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Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma comparação dos registros, catalogação, documentação e 

procedimentos curatoriais aplicados aos materiais coletados nos Sítios Arqueológicos 

Ruínas da Estância do 28 (Alegrete – RS) e Santa Clara (Quaraí – RS), ambos 

pertencentes ao Projeto Arqueológico: Salamanca Arqueologia Histórica; sob Registro 

GEAIC/UFSM 030248/2011, inseridos no Laboratório de Estudos e Pesquisas 

Arqueológicas da Universidade Federal de Santa Maria, tendo como objetivo identificar 

os erros nas técnicas de conservação e preservação do patrimônio arqueológico 

cometidos no passado para então atender as necessidades documentais seguindo 

parâmetros técnicos e mecanismos que auxiliem na organização e recuperação dos 

objetos, tanto fisicamente como as informações a eles relacionadas. Neste sentido, 

estabeleceu-se como problemática de pesquisa: como eram feitos os procedimentos de 

curadoria e catalogação dos materiais coletados no Sítio Arqueológico Santa Clara, e 

quais técnicas são aplicadas hoje com os objetos do Sítio Ruínas da Estância do 28? 

Quais táticas são mais preservacionistas? Lembrando que o projeto visa fazer uma 

comparação dos procedimentos a fim de criar um padrão para registrar e catalogar as 

próximas peças a se tornarem integrantes do acervo do LEPA, estabeleceu-se como 

metodologia um levantamento das coleções citadas para análises comparativas sobre a 

eficiência dos procedimentos para conservação aplicados nos materiais, obtendo como 

principal resultado que o tratamento oferecido ao Sitio Ruínas da Estância do 28 tem 

maior efetividade ao que se trata de conservação preventiva e facilidade no acesso das 

informações relativas aos materiais pertencentes à coleção do que os procedimentos 

usados com o Sítio Santa Clara, que acabaram tendo que passar por uma nova curadoria. 
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