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RESUMO

O trabalho intitulado “Licenciamento ambiental e pesquisa arqueológica: a Rodovia AP-070 em questão” tem por objetivo conhecer os motivos 
que levaram o órgão licenciador estadual do Amapá a não considerar os estudos prévios de arqueologia realizados no ano de 1992 e a não exigir 
novos estudos arqueológicos antes da concessão das licenças ambientais para pavimentação e asfaltamento da Rodovia AP-070, uma vez que 
essas pesquisas fazem parte dos Estudos de Impacto Ambiental, que são indispensáveis para a expedição de licenças ambientais, pois se destinam 
a prevenção de dano ao meio ambiente, do qual o patrimônio arqueológico é parte. A investigação se conduziu a partir da seguinte indagação: 
quais as possíveis razões que levaram o órgão licenciador a não considerar os estudos de arqueologia efetuados no ano de 1992, que constataram 
a existência de sítios arqueológicos em toda a extensão da rodovia, bem como a de não exigir uma atualização desses estudos, anteriormente à 
concessão de licenças ambientais para a obra em discussão. Em face do dano ao sítio arqueológico situado no distrito de Santo Antônio da 
Pedreira/AP, cortado pela Rodovia AP-070, indaga-se, igualmente, a responsabilidade civil do Estado e a atuação do IPHAN e do Ministério 
Público Federal no desenrolar do processo licenciatório. A hipótese levantada e confirmada quando da realização da pesquisa consistiu na 
assertiva de que as licenças ambientais para a pavimentação e asfaltamento da referida Rodovia foram concedidas sem a observância da 
legislação pertinente à obrigatoriedade de estudos prévios de arqueologia, dado que o Estado do Amapá assumiu, nesse caso, simultaneamente o 
papel de órgão licenciador e empreendedor.  A abordagem da temática foi realizada através do método dedutivo, uma vez que se partiu da 
premissa que por pertencerem à mesma pessoa política, órgão ambiental licenciador e empreendedor, poderia não existir rigor no processo de 
licenciamento. Os procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa bibliográfica e a documental. A pesquisa bibliográfica fundou-se na 
literatura e entendimento dos tribunais brasileiros sobre o tema em questão, para tanto utilizou-se da técnica de fichamento bibliográfico e 
documental, esta última pautou-se na necessidade de concentrar as atenções na análise dos autos do processo administrativo de licenciamento 
da Rodovia AP-070 nº 3.200-0515/2002 - SEMA, nas normas jurídicas, bem como nos documentos emanados pelo IPHAN e Ministério Público 
Federal. As conclusões apontam que o auto-licenciamento ambiental da Rodovia AP-070 deixou de observar a legislação ambiental no que 
concerne a obrigatoriedade de Avaliação de Impacto Ambiental e consequente pesquisa arqueológica, assim como o princípio ambiental da 
prevenção e da Administração Pública, em especial aqueles que instituem a impessoalidade e moralidade. Dessa forma, restou-se demonstrada a 
vulnerabilidade do auto-licenciamento da Rodovia AP-070, que se agravou diante da conduta do próprio Estado, que tanto não atendeu as 
exigências dos órgãos ambientais como se esquivou de seu dever constitucional de salvaguardar o meio ambiente. A atuação do MPF/AP e da 
IPHAN/AP, apesar de não ter sido suficiente para garantir a observância desses princípios e legislações em todas as etapas do licenciamento, 
contribuiu para evitar que novos danos ocorressem ao patrimônio arqueológico. Por fim, intentou-se neste trabalho colocar o patrimônio cultural 
arqueológico no centro das discussões acerca do funcionamento do processo de licenciamento ambiental, pois o direito das presentes e futuras 
gerações de acessar sua história, essencial para a sadia qualidade de vida, também só será possível com a preservação desse patrimônio, que 
deve ser protegido por todos, seja pelo Estado, seja pela sociedade.
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