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Resumo 

 
 

Este trabalho tem por objetivo a verificação do Processo n° 01410.000094/2007-32 do 

Ministério Público Federal ao IPHAN, realizando a análise do mesmo, na perspectiva de 

percebê-lo na sua viabilidade ou não dentro do estado de Rondônia. Para tal, este estudo foi 

elaborado através de um levantamento bibliográfico sobre os sítios do tipo geoglifo no sul da 

Amazônia, dando foco ao estado de Rondônia. O Processo n° 01410.000094/2007-32 do 

Ministério Público Federal entendeu que os sítios do tipo geoglifo vinham sendo depredados 

sem que sua proteção efetiva estivesse sendo realizada a partir dos instrumentos legais 

existentes, dessa forma, o mesmo indica o tombamento de alguns sítios como meio de 

salvaguardá-los. Partindo desse cenário o trabalho levantou a possibilidade de realização de 

outras formas de proteção desses bens como a musealização (ecomuseus, museus de 

percursos, museus a céu aberto), pois, acredita-se que este tipo de abordagem aliada a 

continuidade dos estudos arqueológicos do tipo geoglifo e consequente preservação seria 

viável, diferente do tombamento que age também como um empecilho. 

 

Palavras chaves: sítios tipo geoglifo, tombamento, musealiazação. 
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Abstract 

 
 

The objective of this work is to verify the Process No. 01410.000094 / 2007-32 from the 

Federal Public Ministry to IPHAN, carrying out the analysis of the same, with a view to 

perceive it in its viability or not within the state of Rondônia. For this, this study was 

elaborated through a bibliographical survey about geoglyph sites in southern Amazonia, 

focusing on the state of Rondônia. Federal Prosecutor's Office No. 01410.000094 / 2007-32 

understood that geoglyph sites were being depredated without effective protection being 

carried out from existing legal instruments, thus, the same indicates the overturning of some 

sites as means of safeguarding them. From this scenario, the work has raised the possibility of 

realizing other forms of protection of these goods, such as musealization (ecomuseus, path 

museums, open-air museums), since it is believed that this type of approach, together with the 

continuity of archaeological type geoglyph and consequent preservation would be viable, 

different from the tipping that also acts as a hindrance. 

 

Key words: geoglyph sites, tipping, musealiazation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo verificar o Processo n° 

01410.000094/2007-32 do Ministério Público Federal a partir da análise dos dados inseridos 

no Processo, promovendo uma discussão sobre a realização do tombamento de sítios 

arqueológicos de tipo geoglifo, discutindo os meandros dessas ações, com ênfase ao estado de 

Rondônia. 

O processo n° 01410.000094/2007-32 iniciado por ofício do Procurador Dr. Anselmo 

Henrique Cordeiro Lopes, em 13/11/2007 endereçado ao Superintendente Regional do 

IPHAN em Rondônia, Sr. Alberto Bertagna, uma vez que o patrimônio histórico e cultural do 

estado do Acre estava, naquele momento, sob a jurisdição daquela superintendência. Em 

resposta ao MPF, através do ofício n° 272/2007, o Sr. Alberto Bertagna afirma que já havia 

sido determinada a abertura de processo visando à instrução do tombamento e, para 

comprovar, anexa a Portaria 303, de 13/12/2007, publicada no DOU n° 240, de 14/12/2007 a 

fls. 20 e 21 (portaria de autorização para a arqueóloga Denise Schaan executar seu projeto de 

pesquisa acadêmico intitulado "Geoglifos do Acre", sem nenhuma relação com o 

tombamento). 

Durante esse período e principalmente devido aos constantes ofícios do MPF 

solicitando esclarecimentos sobre o andamento do processo de tombamento e fazendo 

exigências, o diretor da sub-regional do IPHAN Fernando Figalli Moreira Júnior envia ofício 

ao MPF informando que o processo encontra-se em fase de instrução e que está 

desenvolvendo um amplo levantamento em parceria com a UFAC, UFPA e Governo do 

estado do Acre no sentido de obter informações mais precisas acerca de localização e estado 

de conservação dos sítios (Ofício 012/2008/Subr/Acre/16a. SR, de 24/06/2008). Em setembro 

de 2008, o superintendente da 16ª Regional do IPHAN envia ao procurador Anselmo 

Henrique Cordeiro Lopes o ofício n° 200/2008, de 23/09/2008, o seguinte conteúdo: 

"informamos que a coordenadora do projeto de levantamento de sítios (...) geoglifos, Dra. 

Denise Pahl Schaan, apresentou o 1° Relatório Parcial dos trabalhos desenvolvidos em campo 

(...). O projeto tem duração prevista de 24 meses (....) com previsão de conclusão em 

dezembro de 2009".  

Segundo o relatório de Schaan (Estudo dos sítios arqueológicos tipo geoglifo 

localizados nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia com vistas a instruir processo de 
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tombamento) somente em 2010 o IPHAN solicitou à arqueóloga que procedesse ao estudo, 

descrição e análise de geoglifos a serem tombados, se este fosse o caso, tendo em vista ser 

especialista no assunto. A partir de solicitação do IPHAN à UFPA, nos dias 15 e 16 do mês de 

março de 2010 foi realizada reunião no Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação 

Elias Masour, em Rio Branco/AC, para tratar da demanda do MPF. Nesta reunião ficou 

acordada a necessidade de ser firmado Termo de Cooperação a fim de possibilitar a realização 

dos estudos necessários à devida instrução do processo de tombamento em conformidade com 

a Portaria SPHAN nº 11/1986. Durante a vigência do projeto a arqueóloga entregou ao 

IPHAN dois relatórios parciais, versando sobre o andamento das atividades, em Maio e 

Dezembro de 2012. Durante o período de vigência do Termo de Cooperação foram 

identificados 172 novos sítios arqueológicos do tipo geoglifo nos estados do Acre, Amazonas 

e Rondônia. 

O desenvolvimento dessa monografia torna-se importante no sentido de divulgar e 

discutir as possibilidades elencadas pelos arqueólogos no sentido de preservação destes sítios, 

tendo em vista ainda que um baixo número desses foi estudado. Segundo Schaan et al. (2010) 

os estudos na Amazônia Ocidental irão contribuir decisivamente para que se repense a 

ocupação antiga da região, criando-se novos modelos interpretativos que nos permitam 

melhor compreender a dinâmica de interação entre populações humanas e o ambiente tropical.  

Essa monografia está dividida em 3 capítulos. No primeiro capítulo discutiu-se o 

histórico de pesquisa nos sítios do tipo geoglifo na região amazônica, essas estruturas são 

conhecidas desde 1910 através dos trabalhos de Erland Nordenskiöld. No Brasil, as primeiras 

pesquisas arqueológicas foram realizadas principalmente no Amapá e Pará, ficando o restante 

da Amazônia praticamente desconhecida com relação aos seus vestígios arqueológicos. Essa 

situação se alterou com a realização do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na 

Bacia Amazônica o PRONAPABA. Em 1980, as pesquisas foram lideradas pelo arqueólogo 

Ondemar Dias. Os trabalhos ficaram mais aprofundados em 1990 e o início da década 

seguinte no estado do Acre. Somente a partir de 2005 que as pesquisas sistemáticas ganharam 

força e a partir disso surgiram as primeiras publicações de novas descobertas, o que levou os 

pesquisadores a publicarem resultados obtidos em décadas anteriores. Foi discutido a já 

ultrapassada visão de que: os povos de terra firme nunca desenvolveram complexas 

instituições sociais ou cultura material elaborada. Os geoglifos são a prova de que uma 

população expressiva se desenvolveu na Amazônia Ocidental. Com relação à funcionalidade 

desses monumentos, acredita-se que as trincheiras tiveram múltiplas funções (defesa, 
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assentamento humano, residência de elites, espaço cerimonial e público, cemitério, manejo de 

água, armadilhas para animais, proteção de cultivos, demarcação de territórios, comunidades e 

campos de cultivo, expressão de arte) e estas variaram através do tempo.  

