

10.477 líticos. Destes, até o presente momento foram higienizados 7.725 fragmentos 

cerâmicos e 365 Líticos e/ou rochas, conforme os gráficos abaixo. A informação é de que 

resta 5466 fragmentos cerâmicos e 10.112 líticos a serem higienizados e nenhuns desses 

dados encontram-se em uma Banco de Dados digital ainda.  

Esse exemplo ressalta uma realidade empírica dentro do DARQ, e demonstra a 

necessidade de agilizar esse processo para que essas informações não sejam perdidas. A 

falta desses dados, além de prejudicar pesquisas futuras, pode contribuir para a degradação 

do patrimônio Arqueológico Nacional.  
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Gráfico 4 - Lítico oriundo de campo VS Lítico higienizado em laboratório. 

 

 

Gráfico 5 Cerâmica oriunda de campo VS cerâmica higienizada em laboratório. 

 

O DARQ obtém semestralmente, uma grande quantidade de materiais 

arqueológicos, e aos mesmos são atribuídos contextos e significados, previamente ou 

posteriormente a análise em laboratório, a essa “atribuição de significados”, chamaremos de 

construção da informação arqueológica.  
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A gestão da informação arqueológica ou de dados brutos no DARQ vem 

acontecendo de forma minimalista, em planilhas de MS Excel, na digitalização das fichas de 

campo e laboratório e até mesmo armazenadas em sua forma física (papel), porém, com o 

crescimento semestral de informações, motivados pela oferta de disciplinas e o aumento 

anual de alunos, mensura-se que a cada semestre teremos em média de 10.000 a 30.000 

fragmentos exumados em campo, somente para o material cerâmico (esse cálculo foi feito 

através da média das duas últimas etapas do montículo I, com trabalhos que duraram em 

média 6h diárias, escavando de 1 a 2 níveis em 4 unidades por dia  e com duração de 1 a 2 

semanas, também foi levando em consideração o potencial arqueológico da região) a 

estimativa é que ao longo de um ano de atividades, podemos ter aproximadamente cerca de 

20.000 a 60.000 fragmentos e em 10 anos  200.000 a 600.000 fragmentos cerâmicos.  

Os dados e informações correm riscos, pois além de dificultar as pesquisas ou 

consultas rápidas, aumenta a probabilidade de dados duplicados e perca de dados ao longo 

dos anos, pois como vimos acima o crescimento da quantidade de fragmentos exumados 

em campo é de forma geométrica e o processo da transformação em informação é de forma 

aritmética, ou seja, as proporções são diferentes. 

 

3.2 Metodologia a ser Aplicada: Os Dados e o Diagrama de Entidade e 

Relacionamento (DER).  

 

 Para Fusco (2010) o Modelo Conceitual descreve quais são os dados que devem 

realmente ser armazenados no banco de dados e quais são os relacionamentos existentes 

entre os dados. Nesse sentido esse subcapítulo traremos como os dados serão 

selecionados a compor o DER e os relacionamentos existentes, assim viabilizando a 

construção do diagrama de entidade e relacionamento. 

Em primeiro momento, optamos por armazenar dados que são obtidos através dos 

objetos móveis (fragmentos, urnas e outros), pois os objetos móveis são mais recorrentes 

na arqueologia amazônica, e para armazenar dados dos objetos não móveis (gravuras, 

pinturas rupestres estruturas e outros) seria necessária a construção de um modelo de DER 

a mais, pois as dados a serem armazenados passam por tratamentos diferentes como 

análise, curadoria e outros, o que não fica impossibilitado a sua criação no futuro e junção 

ao DER para objetos móveis.  

O modelo conceitual a ser utilizado é o modelo relacional, é o mais usado e estável, 

e possui características, como organização em forma de tabelas e assim possibilitando a 

associação de outras tabelas, por exemplo, no futuro podemos, relacionar o DER proposto 
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nesse trabalho com o DER para objetos não portáteis ou até mesmo com outras tabelas 

como de precipitações de chuvas, etc.  

Adotaremos 6 passos a serem seguidos, afim de realizar um refinamento, das 

escolhas das entidades e do relacionamento realizado entre elas, para construir um DER, 

completo e sólido, segundo Fusco (2010) o esquema conceitual é suficiente para que o 

profissional da computação possa gerar o banco de dados.  