Em seguida, no segundo capítulo destacou-se a legislação pertinente ao patrimônio 

arqueológico, leis, decretos, portarias e cartas patrimoniais que se aplicam ao caso dos 

geoglifos, dentre elas: A Lei n° 3.924, de 26/07/1961 (Lei dos Sambaquis), Portaria IPHAN 

n° 11, de 11/09/1986, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, A Carta de 

Cabo Frio (1989), Portaria IPHAN n° 127, de 30/04/2009, Portaria IPHAN Normativa n° 1 e 

outras. De acordo com a pesquisadora Schann (2014) as ações do IPHAN até o momento para 

assegurar a proteção dos geoglifos tem sido mínima, e frequentemente justificadas pela falta 

de pessoal e de recursos financeiros. A partir desse destaque, observa-se que o tombamento 

seria um instrumento inadequado para a proteção de sítios arqueológicos, desta forma a 

musealização seria mais indicada, já que os museus estão permanentes a serviço da sociedade 

e de seu desenvolvimento, que coleciona, conserva, pesquisa, comunica e exibe, para o 

estudo, a educação e o entretenimento e evidencia o material do homem e seu ambiente, que 

traduzem heranças distintas dentro do quadro histórico desenhado pela Museologia. 

Finalmente no terceiro e último capítulo, discute-se o Processo de Tombamento de 

Sítio tipo Geoglifo: Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF em Rondônia, pesquisado pela 

Dra. Denise Pahl Schaan, ela reuniu informações sobre 45 sítios arqueológicos localizados em 

seis municípios no estado de Rondônia. A autora os divide em três categorias: (a) sítios 

indicados para tombamento, (b) sítios não indicados para tombamento e (c) sítios descobertos 

recentemente. O Processo deu-se pelo fato do Ministério Público ter entendido que sítios 

estavam sendo depredados, sem que sua proteção e fiscalização adequada estivessem 

ocorrendo. A autora diz que, os geoglifos se constituem em bens imóveis, são construções 

monumentais relacionadas a um importante período da história do Brasil, qual seja o da 

ocupação da Amazônia Ocidental por uma civilização que construiu centenas de recintos, para 

encontros sociais e religiosos, cercados por valetas e muretas de formatos geométricos 

seguindo uma mesma técnica arquitetônica, que se espalhou por uma área de cerca de 200 

km², com inovações locais de estilo, tamanho e configuração. A preservação de tais 

monumentos seria especial, empoderada, e uma ação reparadora, já que a sociedade atual tem 

dificuldade em aceitar o fato de que as valetas foram construídas pelos povos indígenas, pois 

existe o preconceito de que os indígenas não seriam "capazes" de tais obras de engenharia. 

Quanto maior for o conhecimento sobre aquele geoglifo gerado a partir de pesquisas 
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arqueológicas, maior será também a sua significância. Os sítios arqueológicos podem ser 

significativos em vários níveis. Os geoglifos acreanos, rondonienses e amazonenses são 

significativos em nível mundial, pois sua distribuição, configuração, leiaute, são únicos, ainda 

que existam sítios semelhantes em outras partes do mundo.  

  Desta forma acredita-se que, o cidadão comum deveria ser o fomentador do processo 

de preservação e gestão patrimonial, já que a sua ancestralidade, identidade e memória está 

sendo remontada. A arqueologia amazônica pode ser uma das principais ferramentas de 

afirmação de povos tidos como marginalizados e inferiores. A possibilidade desses locais 

tornarem-se museus, divulgação e conhecimento além da academia, turismo cultural, ações 

educativas, seria de imensa importância para que a sociedade passasse da superficialidade a 

algo um pouco mais profundo com relação a história do indígena no norte do país. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Histórico das pesquisas arqueológicas em Sítios Tipo Geoglifo 

 

De acordo com a pesquisadora Ivandra Rampanelli (2016) o descobrimento de 

centenas de sítios arqueológicos do tipo geoglifo na região Amazônica proporcionou um novo 

olhar sobre o local. Eles foram encontrados no solo desmatado da região e são caracterizados 

como estruturas arqueológicas construídas mediante valas contínuas formando estruturas, 

delimitando espaços de diferentes formatos geométricos, apresentando uma grande variedade 

de tamanhos e que foram construídas por populações que viveram no Sul da Amazônia 

Ocidental entre 700 e 4500 anos antes do presente. A autora diz que través dos diferentes 

estudos já publicados na região, considera-se que essas estruturas arqueológicas indicaram a 

existência de uma população expressiva, organizada regionalmente, e que faziam uso dos 

mais diferentes recursos disponíveis da natureza para suas atividades diárias (domésticas e 

culturais), que viveram por centenas de anos em um habitat que até pouco tempo era 

considerada, uma região inóspita para suportar grandes densidades de populações no passado. 

Segundo Calandra e Salceda (2004) as características dos antigos habitantes, seus 

modos de assentamento (montículos) e outras estruturas de terra vinculadas à agricultura 

(canais, pequenos túmulos, campos de camellones) ou a intercomunicação regional e a 

qualidade e variedade de restos culturais que ali se manifestaram, chamaram a atenção de 

vários investigadores que desde o início do século XIX produziram contribuições de caráter 

variado, em função de uma problemática que envolve uma área tão grande.  

De acordo com Trindade (2015) sítios formados por estruturas de Terra no Sudoeste 

da Amazônia são conhecidos desde 1910 através dos trabalhos de Erland Nordenskiöld na 

região conhecida como “Llanos de Mojos”.  

Erickson, Álvarez e Calla M (2008) relatam que a imagem de sociedades limitadas por 

condições ambientais precárias, caracterizados como bandos de caçadores, coletores e em 

alguns casos sociedades com agriculturas incipientes, permaneceu por muito tempo na 

interpretação da história amazônica através de estudos e publicações etnográficas e 

arqueológicas. Essa imagem começou a ser mudada desde a década de 1960 quando foram 

descobertas enormes extensões cobertas com terraplanagem pré-hispánicas na região dos 

“Llanos de Mojo”, apoiando novas hipóteses sobre o potencial da Amazônia de obter 
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sociedades com altas densidades populacionais e complexidade sociopolítica, capazes de 

produzir obras monumentais de engenharia relacionados com o uso agrícola (campos 

elevados), produção e manejo de recursos (armadilhas de peixes, lagoas, manejo agroflorestal 

e pesca), controle hidráulico local e regional (calçadas, lagoas, canais e reservatórios) e de 

assentamento (montículos artificiais, ilhas florestais e trincheiras). Os autores chamam 

atenção para as semelhanças entre as zanjas encontradas em Baures e as estruturas 

encontradas no Xingu estado do Mato Grosso, eles dizem que tradicionalmente se afirma que 

os grupos Baure e Mojo da língua Aruaque construíram a maioria das estruturas de terra na 

Amazônia boliviana. 

 Segundo Heckenberg (2008) se todas essas estruturas viessem de uma mesma filiação 

cultural sua área abrangeria desde o Brasil central até o Sudoeste da bacia Amazônica, tal 

fenômeno seria o resultado da “diáspora Aruaque”, tal processo teria se iniciado em algum 

ponto da bacia amazônica e teria levado a distribuição de populações Aruaques por vastas 

extensões do território amazônico por volta de 2.500 a 1.500 AP, sendo o momento de 

“mudança dinâmica, hibridismo e integração regional”. 

           Com relação aos estudos realizados no Brasil Schaan et al. (2007) diz que, as primeiras 

pesquisas arqueológicas foram realizadas principalmente no Amapá e Pará, ficando o restante 

da Amazônia praticamente desconhecida com relação aos seus vestígios arqueológicos. Essa 

situação se alterou com a realização do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na 

Bacia Amazônica o PRONAPABA. Esse programa foi a versão amazônica de um primeiro e 

bem-sucedido projeto coordenado por Betty Meggers e Clifford Evans, o PRONAPA. O 

objetivo do PRONAPABA era, segundo Ondemar Dias, estabelecer os padrões de 

povoamento, as rotas de difusão das antigas populações pré-históricas e as características 

culturais na região amazônica. Dias ficou responsável pelo estado do Acre durante o 

PRONAPABA e as investigações iniciaram-se em 1977. Em Rio Branco, Ondemar Dias e 

Franklin Levy, procuraram informar-se sobre a ocorrência de sítios arqueológicos, 

privilegiando inicialmente as áreas que ofereciam maior risco de danos ao patrimônio 

arqueológico em razão das atividades humanas. O projeto tinha como objetivo inicial a 

identificação e registro dos sítios arqueológicos, definição dos padrões de assentamento, das 

rotas, das características culturais e a classificação de cerâmicas das populações antigas. 

 
 

“[...] Entre 1977 e 1982, os trabalhos de prospecção e escavação de sítios 

arqueológicos no limite sul da bacia amazônica foram responsáveis pela descoberta 

e registro dos primeiros sítios com estruturas de terra na região. Os sítios 

encontrados dessa maneira distribuíam-se no sentido norte-sul entre as calhas dos 
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rios Iquiri e Branco no estado do Acre ou ao longo da calha do rio Guaporé em 

Rondônia, atestando grande potencial arqueológico para a área em questão. [...]” 

(Trindade, 2012, p. 52). 

 

De acordo com Dias-Junior (1977) inicialmente, os pesquisadores estabeleceram a 

classificação das valas de acordo com suas características morfológicas e ecológicas e foram 

chamadas de: a) valas de "Urnas"; b) valas com "cerâmica em superfície"; c) valas com 

"estruturas" e; d) valas "habitacionais em terras altas". 

Segundo Dias-Junior e Carvalho (1988, 2008) em pesquisas realizadas durante os anos 

de 1977 e 1978 foram encontradas 20 valas. Sendo 2 valas com "urnas", 4 valas classificadas 

com "cerâmica em superfície", 4 valas caracterizadas por estruturas de terra localizadas perto 

de rios e 10 valas "habitacionais em terra alta" sendo 4 dessas com estruturas de terra, ou seja, 

foram encontradas um total de 8 valas com estrutura de terra. 

Ainda de acordo com Dias-Junior e Carvalho (1978, 1988) no Brasil, as pesquisas 

continuaram sendo feitas na década de 1980, encabeçadas pelo arqueólogo Ondemar Dias 

que, à época, tinha grande preocupação em descrever e classificar os materiais cerâmicos 

encontrados em fases e tradições distintas.   

Schaan et al. (2010) diz que, em 1988 pela primeira vez, Ranzi visualizou um desses 

sítios a partir de uma aeronave comercial, voando de porto Velho para rio Branco. Tratava-se 

de duas trincheiras anelares concêntricas, com quase 200 metros de diâmetro, localizadas na 

fazenda “Seu Chiquinho”. No entanto, trabalhos mais aprofundados sobre a formação e 

distribuição de tais estruturas no estado brasileiro do Acre só se intensificaram a partir de 

meados da década de 1990 e início da década seguinte, a partir da observação de sítios 

encontrados nas imediações da capital Rio Branco e ao longo da rodovia BR-317. 

De acordo com Trindade (2012) nessas regiões tais estruturas se localizam, em geral, 

em áreas de terra firme (pequenos planaltos ou platôs elevados) ao longo de toda a extensão 

do rio Branco, distando cerca de 5 a 25 km da sua calha principal. Elas chamam atenção pela 

execução primorosa, com ângulos e dimensões bastante precisos e a ocorrência de formas 

conjugadas ou sobrepostas.  

Segundo Rampanelli (2016) entre 1996 e 1999 foram recolhidas e analisadas 

cerâmicas e argilas queimadas de algumas estruturas de terra delimitadas por valas, por dois 

estudantes da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro (UFF), cuja pesquisa 

resultou em duas teses de doutorado em Geoquímica de Rose Mary Latini (1998) e Ieda N. 

Gomes (2000). 
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Segundo Schaan et al. (2010) no ano de 1999, novamente viajando de avião entre 

porto Velho e rio Branco, Ranzi visualizou do alto outro sítio, na fazenda colorada, composto 

por três estruturas geométricas: um círculo, um quadrado e um “u” formado por uma dupla 

trincheira. A partir de então, passou a investigar essas ocorrências através de novos sobrevôos 

e visitas terrestres. Percebendo que se tratava de figuras geométricas perfeitas, Ranzi as 

chamou de geoglifos, que quer dizer “marcas ou entalhes na terra”. 

 

“[...] No estado de Rondônia, as pesquisas realizadas no âmbito do PRONAPABA 

ficaram a cabo do pesquisador Eurico Miller. A princípio, a área a ser prospectada 

deveria abarcar o trecho sudeste entre as rodovias RO-399 e RO-370, e o trecho sul 

da BR-429. Entre 1977 e 1982, o pesquisador e sua equipe foram responsáveis pelo 

registro de ao menos 10 sítios arqueológicos com indícios de estruturas de terra 

formados por valas. Apesar de não ser possível precisar o local exato da ocorrência 

desses sítios, podemos perceber que estes se encontram distribuídos ao longo da 

calha principal do rio Guaporé entre os rios Méquens e Sotério. Em 2010, quatro 

novos sítios foram encontrados na região entre os municípios de Rolim de Moura e 

São Francisco do Guaporé, por ocasião dos trabalhos de levantamento e prospecção 

arqueológica realizados na BR-429. Essas estruturas, tal como as encontradas no 

Acre, apresentam formas mais precisas e diversificadas com diâmetro médio de 

180m, localizando-se em áreas de terra-firme a distâncias de 2 a 20 km da calha do 

rio Guaporé. [...]” (Trindade, 2012, p. 53). 

 

 

        Segundo Dias-Junior e Carvalho (2008) somente a partir de 2005 que as pesquisas 

sistemáticas ganharam força e a partir disso surgiram as primeiras publicações de novas 

descobertas, o que levou os pesquisadores a publicarem resultados obtidos em décadas 

anteriores. Inicialmente, não se deu importância a estas estruturas, por duas razões: 1) porque 

estas estruturas seriam semelhantes às trincheiras da guerra no início do século XIX na região. 

E 2) as rudimentares técnicas do tempo não permitiam quantificar ou identificar as dimensões 

das valas na região. Schaan et al. (2008) destaca que os pesquisadores do projeto 

PRONAPABA, simplesmente não consideraram estas estruturas arqueológicas, como parte do 

processo de ocupação humana na área. 

           Rampanelli (2016) diz que a partir de 2001 houve uma melhoria na resolução de 

imagens de satélite na região para a busca de valas e apareceram diferentes pesquisadores 

como Ranzi e Aguiar (2001); Schaan et al. (2007); Carmo (2012); Rampanelli et al. (2012); 

Saunaluoma (2014), entre outros que investigaram firmemente na região para que se pudesse 

conhecer melhor estas estruturas delimitadas por trincheiras. 