 

1º Passo, listar as entidades candidatas, esse passo é um dos principais, para a construção 

de um banco de dados voltado à arqueologia, nele será analisado todas as possíveis 

entidades envolvidas no universo arqueológico; 

2º Passo, analisar e selecionar as entidades que farão parte do modelo teórico; 

3º Passo, analisar o relacionamento existente entre as entidades; 

4º Passo, definir a cardinalidade entre os relacionamentos; 

5 Passo, definir as restrições de integridade entre os relacionamentos; 

6 Passo, definir os atributos da entidades e relacionamento; 

 

Na construção do DER, adotamos a notação criado por Peter Chen (1976) 

adaptando-a as entidades utilizadas na Arqueologia. Segundo Maia (2013) o MER (Modelo 

de entidade e relacionamento) foi apresentado por Peter Chen em 1976, considerado um 

marco na história da modelagem de dados e de projetos de banco de dados. No modelo 

original de Chen as entidades são representadas por retângulos; relacionamentos por 

losangos e os atributos por elipses ou círculos. Vários autores e empresas, lançaram formas 

diferentes de descrever o modelo de entidade e relacionamento, mas todos seguem o 

princípio do modelo de Chen. 
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Figura 29 - Notação de Pete Chen (1976), adaptação feita a partir da adaptação de Heuser (1998). 

 

3.3. Proposta de SGBD DARQ UNIR - Modelo conceitual e Diagrama de entidade e 

Relacionamento. 

 

 Seguindo os 6 passos propostos no subcapítulo anterior, realizaremos a construção 

do diagrama. Após a elaboração do diagrama deverá ser criado o modelo lógico e em 

seguida, com base no modelo conceitual é definido o SGBD e é gerado o modelo físico: 

 

O esquema conceitual é o suficiente para que o profissional da computação 
possa gerar o banco de dados. Para tanto, é realizada a modelagem lógica 
que é resultado ou produto da conversão ou mapeamento do modelo 
conceitual em um modelo de implementação de banco de dados, como por 
exemplo, o modelo relacional. Com base no modelo relacional é definido o 
SGBD, é gerado o modelo físico que descreve em detalhes como os dados 
são armazenados e contém a descrição da estrutura do banco de dados 
que se constitui em meta- informações que descrevem as informações. 
(Fusco 2010). 
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1º passo, foi listado todas as entidades candidatas, nesse momento foi possível observar 

que para este modelo não seria possível o armazenamento de dados de objetos “não 

móveis” devido a sua complexibilidade, por ser tratar de dados que passam por passos 

diferentes aos submetidos aos os objetos móveis, como por exemplo, curadoria, analises e 

outros, no entanto pensamos na flexibilidade da criação de um modelo conceitual para 

armazenar dados de objetos não móveis e a sua junção a ao modelo para dados de objetos 

móveis.  

O 2º passo foi feita a analise das entidades e selecionadas as que farão parte do modelo. 

Neste passo houve uma certa complicação, pois existem várias entidades do universo 

arqueológico algumas já previamente estabelecidas, que obrigatoriamente deve compor a 

seleção, como sítio e artefatos. No entanto, em artefatos optamos por selecionar de forma 

mais generalizada, pois existem inúmeros artefatos que podem compor a lista. As entidades 

selecionadas foram: Município; Campanha; Sítio, Intervenção Arqueológica, Artefatos 

(Cerâmica, sedimento, metal, louça, vítreo, plástico, papel, construtivo, orgânico, carvão, 

lítico adornos e outros); Curadoria; Análise; e Armazenamento.  

3º Passo, analisar o relacionamento existente entre as entidades. Nesse passo, foi preciso 

pensar onde colocar as entidades para que o relacionamentos funcionassem de fato. Como 

por exemplo: como a intervenção arqueológica se relacionaria com o município? apenas 

através do sítio. Porém pode existir intervenções onde não sabe-se da existência ou não de 

sítios. Nesse caso a intervenção não deve ser registrada como sítio, porém com o nome da 

intervenção seguida por uma sequência de seis zeros e desconsiderar as opções destinada 

ao sítio. As demais informações da intervenção devem ser preenchidas na aba intervenção. 

Após a intervenção se encontrado sítio a mesma deve ser alterada como o nome do sítio e 

as outras opções se possível preenchidas também. 

4º Passo, definição da cardinalidade entre os relacionamentos. Conforme mencionado no 

primeiro capítulo, de maneira simples cardinalidade é a indicação da quantidade de vezes 

que uma instância pode se relacionar com outra instância da outra entidade (1:1, 1:N e N:N), 

quando existe muitos relacionamentos de muitos para muitos ele acaba criando instabilidade 

no banco de dados, por isso ele será evitado no nosso diagrama, também foi utilizado a 

notação de 0, pois em alguns casos pode ter 0 ou muitos relacionamentos como na análise, 

os artefatos da curadoria podem ser analisados ou podem ir direto para o armazenamento, 

acarretando 0 ou muitos relacionamentos. 