       Salienta-se que as primeiras pesquisas sobre os geoglifos tanto no Acre quanto em 

Rondônia foram consequências do PRONAPABA, atualmente as pesquisas são resultado do 

desmatamento e da compensação de grandes obras, como a construção de linhas de 
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transmissão, implantação de usinas hidrelétricas ou da renovação de rodovias federais e 

estaduais.  

         Rampanelli (2016) diz que, atualmente são identificadas e registradas 818 valas com 

estruturas de terra delimitadas por trincheiras no sul da Amazônia Ocidental e apenas no 

território do Acre foram realizadas prospecção em superfície de aproximadamente 215 

estruturas de terras delimitadas por trincheiras (durante os anos de 2005-2015), encontrando 

poucos materiais culturais. Neste mesmo período (2005-2015), poucas valas foram escavadas, 

cerca de 20, destacando-se: Tequinho, Fazenda Colorada; Fazenda Atlântica; Severino 

Calazans, Jacó Sá, Ramal do Catapará; Fazenda JK; Fazenda São Paulo; Balneário Quinauá; 

Prohevea, Bukhari, Cícero Cara de Pau, Campo Esperança, Espinhara e Sol de Campinas, 

sendo que apenas alguns foram escavados na parte central.  

 

 

1.1 O que dizem os pesquisadores sobre os sítios de tipos geoglifos? 

 

Conforme Schaan et al. (2008) os geoglifos, são “trincheiras ou valetas escavadas no 

solo argiloso, formando figuras geométricas (círculos, retângulos, losangos, hexágonos, 

octógonos) com até 350 metros de diâmetro, e caminhos que os conectam”. A importância 

dos geoglifos para o entendimento da ocupação humana da Amazônia ocidental dificilmente 

pode ser exagerada. A maioria desses sítios está localizada nos interflúvios dos tributários do 

alto Rio Purus, em altitudes que variam entre 180 e 220 metros, essas são áreas que 

tradicionalmente foram consideradas como possuindo baixo potencial agrícola e, portanto, 

“inadequadas” a assentamentos densos e permanentes. Até agora, cerca de 200 sítios foram 

identificados, alguns deles com mais de uma estrutura, quase todos os sítios possuem 

caminhos que conectam as estruturas entre si, ou que levam até o rio mais próximo, caminhos 

esses que possuem larguras de até 60 metros, e se estendem por distâncias superiores a 500 

metros.  

Ainda conforme Schaan et al. (2010) o estudo desses sítios possui o potencial de 

responder questões de importância fundamental sobre antigas estratégias de subsistência na 

terra firme, e proporcionar evidência empírica sobre as formas de organização sociopolítica 

que caracterizaram as sociedades pré-colombianas nessa parte da Amazônia. A pesquisadora 

diz que, apesar das poucas informações históricas quanto às obras de terra, sua função pode 

ser entendida como cerimonial (local para festas), ou função defensiva. A até agora, em torno 
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de 200, sejam ainda uma pequena fração daqueles que se encontram dentro de áreas 

florestadas, portanto, ainda não identificados. Apesar dos dados serem preliminares, a autora 

acredita que as pesquisas na Amazônia ocidental irão contribuir decisivamente para que se 

repense a ocupação antiga da região, criando-se novos modelos interpretativos que nos 

permitam melhor compreender a dinâmica de interação entre populações humanas e o 

ambiente tropical.  

Schaan et al. (2007) diz que, as diferenças ecológicas entre os ambientes de várzea e 

terra firme (terra para agricultura, acesso aos recursos ribeirinhos e navegação) têm apoiado 

interpretações dos povos de terra firme como horticultores de coivara semi-sedentários, que 

nunca desenvolveram complexas instituições sociais ou cultura material elaborada. Mas a 

existência de centenas de estruturas de terra perfeitamente geométricas erigidas por 

populações pré-colombianas nos solos argilosos da Amazônia ocidental, no estado do Acre e 

adjacências, os geoglifos, como estão sendo chamados no Brasil, indicam uma população 

expressiva, organizada regionalmente, vivendo por centenas de anos em um habitat que foi 

uma vez considerado como inadequado para sustentar complexidade social.  

Segundo Schaan et al. (2010) diversas paisagens antropogênicas identificadas por 

arqueólogos, antropólogos, geógrafos, geólogos e etnobotânicos são consideradas evidências 

empíricas de que a agência humana foi decisiva para vencer quaisquer obstáculos oferecidos 

por condições ambientais porventura adversas. 

 Mas de acordo com James Steward (1948) aos povos habitantes da floresta tropical 

estaria reservada a pouco gloriosa condição de sobreviventes em uma região de solos pobres e 

escassa proteína animal, a primeira tentativa de rastrear e compreender grupos humanos na 

Amazônia, foi feito por ele em 1948 no seu livro, “Handbbok of South American Indians”. O 

autor tentou organizar, em geral, a pré-história sul-americana. Neste trabalho, as culturas 

amazônicas foram definidas sob o conceito de Cultura da Floresta Tropical. Além de 

reconhecer as áreas ribeirinhas ecologicamente superiores aos interflúvios, para o autor, essas 

áreas não eram suficientemente produtivas para formar grandes culturas de cacicados, para 

Steward os habitantes da cultura da Floresta Tropical eram sociedades simples, caracterizada 

pela agricultura de queima e cultivo, com capacidade para navegação em rios e fabricação de 

cerâmica, o que indica que essas pessoas não seriam capazes de desenvolver estruturas sociais 

complexas na Amazônia, foi principalmente a falta de certos elementos, tais como a 

metalurgia e arquitetura monumental, que definiram essas culturas. Dessa forma, a cultura da 

Floresta Tropical seria muito próxima às tribos marginais de caçadores e coletores do Brasil 
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Central e da Patagônia (Argentina), sua organização sócio-política era tida como autônoma, 

igualitária e improdutiva de tecnologia. 

          Segundo Rampanelli (2016) os pesquisadores Betty Meggers e Clifford Evans 

reafirmaram essa teoria, construindo argumentos ecológicos a partir de diversas disciplinas, 

mostrando como estresses climáticos cíclicos, escassez proteica e solos pobres tinham 

contribuído para manter o desenvolvimento cultural no patamar característico de floresta 

tropical. Uma exceção foi feita, publicada primeiramente no livro Amazônia, a Ilusão de um 

Paraíso (Meggers, 1971) no livro Meggers reconhece a superioridade da várzea do Amazonas 

e seus grandes tributários, locais onde as artes e a política poderiam ter alçado outros vôos, 

devido à fertilidade superior dos solos e à oferta abundante de fauna aquática.  

De acordo com Schaan et al. (2007) a dicotomia entre várzea e terra firme persistiu 

nos trabalhos arqueológicos e antropológicos posteriores, críticas foram feitas a essa visão 

simplista da Amazônia, reduzida a dois habitats principais, mas sempre a consideração da 

superioridade da várzea permaneceu na literatura arqueológica. 

Destaca-se que visões fechadas como a de Steward e Meggers em relação à ocupação 

da Amazônia não devem seguir adiante, acredita-se que pesquisas na Amazônia Ocidental 

contribuirão para que se repense a ocupação antiga da região, criando-se novos modelos 

interpretativos para se possa melhor compreender a dinâmica de interação entre populações 

humanas e o ambiente tropical. 