5º Passo, definição de restrições de integridade entre os relacionamentos. Nessa etapa é 

criado o atributo que servirá como chave primária e estrangeira, para que haja o 

referenciamento entre entidades diferentes por exemplo (cod_sitio) é a chave primária da 
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entidade sítio e fazendo um referenciamento com a tabela do município chave estrangeira 

(cod_mun). A definição de chaves é necessária, pois, na construção do sistema físico, será 

necessário criar consultas e essas consultas serão as informações mostradas ao usuário. 

Como por exemplo: a consulta que mostra a quantidade de sítios em Porto Velho ou 

quantidade de materiais exumados em determinado sítio ou campanha e até mesmo uma 

consulta que faça referência a dados de dois sítios distintos possibilitando o cruzamento de 

análises e outros dados. O banco de dados deverá ter a consulta e a aplicação criada 

posteriormente fará o tratamento dos dados, exemplos tratamentos estatísticos e dentre 

outras múltiplas opções de trabalhar o dado arqueológico transformando-o em informação 

arqueológica. 

6º Definição dos atributos das entidades e relacionamento, os atributos foram definidos de 

acordo com as características das entidades e necessidades da arqueologia de forma que 

tragam informações de relevância. 

Descrição das entidades: 

 A entidade município, trás como atributos: chave primária (cod_mun), nome do município 

(nome_mun) e estado do município (estado_mun); 

 A entidade campanha, trás como atributos a chave primária (cod_camp), o financiador da 

campanha podendo ter mais de um “multivalorado” (financiamento_camp), o coordenador da 

campanha “multivalorado" (coordenador_camp). 

 A entidade sítio, trás como atributos a chave primária (cod_sítio). Para sítios já cadastrados 

pelo o IPHAN o código deve ser o mesmo e para sítios ainda não cadastrados deve ser 

gerado um código provisório alfanumérico composto por três 999 e em seguida a sigla do 

sítio e um número sequencial de cinco casas decimais, exemplo 999sct00001, essa medida 

é para diferenciar do código do IPHAN e para ficar explicito ao usuário que esse sítio não 

está cadastrado na base de dados do IPHAN, apesar do código ser provisório ele é único e 

não poderá ser utilizado em outro sítio, trás também as chave estrangeiras (cod_mun) e 

(cod_camp), nome do sítio (nome_sitio), fase atribuída ao sítio (fase_sitio) (apesar da 

questão de fase e tradições estar em uma constante discussão foi optado em utilizar essa 

denominação para armazenar dados de informações já existentes), tradição atribuída ao 

sítio (tradicao_sitio), datação atribuída ao sítio (datacao_sitio) intervenções já realizadas no 

sítio "multivalorado" (contendendo datas de inicio término, instituição ou empresa 

responsável pela intervenção, responsável pela escavação, relatório e fotos), topografia do 

sítio (dados topográficos do sítio) (topografia_sitio), fotos do sítio (fotos_sitio), água mais 

próxima ao sítio (agua_sitio);  
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A entidade intervenção arqueológica, trás três atributos (prospecção, delimitação e 

escavação) contendo 6 sub atributos cada. O sub atributo "prospecção" trás como atributos 

a chave primária (cod_prosp) e chave estrangeira (cod_sitio), e também os atributos 

destinado à documentação gerada na prospecção (registro_doc_prosp), fotos da 

prospecção (fotos_prosp), equipe da prospecção "multivalorada" (equip_prosp) e 

coordenadores da prospecção "multivalorada" (coordenador_prosp). O sub atributo 

"delimitação" trás como chave primária (cod_deli) e chave estrangeira (cod_sitio), e atributo 

destinado a armazenar a documentação gerada na delimitação (registro_doc_deli), fotos 

(fotos_deli), coordenador da delimitação "multivalorado" (coordenador_deli) e equipe da 

delimitação "multivalorado" (equipe_deli). O sub atributo "escavação" possui atributos de 

chave primária (cod_escavacao) e de chave estrangeira (cod_sitio), possuindo também 

atributo de documentação da escavação (registro_doc_escav), e os multivalorados para 

coordenadores da escavação (coordenador_escav) e para equipe da escavação 

(equipe_escav); 

A entidade artefatos, possui 13 sub entidades fracas (cerâmica, sedimento, metal,louça, 

vítreos, plástico, outros, papel, construtivo, orgânico, carvão, lítico, adornos)  não possuindo 

atributos, pois optamos em deixar a atribuição de atributos para a análise. 

A entidade curadoria, trás como atributos a chave primária (cod_cura), também a 

documentação gerada na curadoria (higie_doc_cura) e gerando uma entidade de tombo, 

que deverá ser seguida da forma que vem acontecendo na arqueologia, com uma sigla 

seguida do PN e uma sequência numérica separada por um ponto, exemplo STA 230.20, e 

para fragmentos especiais ou plotados, deve se adicionar uma barra exemplo STA 230.20/1 

(sigla_num_cura), possuindo atributos multivalorados para coordenador da curadoria 

(coordenador_cura) e para equipe da curadoria (equipe_cura). 

Entidade análise, possui atributo para chave primária (cod_analise) e chaves estrangeiras 

(cod_cura), coordenador da analise "multivalorado" (coordenador_analise), ficha utilizada na 

analise, ou seja, também armazenaremos os dados brutos (ficha_analise), cronograma da 

analise (crono_analise), fotos da analise (fotos_analise) e por fim a documentação gerada 

na análise (retório final) (doc_analise); 

Entidade armazenamento, essa entidade os atributos estão em branco, pois, para darmos 

continuidade a ela é preciso estabelecer protocolos de armazenamentos, junto ao DARQ; 

Entidade artefatos doados e doador. Estabelecemos essa solução, pois os artefatos podem 

também chegar à Reserva Técnica a partir de doação, no caso usamos os atributos de 

chave primária (cod_artef_dados) e de chaves estrangeiras (cod_mun) e (cod_doa) que foi 
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estabelecido na entidade doador e água mais próxima (agua_prox_doa), atributo local do 

achado que deve conter o município, vilarejo e se possível as coordenadas geográficas 

(local_acha_doa), armazenamos outros atributos como outras informações do artefato 

doado podendo ser multivalorada (outras_info_doa), nome (nome_doa) e contato do doador 

(contato_doa), tipo de artefato doado (artefato_doa). 

Como vimos anteriormente a construção do modelo conceitual é a base para a 

construção do modelo lógico e do banco de dados físico. Para tanto trazemos como 

proposta a utilização no modelo físico os SGBD Mysql e PostgreSQL, o primeiro é um 

sistema gerenciador de banco de dados de  código aberto, bastante difundido (utilizado pela 

NASA, Google, Bradesco e outros) vem se mantendo estável e atualizado a vários anos. 

Possui característica de funcionalidade multiplataforma (funciona no Windows, Mac e Linux), 

compatibilidade para as linguagens de programação Delphi, Java, Python, Perl, PHP e 

outras, possuem estruturas relacionais, ou seja, as estruturas de armazenamentos são em 

formas de tabelas, potencializando o armazenamento de dados arqueológicos, tendo em 

vista os dados já obtidos e armazenados em sua forma física (papel) estão utilizando a 

estrutura de tabelas, assim não traria grandes modificações no seu armazenamento, 

precisando de estruturação e ordenação como vimos no diagrama. Possui também; o 

PostgreSQL possui características semelhantes ao MySql, com a diferenciação que o 

Postgre possui estruturas para armazenar dados georeferenciados (PostGis), colaborando 

para o armazenamento de dados de georefenciamento na arqueologia como na delimitação 

de sítios e outros. 

Resaltamos que no modelo lógico será criado às consultas, que serão opções na 

aplicação (programa de computador), essas opções serão as escolas do usuário em 

escolher determinada aba ou itens no programa. 

Também deixamos como proposta a utilização de códigos de programação de código 

livre, como o Java que é estável muito difundido e compatível com o MySql e PostgreSQL, 

sugerimos a utilização em qualquer plataforma ou seja disponível online e/ou na intranet20, 

assim o usuário poderá usar Windows, Linux, Mac, Android ou qualquer dispositivo que 

tenha um browser21, possibilitando a inserção de dados em qualquer ambiente (necessário 

ter privilégios de administrador, podendo ser dado a técnicos, professores coordenadores e 

outros) e contribuindo para com outros pesquisadores, pois assim estaremos divulgando as 

informações em formas de relatórios e dados brutos possibilitando inúmeras interpretações 

de outros pesquisadores em qualquer lugar do globo contribuindo para uma arqueologia 

                                                           
20

 Rede local, com recursos da internet 
21

 Navegador, ex. Chrome, FireFox 
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livre, onde as informações são divulgadas e acessadas por todos (algumas informações 

podem ser restritas, como localização exata e nomes de propriedade, para não haver 

problemas de visitas ao sítio sem um arqueólogo e a mesma informação pode ser divulgada 

a pesquisadores desde que tenha o aval do DARQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo do registro arqueológico, deve-se ter em mente a idéia de o que o 

arqueólogo encontra já é somente uma parcela do que realmente existia no contexto vivo, 

pois existem materiais e evidências que não se preservam, assim, não farão parte desse 

registro. Conforme Santi (2009), a evidência arqueológica de que dispõe o arqueólogo 

depende muito do comportamento humano, ou seja, o que o homem fez com ela; das 

condições naturais que atuam na sua conservação ou destruição e ainda da habilidade do 

próprio profissional em encontrá-la, recuperá-la e conservá-la. 