Diferente dos autores citados anteriormente, o modelo proposto por Donald Lathrap 

(1970) sugere que os seres humanos se estabeleceram na Amazônia e se desenvolveram na 

Amazônia Central, afirmando que ali seria o provável núcleo de dispersão provável de uma 

série de sociedades agrícola-ceramistas cujo registro arqueológico foi distribuído por 

diferentes zonas da bacia do Amazonas, do Orinoco e do Caribe. Com os fluxos migratórios 

contínuos, devido a pressões populacionais causados pela vida agrícola, sedentária e 

espalhando a cultura em outras áreas, ao contrário do que foi defendido por Meggers. Lathrap 

através do “Modelo Cardiáco” caracterizou a Amazônia Central como um importante centro 

de inovação e difusão cultural nas terras baixas da América do Sul, ou seja, tratava a selva 

como um ambiente de recursos mais abundantes. Dessa forma, os rios do Amazonas e seus 

afluentes, agem como artérias e veias, espalhando inovações culturais provenientes do 

coração da floresta, resultando em uma maior ocupação do território.  Ele afirma que os povos 

antigos da Amazônia foram se desenvolvendo por processos de complexidade sócio-política 

com densidade populacional e adaptações agrícolas ribeirinhas bem-sucedida e, 
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consequentemente, um dos primeiros produtores de centros cerâmicos. O pesquisador supôs 

que a cerâmica começou a ser produzido em algum lugar na Amazônia Central, por volta de 

3.000 B.C., e se espalhou para outras regiões, juntamente com técnicas agrícolas, e também 

que Amazônia Central seria o centro de distribuição de populações ancestrais do tronco 

linguístico Arawak e Tupi.  

Schaan et al. (2010) diz que, apesar de se reconhecer, desde o século XIX, a existência 

de obras monumentais de terra feitas por populações pré-colombianas e as mesmas terem sido 

estudadas anteriormente por arqueólogos, novas interpretações sobre sua função e escala tem 

sido crucial para proporcionar novas pistas sobre as maneiras pelas quais os antigos 

amazônidas viviam e até onde foram no seu empenho em transformar seu entorno.  

De acordo com Trindade (2015) para desafiar modelos como o de Meggers e Steward, 

pode-se citar a ocorrência de campos elevados artificiais de diversos formatos, associados a 

canais, caminhos e pequenos morros, utilizados para o cultivo intensivo de gêneros agrícolas 

na Guiana que sugerem uma população estimada entre 50 e 100 hab/km quadrado – 

frequência populacional igual ou maior a de capitais modernas da Amazônia brasileira como 

Boa Vista-RR (54), Macapá-AP (68), Rio Branco-AC (38) e Porto Velho-RO (12).  

Erickson et al. (2008) afirma em seu trabalho “Zanjas Circundantes: Obras de terra 

monumentais de Baures na Amazônia boliviana”, que as trincheiras podem ser vistas como 

monumentos, os habitantes da região Amazônica da Bolívia não construíram pirâmides de 

pedra, palácios reais ou tumbas cheias de tesouros, comumente encontradas em outras 

civilizações do mundo. Eles expressaram sua monumentalidade mediante a transformação de 

seu meio ambiente, através dos trabalhos de terra, como os campos elevados, a terraplanagem, 

canais e trincheiras de escala regional. Os autores dão como exemplo a zanja Chipeno I que 

contêm 58 hectares e que implicou o movimento de 20,800 m cúbicos de terra, requerendo 

8,320 pessoas por dia como mão de obra.   

 
 

 

“[...] Conhecidas mais amplamente por “geoglifos” por pesquisadores brasileiros, 

“zanjas circundantes” por pesquisadores bolivianos ou ainda “earthworks” pelos 

demais pesquisadores estrangeiros, tais estruturas constituem-se geralmente de 

formas geométricas simples (quadrados, círculos, formas elipsoides etc.) ou 

compostas por duas ou mais figuras sobrepostas, entrecortadas ou interligadas por 

canais ou passarelas. [...]” (Trindade, 2012, p. 48).  

 

 

Nos anos 90, no Alto Xingu (Mato Grosso - Brasil), o pesquisador Heckenberger 

(1996) mostrou através de analogias etnográficas, populações que cultivavam a mandioca e 
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que ocuparam o final do primeiro milênio A.C., grandes aldeias com quase um quilômetro de 

diâmetro, cercadas por fossos. Segundo Neves (2000) também na parte oriental da Ilha do 

Marajó (Pará), foram encontrados e investigados grandes montículos artificiais feitos por 

seres humanos, associados com cerâmicas com técnicas sofisticadas, decoração policromada, 

modelagem, incisão e excisão. 

              Assim como diz Trindade (2015) sejam os tesos da Ilha de Marajó, os montículos 

com terras-pretas antropogênicas da Amazônia central, as aldeias fortificadas do alto rio 

Xingu ou os campos elevados para a agricultura das Guianas, tais ocorrências parecem ter 

colocado fim à antiga discussão sobre a impossibilidade de adensamento populacional e 

desenvolvimento cultural na bacia Amazônica, ampliando e diversificando os 

questionamentos sobre a constante dicotomia entre os ambientes de várzea (ricos em 

nutrientes provenientes dos rios de águas claras com origem andina) e terra-firme (ao menos 

em tese, menos favoráveis à ocupação humana em larga escala). 

            Salienta-se que as evidências disponíveis de várias áreas amazônicas que indicam 

grandes populações organizadas regionalmente e vivendo em áreas distantes das várzeas, não 

serão modificadas. Agora a questão é outra, busca-se entender a funcionalidade dessas 

estruturas, Schaan et al. (2007) diz que, modelos como o de Meggers e Steward que não 

servem como ferramentas para interpretar a realidade, devem ser questionados.  

Em relação aos aspectos construtivos dos sítios de tipos geoglifos podemos citar os 

estudos dos seguintes autores: Rampanelli (2016), Trindade (2015), Calandra e Salceda 

(2004), Schaan et al. (2008), Erickson, Álvarez e Calla M. (2008), Balée (2008), Schaan et al. 

(2012) e outros.  

Rampanelli (2016) levanta a questão de a construção das trincheiras terem sido feitas 

pela falta de materiais de pedra no ambiente, entendendo-se que os poços ou trincheiras foram 

construídos quando a escassez de pedra impedia a construção de muros, ou a razão para a 

construção terem um significado social, permitindo a recordação de pessoas ou eventos 

importantes para o grupo, ou também poderia ser uma forma de manifestação de respeito ou 

agradecimento aos seus deuses ou antepassados. Conforme ela, as propostas para a 

funcionalidade das trincheiras são variadas, vão desde conceitos astronômicos, até aqueles 

que enfatizam a sua importância como meio de demarcação física ou simbólica, passando por 

aqueles que defendem o seu papel como local de habitação, centros cerimoniais, túmulos 

megalíticos, gestão de poder social ou simplesmente para drenagem, canais de irrigação, 
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pecuária ou apontar sua natureza defensiva. Sua funcionalidade é bem variável e seria inútil 

destacar uma interpretação comum para todos os sítios. 

         Segundo Erickson et al. (2008) os geoglifos distribuídos no grande território da 

Amazônia Ocidental, possuem dimensões de “trincheiras circundantes” bem variáveis, 

podendo ter trincheiras com perímetros de até 4,5 metros (m) de profundidade e 10 metros de 

largura, isso geralmente se refere a uma vala em "V" e "U", às vezes com paredes muito 

íngremes. Ainda de acordo com Erickson, por muito tempo imaginava-se que a Amazônia sul-

americana teria um potencial limitado, com organizações sócio-políticas simples, nomadismo 

ou semi-nomadismo, economia de caça, pesca e agricultura incipiente. Com o descobrimento 

de enormes sistemas de campos elevados, calçadas, canais, montículos de assentamentos na 

Amazônia boliviana esta perspectiva tradicional foi desafiada demonstrando que as 

sociedades pré-colombianas construíram uma vasta paisagem de terraplanagem que defendeu 

uma cultura próspera e completa até o contato com os europeus. Nos últimos anos foram 

registradas terraplanagens arqueológicas que estão dentro de ilhas de bosques circundados por 

trincheiras contínuas e profundas que tem forma circular, oval, octogonal, hexagonal, 

quadrangular ou em forma de “D”, no Brasil são chamados de “geoglifos” por suas 

monumentais dimensões, qualidade do desenho e interessante simetria. 