Dessa maneira por se tratar de uma parcela considerável do patrimônio cultural 

brasileiro é necessário criar medidas para que mesmo com as adversidades o patrimônio 

arqueológico estudado mantenha-se protegido e disponível. 

 No entanto podemos pensar que uma solução viável para essa proteção é o 

armazenamento em formato digital. Armazenamento de dados brutos e dados 

transformados em informações são um dos maiores legados da arqueologia computacional. 

Os dados brutos por proporcionarem novas interpretações, pontos de vistas diferentes e 

interpretações com uma menor indução do pesquisador que obteve os dados oferece um 

modelo organizacional de entidades que subdividem em atributos. Os dados organizados 

para serem transformados em informações, podem servir para auxiliar as pesquisas 

arqueológicas desde a concepção de um projeto até o armazenamento dos objetos.  

Atualmente somos capazes de armazenar informações, com segurança (lógica e 

física), redundância, disponibilidade e confiabilidade em qualquer lugar do mundo, com 

várias réplicas dispersas pelo o globo. No decorrer da história, vimos acontecer as guerras, 

que saqueadores existem e a degradação natural são elementos que colaboram para o 

desaparecimento da história arqueológica global.  

Porém, podemos digitalizá-los, para que as gerações atuais e próximas conheçam a 

vida, a milhares de anos atrás. Nesse sentido, este trabalho trás um modelo teórico do 

diagrama de entidade e relacionamento, sendo o marco zero na construção da base de 

dados para gerir, os dados do Departamento de Arqueologia da UNIR, que vem de vários 

contextos (doação, intervenções feita por alunos e professores e intervenções feita por 

empresas de consultorias em arqueologia), o modelo proposto possui capacidade para gerir 

os objetos portáteis nesses contextos, colaborando assim para a preservação das 

informações e digitalização do patrimônio exumando pelo o DARQ.  
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No decorrer desse trabalho observamos, que podemos caminhar para duas 

vertentes, uma em que a informática trabalha como ferramenta da arqueologia, na 

digitalização de dados e informações, a outra que a utilização de recursos informáticos na 

arqueologia se torne uma nova teoria ou que dê subsídios para a criação da mesma, pois 

podemos retirar informações que não seriamos capazes sem a informática, agregando 

componentes ao pensamento arqueológico. No entanto ainda é muito cedo para realizarmos 

essas definições teóricas. Para isso são necessários mais estudos, a própria arqueologia é 

uma ciência nova no Brasil e esse olhar digital está ainda em formação. 

Ressaltamos que esse projeto é embrionário, podendo ser melhorado na execução 

do projeto lógico ou físico, como por exemplo, com a adição de um modelo que trabalhe 

como objetos não portáteis. O modelo deve acompanhar o surgimento de novas tecnologias 

e a criação de novos entidades e atributos na arqueologia. 
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6. ANEXOS  

 

6.1 ANEXO I 
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6.2 ANEXO II 

FICHA DE REGISTRO DE SÍTIO ARQUEOLÓGICO 

 

1. Nome do sítio: o pesquisador deve atribuir, para fins de registro, um nome ao 
sítio devendo utilizar, preferencialmente, nomes locais; não atribuir novos nomes 
a sítios já nominados; 

2. Número do Sítio no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA: 
campo reservado ao IPHAN; o código numérico do sítio será gerado pelo 
Departamento de Identificação e Documentação - DID. Cada sítio receberá um 
número seqüencial à medida em que os cadastros forem sendo incluídos na base 
central de dados; o passivo dos registros feitos até 1997 será automaticamente 
numerado com base em critérios cronológicos de data de registro; a numeração é 
única e de âmbito nacional e não possui relação direta com a sigla produzida pelo 
pesquisador; 

3. Outras designações / siglas: indicar, se for o caso, os outros nomes e siglas 
atribuídos ao sítio; exemplos: “MT-XO-001, 1234, Pedra Pintada, Pedra do Ovo”; 

4. Município: indicar o nome atual do município em que o sítio se encontra; 
5. UF: indicar a sigla da Unidade da Federação; 
6. Localidade: nome da fazenda ou localidade em que o sítio se encontra; no caso 

de sítios urbanos, indicar o endereço completo - logradouro e número; 
7. Outras designações da localidade: indicar outras designações da localidade, 

antigas ou atuais; 
8. Descrição sumária: informar sucintamente as características morfológicas e 

culturais observáveis sem intervenção. 
 Exemplos:  

   “Gruta com sedimento arqueológico (1m de espessura) 

extremamente rico em materiais variados. Flanqueado por dois 

abrigos com pinturas.” 