   Erickson et al. (2008) em seus estudos registraram 59 trincheiras circundantes na 

Amazônia boliviana, eles descobriram trincheiras circundantes que variam entre 1 e 5 

hectares, com trincheiras perimetrais que alcançam até 4 metros de profundida e 10 de 

largura, demonstrando uma movimentação de trabalho extraordinário, cobrindo até 2 km 

quadrados, foram registrados agrupamentos de 4 trincheiras perimetrais que poderiam servir 

como praças, fortes, residências de elite, espaços para rituais, obras de engenharia hidráulica, 

diques, meios de proteção contra jaguares, assim como geoglifos. 

Com relação às modificações feitas nas paisagens Erickson et al. (2009) cita o 

“Complexo Hidráulico de Baures” (CHB), na Bolívia que foi criado com o intuito de melhor 

usufruir do regime pluvial dos Mojos, a área modificada chega a ultrapassar os 700.000 km 

quadrados, o que demonstra segundo Erickson a grande mobilização das populações e a 

permanência por longos períodos de tempo de um mesmo grupo em um determinado local. 

A pesquisadora Schaan (2014) também faz uma investigação com relação ao tempo 

que seria utilizado para a construção de um geoglifo, com 1,0 m cúbicos dia-pessoa seriam 

necessárias 100 pessoas para construir em 1 mês uma estrutura de 3 m de profundida, 10 de 

largura e 100 m de diâmetro. 
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De acordo com Schaan et al. (2008) na Ilha do Marajó (Bélem-PA) foram encontradas 

estruturas chamadas de tesos que datam de ca. 1.600 e 550 AP e estão associada à “Tradição 

Polícroma da Amazônia”, eles parecem ter sido criados como áreas de habitação a salvo das 

cheias da ilha, eles teriam função habitacional e cerimonial, o que foi atestado com a presença 

de urnas funerárias, cerâmicas ricamente decoradas e artefatos diferentes dos encontrados em 

regiões próximas aos tesos, eles teriam um papel importante nas redes regionais de interação 

entre as populações de Marajó que foram chamados por alguns autores de “cacicado”. 

Para o pesquisador E. Neves (2011) houve uma época de mudanças sociais nas terras 

baixas da Amazônia, o período vai de ca. 2000 a 1.000 AP, ocorreu em primeiro lugar o 

estabelecimento da vida sedentária, em segundo construções de estruturas monumentais e em 

terceira mudança na percepção de traços paisagísticos, antes entendidos como naturais. O sítio 

arqueológico Vila Gomes tem uma ocupação que data de 200 AP, está localizado às margens 

do rio Madeira e é importante para que se possa compreender a dinâmica de ocupação 

regional da Amazônia central e dos principais afluentes do rio Amazonas, ele apresenta uma 

grande área contendo terra preta e foi aparentemente circunscrito por uma vala de 

aproximadamente 1,70 m de profundidade, provavelmente com função defensiva. A criação 

dessa vala teria se dado por causa do adensamento populacional ocorrido na Amazônia a 

partir dos primeiros séculos d.C., que teria dado início a um processo de migração em direção 

às periferias amazônicas, e a consequência seriam conflitos por território, as valas seriam uma 

fortificação dos limites do assentamento. 

Segundo Balée (2008) o teso dos Bichos na ilha do Marajó, possui remanescentes 

carbonizados de plantas como a palmeira de tucumã (Astrocaryum vulgare), que em outros 

lugares da Amazônia é um componente avançado de transformações da paisagem que ocorre 

por causa da ação humana. Os efeitos dessas manipulações especificamente na biota têm sido 

documentados no aterro Ibibate que se encontra na Amazônia boliviana, lá ocorreu uma 

transformação primária da paisagem, que envolvem uma ação completa ou quase completa 

alteração de espécies devido à ação humana. Existem pelo menos 84 espécies de árvores e 

cipós com diâmetros de 10 cm na altura de seu peito e sobre o topo do monte. Muitas dessas 

espécies não podem tolerar inundações, sejam sazonais ou não. Aqui temos uma contribuição 

indígena, pode-se dizer, à diversidade alfa como resultado de transformação primária da 

paisagem. Uma espécie se Sorocea (uma árvore da família dos figos), que é uma árvore 

importante para fazer uma bebida cerimonial só ocorre em montes como Ibibate, esse é um 
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caso de transformação primária da paisagem (causada por atividade humana), o solo de 

Ibibate é comparável à terra preta, e 13% do material é provavelmente pura cerâmica.  

Segundo Balée et al. (2014) locais como antigas roças por eles pesquisadas 

apresentariam diversidade local de espécies muito superior à de áreas nunca cultivadas, o que 

denotaria a ação humana como grande causadora dessa diversidade.  

De acordo com Erickson et al. (2008) o fenômeno da terra preta de índio, está 

frequentemente associada a região central e baixa da bacia amazônica, mas também estão ao 

longo do Alto Xingú, no alto rio Madeira e rio Guaporé. Eles dizem que a maioria das 

investigações, de acordo com evidências arqueológicas, históricas e etnográficas apontam que 

as trincheiras foram construídas para defesa. Acredita-se sim que as trincheiras tiveram 

múltiplas funções e estas variaram através dos tempos. 

Schaan et al. (2007) ressalta que atualmente trabalha-se com diversas hipóteses: de 

que os geoglifos eram locais cerimoniais, aldeias fortificadas, ou locais de encontro. Ou talvez 

todas essas possibilidades, tendo em vista sua variabilidade, sua geometria perfeita indica seu 

caráter francamente simbólico. Schaan et al. (2012) ainda diz que, os geoglifos também 

teriam caráter religioso e que foram construídos por grupos que se encontravam sazonalmente 

para construir essas estruturas. Concorda-se com a hipótese de que os geoglifos tinham 

variadas funções como: defesa, assentamento humano, residência de elites, espaço cerimonial 

e público, cemitério, manejo de água, armadilhas para animais, proteção de cultivos (a 

vegetação mais associada com as trincheiras são uma grande variedade de palmeiras, videiras, 

árvores de cacau e pupunha), demarcação de territórios, comunidades e campos de cultivo, 

expressão de arte. 

 

 

“[...] A existência de trincheiras delimitando espaços circulares ou semi-circulares é 

geralmente interpretada como uma maneira de defender determinado território da 

invasão externa. No caso dos geoglifos, essa parece ser a função mais provável das 

trincheiras geométricas que em geral circundam áreas cujas dimensões variam de 3 a 

7 hectares. De acordo com essa interpretação, os geoglifos teriam sido aldeias 

fortificadas ou conjuntos de aldeias e praças fortificadas. A implantação dessas 

estruturas nos platôs que circundam os vales, de onde se tem uma vista excepcional, 

também indica a necessidade de buscar uma posição privilegiada com relação ao 

invasor que viria a partir dos rios. [...]” (SCHAAN, BUENO, RANZI, 2010, p. 49). 

 

 

          Com relação à cultura material encontrada nos sítios, o pesquisador Trindade (2015) diz 

que em Rondônia, além de instrumentos líticos polidos, as cerâmicas também apresentam 

traços da “Tradição Borda Incisa”, como incisões com linhas finas e uso de engobo, mas 
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também é possível ver elementos da “Tradição Zonado-Hachurado”, sobretudo nos motivos 

decorativos (PELLINI E TELLES (2011, apud TRINDADE, 2015)). Já no Acre, segundo 

Ondemar Dias (1978), as cerâmicas encontradas nos geogligos estão dentro da Tradição 

Quinari que possue cinco fases: Quinari, Iquiri, Iaco, Xapuri e Jacuru, são encontrados os 

antiplásticos do tipo caraipé, carvão e hematita. 

Tratando das cronologias dos geoglifos, Rampanelli (2016) diz que, as datas mais 

antigas registradas sugerem que a construção dos geoglifos começou ao redor de 2500 B.C., e 

prevaleceu na região até 1400 A.C.. Nas pesquisas de Saunaluoma e Schaan (2012), nos 

geoglifos do Acre foram coletados uma série de 25 datações. 

A cronologia estabelecida para os geoglifos parece cobrir um longo período que se 

estende desde o período Formativo 1000 B.C., quando surgiu em algumas regiões amazônicas 

os chamados Cacicados, até a Pré-história recente de 1540 A.C. (DE BLASIS (2001, apud 

RAMPANELLI, 2016)).   

De acordo com Schaan et al. (2012), a cronologia dos geoglifos varia muito, dessa 

maneira é difícil estabelecer uma cronologia definitiva para identificar o início das 

construções das estruturas de terra. As datas obtidas possuem um intervalo de tempo de 200 

A.C. - 900 B.C. com o período de pico das construções, que poderiam ser ocupadas em várias 

ocupações sobrepostas e sucessivas. O conjunto de amostras compreendem 7 geoglifos 

diferentes e as análises de datas mostram que os mais antigos são os geoglfos Severino 

Calazans 2570-2290 B.C. seguido do geoglifo Ramal Catapará 1631-1430 B.C.. Estas 

datações poderiam indicar que existiram ocupações anteriores à construção de estruturas de 

terra. A autora observa que, o C14 não é diretamente equivalente aos anos naturais, uma vez 

que a concentração do C14 atmosférico varia ao longo do tempo devido a mudanças na taxa 

de produção, causada pela geomagnética e modulação solar do fluxo de raios cósmicos e do 

ciclo de carbono, desse modo é necessária uma calibração. Este procedimento usa as linhas 

dos dados fornecidos pelos anéis da árvore como curvas de calibração, o que elimina grande 

parte das variações estatísticas dos pontos de dados reais. Este tipo de calibração permite o 

ajuste da curva média por um parâmetro quantificado de proximidade de ajuste dos dados 

medidos. Para as análises de calibração das datas de dióxido de carbono dos depósitos de 

Acre, Rampanelli (2016), informa que foi utilizado o programa OxCal, versão 4.2 e funciona 

com IntCal-13, destinado a proporcionar a calibração de radiocarbonos e analises de 

informações cronológicas, arqueológicas e ambientais (REIMER et al., 2009, 2013; HOGG et 

al., 2013; BRONK (2001, apud RAMPANELLI, 2016)). 
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No que diz respeito a datações Rampanelli informa que as amostras de cerâmicas 

coletadas no projeto PRONAPABA no atual território do Acre foram datadas por 

termoluminescência (TL) por Gomes (2000) e Latini et al. (2001), elas estão apresentadas na 

Tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Datações dos geoglfos por termoluminescência.  Fonte: Ivandra Rampanelli (2016). 

 

Conforme Rampanelli (2016) durante muitos anos, os reservatórios da Amazônia 

Ocidental sofreram muitos impactos, causados por seres humanos através das ações mais 

diversas, como construção de estradas, casas, currais para animais, instalação de mastros, 

torres para transmissão de energia elétrica, agricultura, plantação de ervas para gado. 

Atualmente, os geoglifos estão cobertos por sedimentação e às vezes passam por processos 

erosivos dessa forma suas configurações originais mudam, eles poderiam ter sido mais 

abruptos e mais profundos.  

Desta forma entende-se que os geoglifos possuíram variadas funções e que elas se 

modificaram através do tempo, como já dito à cima, destaca-se novamente a ideia errônea 

levantada por alguns autores, de acordo com James Steward (1948) os habitantes da cultura da 

Floresta Tropical eram sociedades simples, caracterizada pela agricultura de queima e cultivo, 

com capacidade para navegação em rios e fabricação de cerâmica, o que indica que essas 

pessoas não seriam capazes de desenvolver estruturas sociais complexas na Amazônia, visões 

como a de Steward e Meggers incitam a reflexão do que deve ser visto como complexo e 

avançado, quem são as pessoas que definem simplicidade e falta de produtividade? Grupos 

que se organizavam através da agricultura de queima e cultivo não seriam também 

complexos? De acordo com Balée (2008) estes mesmos grupos que viviam em um ambiente 

que fora antes considerado com um potencial limitado, criaram uma manipulação e uma 

transformação incrível encontrada na paisagem do aterro Ibibate, a ação humana em si, já 

seria um indicio da monumentalidade desses povos.  
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CAPÍTULO II  

 

2. Processo de Tombamento no Brasil e a legislação do patrimônio arqueológico 

 

Neste capítulo destaca-se a legislação pertinente no que diz respeito ao patrimônio 

arqueológico, leis, decretos, portarias e cartas patrimoniais que se aplicam ao caso dos 

geoglifos.  

A lei do Tombamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o Decreto-Lei 

n° 25, de 30 de novembro de 1937. Esse decreto-lei define o patrimônio que pode ser sujeito 

a tombamento, dá instruções sobre o ato de tombamento e o efeito sobre os bens tombados e 

estabelece os limites e deveres sobre a propriedade desses bens. Para que os geoglifos possam 

ser considerados para tombamento, precisa-se inicialmente verificar se preenchem os 

requisitos estipulados na Lei. O artigo 1° define como Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional "bens móveis e imóveis que sejam de interesse público, quer por sua vinculação a 

fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico". No parágrafo 2° desse mesmo artigo, incluem-se ainda 

monumentos naturais, "sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável 

com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana" (Schaan, 

2014). O artigo 17 especifica que as coisas tombadas não podem ser alteradas sem permissão 

especial do IPHAN nem reparadas ou restauradas. Com relação ao entorno, o artigo 18 diz 

que não é permitido, "na vizinhança da coisa tombada fazer construção que lhe impeça ou 

reduza a visibilidade". Com relação aos geoglifos que estão inseridos em propriedades 

particulares, a construção de cercas de proteção em sua volta vem a desarmonizar sua 

imagem.  

A Lei n° 3.924, de 26/07/1961 é conhecida como a Lei da Arqueologia, pois dispõe 

sobre os "monumentos arqueológicos e pré-históricos", ou ainda como a Lei dos Sambaquis, 

pela importância que confere a este tipo de sítio em seu texto. A lei coloca o patrimônio 

arqueológico sob proteção e tutela da União, independentemente de estarem sobre ou sob o 

solo e independentemente da propriedade privada da terra, que não inclui as jazidas 

arqueológicas. O artigo segundo define os monumentos arqueológicos e pré-históricos, 

agrupando-os em quatro categorias, sendo a primeira as "jazidas de qualquer natureza (...) que 

representem testemunhos da cultura dos paleoíndios do Brasil" e elenca os diversos tipos de 

sítios arqueológicos, entre os quais os recintos ou geoglifos não se enquadram, mas deixa em 
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aberto com a utilização da frase "e quaisquer outros não especificados aqui, mas de 

significado idêntico". A Lei estabelece sanções para a destruição ou mutilação dos sítios 

arqueológicos, proibindo seu aproveitamento econômico.  Nos artigos 26, 27 e 28, esboçam-

se princípios para a gestão, quando se coloca que a União poderá solicitar a colaboração dos 

estados e municípios para a defesa e proteção dos bens arqueológicos; quando estabelece que 

a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico manterá um cadastro dos monumentos 

arqueológicos; e quando prevê que o Ministério da Educação e Cultural poderá delegar os 

poderes de gestão a unidades da federação que tenham os recursos humanos e financeiros para 

tanto (SCHAAN, 2014). 