 

   “Imenso abrigo a meia encosta na entrada de gruta. 

Numerosas pinturas. Sedimento revirado por caçadores de tesouro.” 

 

    “Sítio cerâmico situado no topo de uma pequena colina, 

com pouca declividade, a aproximadamente 200m de um córrego. 

Fragmentos cerâmicos sem decoração e espessos.” 

   

9. Sítios relacionados: indicar referências de outros sítios que, de alguma forma – 
proximidade física, temporal, filiação cultural, etc. -, tenham relação com o sítio 
registrado; 

10.Proprietário do terreno / Nome: nome ou nomes (separados por virgulas) do(s) 
proprietário(s) do terreno; 
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11.Endereço: informar o endereço onde reside o primeiro proprietário informado no 
campo acima; indicar, separadamente nos campos previstos, o CEP, a Cidade, a 
UF, o E-mail e os telefones (Fone/FAX); caso seja necessário informar os 
endereços de outros proprietários, usar o campo Observações no final da ficha; 

12.Ocupante: informar o nome de quem reside atualmente no local, no caso de ser 
o proprietário do terreno, repetir o seu nome; 

13.Acesso ao sítio: informar a maneira recomendada de se chegar ao sítio, 
indicando rodovias, acidentes geográficos ou marcos permanentes que auxiliem o 
acesso ao local; 

14.Comprimento: é a medida em metros do maior lado do retângulo que 
circunscreve a área do sítio; esse retângulo deve ter superfície paralela ao solo 

15.Largura: é a medida em metros do menor lado do retângulo que circunscreve a 
área do sítio; esse retângulo deve ter superfície paralela ao solo;  

16.Altura máxima: distância em metros do ponto mais baixo do sítio ao ponto mais 
elevado; para os sítios de arte rupestre, a Altura máxima pode corresponder à 
altura do paredão rochoso ou à altura do abrigo; 

17.Área: área em metros quadrados do sítio; nunca deve ser maior do que o produto 
do Comprimento pela Largura, sendo igual a esse número apenas para sítios 
com formato retangular; 

18.Medição: escolher uma opção que melhor corresponda à maneira como os 
valores dos campos Comprimento, Largura, Área e Altura máxima foram 
obtidos; valores possíveis: 

 Estimada: por observação visual do sítio; 

 Passo: os valores são obtidos através da multiplicação do número de 
passos percorridos ao longo de uma dimensão pelo tamanho médio da 
passada da pessoa que fez a medida; 

 Mapa: as dimensões foram extrapoladas a partir de plotagens em carta; 

 Instrumento: foram usados instrumentos tais como trena, teodolito, 
alidade, etc. 

19.Nome e sigla do documento cartográfico: indicar o nome e a sigla, separados 
por vírgula e nesta ordem, da carta na qual o sítio foi plotado; 

20.Órgão editor: escolher uma opção 

 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 DSG: Diretoria do Serviço Geográfico do Exército 

 Outro: marcar quando a carta foi produzida por instituição outra que o 
IBGE e DSG;  

21.Ano de edição: indicar ano de edição da carta; 
22.Escala: indicar escala da carta; 
23.Delimitação da área / Coordenadas UTM: a área do sítio deve ser indicada por 

pontos referenciais no sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse 
Mercator) com precisão de metros; pontos em coordenadas geográficas ou em 
outro sistema de localização devem ser convertidos para UTM ou informados no 
campo Outras referências de localização com o maior grau de precisão 
possível.  

 Ponto central: informar o ponto central do sítio, deve ser entendido como o 
“centro de massa” da figura formada pelo sítio; 

 Perímetro: informar as coordenadas dos quatro pontos que coincidem com 
os cantos do retângulo que circunscreve o sítio; 

 Método: indicar GPS ou Em Mapa. 
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 Datum: informar o DATUM que consta na carta topográfica utilizada para 
obtenção dos pontos ou na configuração do aparelho GPS (Global 
Positioning System); 

 Margem de erro: indicar a margem de erro em metros da leitura dos 
pontos; 

24.Unidade geomorfológica: informar a unidade geomorfológica na qual o sítio se 
insere 

 Serra 

 Planalto 

 Planície 
25.Compartimento topográfico: indicar a implantação do sítio na paisagem 

conforme o regime evolutivo 

 Regime relictual: Topo 

 Regime erosivo: Meia-encosta 

 Regime deposicional: Base de vertente, Planície de Inundação ou Rio 
26.Altitude: informar a altitude do sítio com relação ao nível do mar; 
27.Água mais próxima: indicar o tipo e nome da fonte de água potável mais 

próxima; por exemplo: “Riacho Palmeira”, “Caldeirão da Luz”, “Poço do Jabuti”; 
28.Distância:  indicar a distância em metros da Água mais próxima ao sítio; 
29.Rio: indicar o rio mais próximo, não repetir a palavra “Rio” no campo; exemplos 

corretos: “Amazonas”, “Uruguai”, “Maranhão”; 
30.Bacia: indicar o nome da bacia hidrográfica à qual o rio pertence; não repetir a 

palavra “Bacia”, exemplo correto: “Uruguai”; 
31.Outras referências de localização: informar unicamente coordenadas 

geográficas ou coordenadas em outro sistema de localização (Ex.: Coordenadas 
Lambert); 

32.Vegetação Atual: indicar o tipo de vegetação que se encontra atualmente na 
área do sítio; múltiplas opções podem ser marcadas; tipos não previstos 
previamente devem ser especificados no campo Outra; 

33.Uso atual da área do sítio: indicar o uso dado atualmente à área do sítio; 
múltiplas opções podem ser marcadas; tipos não previstos previamente devem 
ser especificados no campo Outro; 

34.Propriedade da terra:  

 Área pública / Área privada: deve ser marcada uma única opção; 

 Área militar / Área indígena: podem ser marcadas mais de uma opção, 
uma delas ou nenhuma; indicar outras opções no campo Outra; 

35.Proteção legal: 

 Unidade de conservação ambiental: marcar quando a área do sítio 
estiver em uma unidade de conservação: área de preservação ambiental, 
parque, etc. 

 Área tombada: marcar quando incide sobre a área o instituto do 
tombamento; indicar  se o tombamento é em nível Municipal, Estadual ou 
Federal; ou quando se trata de sítio localizado em área que se encontra na 
lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO; 

36.Categoria:  

 Unicomponencial / Multicomponencial: caso o sítio apresente uma 
seqüência de ocupações superpostas como, por exemplo, uma ocupação 
histórica superposta a uma ou mais ocupações pré-históricas, ou uma 
ocupação de grupo ceramista sobre uma ou várias ocupações de grupos 
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aceramistas ou mesmo outros grupos ceramistas, etc., deve ser preenchida 
apenas uma ficha para o sítio e deve ser marcada a opção 
Multicomponencial; caso contrário, deve ser marcada a opção 
Unicomponencial; 

 Pré-colonial / De contato / Histórico: classificar a(s) ocupação(ões) 
segundo esses critérios; no caso de sítios unicomponenciais, apenas uma 
das opções pode ser marcada; 

37.Exposição: indicar a opção que melhor carateriza o tipo de exposição do sítio: 

 Céu aberto: sítios localizados em campo aberto; 

 Abrigo sob rocha: sítios localizados em abrigo sob rocha, recebendo, 
mesmo que parcialmente, a luz do dia; 

 Gruta: sítios localizados em abrigo que não recebe a luz do dia; 

 Submerso: sítios parcialmente ou totalmente submersos; 

 Outra: marcar e informar outro tipo de exposição; 
38.Contexto de deposição: indique se os vestígios ocorrem Em superfície e/ou 

Em profundidade; 
39.Tipo: classificar o sítio segundo a tipologia sugerida na tabela abaixo; este 

campo também aceita a digitação de mais de um tipo (vide Lista de Valores nas 
Normas Gerais de Digitação) e aceita a inclusão de tipos não previstos na 
tabela;  

 

Acampamento 

Aldeamento 

Aldeia 

Arte rupestre 

Aterro, cerrito, teso, mound (Marajó) 

Caminho, estrada 

Casa subterrânea 

Cemitério 

Cerâmico 

Cerâmico, atividade específica 

Cerâmico, habitação 

Cerimonial 

Forte ou fortificação 

Habitação 

Lito-cerâmito, habitação 

Oficina lítica 

Polidor 

Quilombo 

Redução jesuítica 

Sambaqui, berbigueiro, concheiro 

 

40.Forma: classificar a forma do sítio segundo a nomenclatura sugerida na tabela 
abaixo: 

Anular 

Circular 

Elipsoidal 

Irregular 

Linear 

Não delimitada 

Retangular 

Triangular 

 

Este campo também permite a inclusão de tipos não previstos na tabela. 
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41.Tipo de solo: indique o(s) tipo(s) de solo do sítio; 
42.Estratigrafia: indicar o número, espessura e profundidade das camadas 

arqueológicas; 
43.Estruturas: indicar as estruturas arqueológicas encontradas no sítio; mais de 

uma opção pode ser marcada; estruturas não previstas na ficha de preenchimento 
devem ser informadas no campo Outras; a existência de sepultamento(s) no sítio 
deve ser indicada marcando-se o opção Funerárias; 

44.Artefatos: indicar os artefatos arqueológicos encontrados no sítio; mais de uma 
opção pode ser marcada; Artefatos e/ou instrumentos históricos industriais e/ou 
artesanais devem ser listados no campo apropriado; 

45.Outros vestígios líticos: listar, usando vírgulas como separador; 
46.Material histórico: listar, usando vírgulas como separador; 
47.Outros vestígios orgânicos: listar, usando vírgulas como separador; 
48.Outros vestígios inorgânicos: listar, usando vírgulas como separador; 
49.Acervo: indicar o(s) nome(s) da(s) instituição(ões) onde o material coletado se 

encontra; o campo Instituições deve ter seus itens separados por vírgulas; no 
campo Números de catálogo, informar os números de registro atribuídos pela 
instituição (os números dados em campo constarão da ficha do Inventário 
Nacional de Coleções Arqueológicas - INCA), também separados por vírgulas; 

50.Arte rupestre: indicar a existência de Pintura e/ou Gravura no sítio; o campo 
Ausente informa a inexistência de arte rupestre; 

51.Filiação cultural: indicar a filiação cultural do sítio para os Artefatos líticos, 
Artefatos cerâmicos e para Arte rupestre; essa informação pode ser 
classificada em Tradições, Fases/Estilos e Complementos; no caso de 
classificações alternativas, deve ser usado o campo Outras atribuições; mais de 
um valor pode ser informado no mesmo campo usando vírgula como separador; 

52.Datações absolutas: informar datações absolutas obtidas para o sítio; 
53.Datações relativas: informar datações relativas atribuídas ao sítio; 
54.Grau de integridade: informar a opção referente ao grau de conservação do 

sítio; 
55.Fatores de destruição: informar que fatores estão afetando a integridade do 

sítio; mais de uma opção pode ser marcada; demais fatores não tabelados devem 
ser indicados, separadamente, nos campos Outros fatores naturais e Outros 
fatores antrópicos; 

56.Possibilidades de destruição: informar as possibilidades de destruição 
previstas por atividades a serem desenvolvidas no local como, por exemplo, 
inundação por barragem, exploração de calcário, abertura de estrada ou ferrovia, 
etc.; 

57.Medidas para preservação: informar medidas sugeridas para preservação do 
sítio; 

58.Relevância do sítio: marcar uma opção Alta, Média ou Baixa; a relevância do 
sítio é diretamente proporcional ao seu estado de conservação, ao seu potencial 
científico - presença de material orgânico, esqueletos, profundidade temporal 
grande, arte rupestre, etc. – e à importância que lhe é atribuída pela comunidade; 

59.Atividades: indique a(s) atividade(s) realizada(s) no sítio; 

 Registro: marcar esse campo quando o preenchimento da ficha for 
baseado em vistoria de campo; no caso de cadastro feito com base 
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unicamente em trabalho bibliográfico ou a partir de informações de 
terceiros, esse campo não deve ser marcado; 

 Coleta de superfície: marcar esse campo quando houver coleta de 
superfície; 

 Sondagem ou Corte estratigráfico: marcar quando forem feitas 
sondagens ou cortes de até 4 m²; 

 Escavação de grande superfície: marcar quando forem feitas 
decapagens em níveis artificiais ou naturais maiores que 4 m²; 

 Levantamento de grafismos rupestres: marcar quando houver 
levantamento de grafismos; 

60.Responsável pelo registro do sítio: informar o nome do inventor do sítio; 
indicar, separadamente nos campos previstos, o Endereço – logradouro e 
número -, CEP, a Cidade, a UF, o E-mail e os telefones (Fone/FAX); 

61.Nome do projeto: informar, quando couber, o nome do Projeto de Pesquisa 
Arqueológica – PPA – no âmbito do qual sítio foi registrado; 

62.Instituição: informar a instituição à qual está vinculado o pesquisador que 
registrou o sítio; indicar, separadamente nos campos previstos, o Endereço – 
logradouro e número -, CEP, a Cidade, a UF, o E-mail e os telefones 
(Fone/FAX); 

63.Documentação produzida: indicar a quantidade de itens para cada tipo de 
documento apresentado na tabela; caso a documentação de um determinado tipo 
seja muito volumosa e de difícil quantificação, informar o número aproximado de 
itens; 

64.Bibliografia: indicar as quatro fontes bibliográficas, publicadas ou não, mais 
importantes com as referências completas; 

65.Observações gerais sobre o sítio: campo livre para registro de quaisquer 
informações julgadas importantes e não previstas nos demais campos desta ficha; 

66.Atualização: campo livre para registro de informações sobre os sítio ou material 
coletado. Deve ser sempre informado a data da revisitação e o nome do 
arqueólogo responsável, se possível enviar material fotográfico. 

 

 