Portaria IPHAN n° 11, de 11/09/1986, essa portaria que era do então SPHAN - 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional regulamenta as normas de procedimento 

para o processo de tombamento previsto no Decreto-Lei n° 25. Segundo a portaria, toda a 

pessoa física e jurídica pode provocar o processo de tombamento (artigo 2°). O parágrafo 1° 

do artigo 4° prevê, para a instrução do processo de tombamento de bens imóveis, "estudo, 

tanto quanto possível, minucioso, incluindo a descrição (...) apreciação do mérito de seu valor 

cultural" com informações sobre proprietários e a propriedade. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o artigo 23 da 

Constituição Brasileira coloca sob a "competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios", em seu inciso III, a proteção dos "documentos, as obras e outros 

bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 

os sítios arqueológicos". Compete e eles, conforme o artigo 24, legislar, de forma concorrente, 

sobre a "proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico" (inciso 

VII). O artigo 215 da Constituição Federal dá garantias sobre o exercício de manifestações 

culturais, caracterizadas como direitos de todos os grupos étnicos constituintes da sociedade 

brasileira, colocando o estado como agente incentivador da "valorização e a difusão das 

manifestações culturais". No inciso V há menção específica sobre a "valorização da 

diversidade étnica e regional". O artigo 216 da Carta Magna afirma que o patrimônio cultural 

brasileiro inclui "os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira". Os modos de criar, fazer e viver segundo Schaan (2014) 

podem ser interpretados como modos de transformar o ambiente ao seu redor por meio de 

uma arquitetura própria, em que o resultado representa uma fusão de processos naturais e 

culturais, como as paisagens que resultaram da construção dos geoglifos. O parágrafo 
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primeiro destaca que o poder público, juntamente com a comunidade, "promoverá e protegerá 

o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação". 

A Carta de Cabo Frio (1989) é um documento elaborado pelo Comitê do ICOMOS – 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios a partir de Seminário realizado em outubro 

de 1989 que reuniu conhecedores de arqueologia, arquitetura, botânica, navegação, história e 

outros, em função dos 500 anos da vinda de Colombo às Américas, e que recomenda a revisão 

da história americana, reconhecendo a importância do legado dos povos indígenas. A carta 

aponta o quinto centenário como "oportunidade para rever a história americana", geralmente 

contada somente a partir da chegada dos europeus. Para que a reescrita da história americana 

ocorra de forma correta é preciso que aja a "preservação de todo o tipo de testemunhos, como 

os sítios geológicos, arqueológicos, fossilíferos e naturais". Uma vez que os povos indígenas 

do continente não utilizavam a escrita, a arqueologia se constitui na disciplina que pode 

preencher as lacunas do conhecimento. A arqueologia necessita, entretanto, dos depósitos 

arqueológicos bem preservados para poder estudá-los (Schaan, 2014). A carta cita a 

necessidade do envolvimento da comunidade no processo de preservação, através de ações 

educativas, para promover o respeito aos "valores naturais, étnicos e culturais", que 

contribuiriam para a "valorização das identidades culturais". 

Constituição do estado de Rondônia (1989), não possui um capítulo sobre o 

patrimônio cultural, mas em seu artigo 264, das Disposições Constitucionais Gerais, decreta o 

tombamento dos sítios arqueológicos e de diversos monumentos históricos como a estrada de 

ferro Madeira- Mamoré, o Forte Príncipe da Beira, os postos telegráficos e acervos da 

Comissão Rondon etc. 

Carta de Lausanne (1990) foi elaborada pelo ICOMOS para a proteção e gestão do 

patrimônio arqueológico, ela alerta que particularidades e dificuldades regionais e nacionais 

devem ser tratadas por documentos específicos. A carta diz que o patrimônio arqueológico 

são "todos os vestígios da existência humana (...) não importando quais sejam" (Art.1°). O 

artigo 2° diz que patrimônio arqueológico é "um recurso frágil e não renovável" e por isso "as 

políticas de proteção ao patrimônio arqueológico devem estar sistematicamente integradas 

àquelas relacionadas ao uso e ocupação do solo, bem como às relacionadas à cultura, ao meio 

ambiente e à educação". A Carta discorre, em seu artigo 3°, sobre a responsabilidade para 

com a preservação do patrimônio arqueológico, uma "obrigação moral de todo o ser humano". 
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Por ser um patrimônio coletivo da humanidade, todos os países devem "assegurar que 

recursos financeiros suficientes estejam disponíveis para a sua proteção".  

De acordo com a pesquisadora Schann (2014) as ações do IPHAN até o momento para 

assegurar a proteção dos geoglifos tem sido mínima, e frequentemente justificadas pela falta 

de pessoal e de recursos financeiros. A Carta fala sobre a elaboração de legislação que garanta 

a conservação do patrimônio arqueológico contemplando casos em que é necessária a 

proteção temporária quando somente um registro oficial garante a proteção. No caso 

brasileiro, a Lei de 1961 define e qualifica o patrimônio arqueológico, determinando sua 

proteção por sua mera existência, sem necessidade de registro. O Ministério Público Federal, 

no entanto, ao solicitar ao IPHAN o tombamento, parece reconhecer que a proteção legal não 

é suficiente e que um instrumento jurídico como o tombamento seria necessário para a 

proteção dos sítios. Uma vez que o resultado desse processo pode vir a ser o tombamento de 

determinado conjunto de geoglifos e outros podem vir a ser identificados posteriormente. A 

Carta recomenda a "preservação de sítios e monumentos de forma seletiva, uma vez que os 

recursos financeiros são limitados. A seleção de sítios e monumentos deverá se fundamentar 

em critérios científicos de significância e representatividade e não se limitar aos monumentos 

de maior prestígio ou visualmente sedutores. 

Portaria IPHAN n° 127, de 30/04/2009, esta lei estabelece a chancela de Paisagem 

Cultural Brasileira. A possibilidade de conceder a chancela de Paisagem Cultural aos 

geoglifos tem sido apontada dentro do IPHAN como uma alternativa ao Tombamento, em seu 

artigo primeiro define paisagem cultural como "uma porção peculiar do território nacional, 

representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a 

ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores". A chancela de paisagem cultural 

de acordo com o artigo segundo viria para "contribuir com a preservação do patrimônio 

cultural, complementando e integrando os instrumentos de promoção e proteção existentes". 

Não há nenhuma penalidade para o não cumprimento da chancela.  

Segundo Schaan (2014) aplicar aos geoglifos a chancela de paisagem cultural não teria 

como efeito sua proteção, mas poderia aceitar intervenções contemporâneas sobre os sítios, 

uma vez que se baseia no caráter dinâmico da cultura e aceita as transformações inerentes ao 

desenvolvimento econômico, que são as maiores causadoras de danos ao patrimônio 

arqueológico. A Portaria, em seu artigo quarto, propõe o estabelecimento de um "pacto, que 

pode envolver o poder público, a sociedade civil, e a iniciativa privada, visando a gestão 

compartilhada da porção do território" a que coube a chancela de paisagem cultural. Ainda de 
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acordo com a autora essa portaria é pouco efetiva no que diz respeito à proteção física dos 

bens, pois baseia-se em um pacto de iniciativa privada que privilegiar a preservação daqueles 

aspectos da paisagem que estejam em consonância com os interesses da elite econômica do 

país, o que vai inclusive na contramão dos avanços constitucionais obtidos em 1988. 

Portaria IPHAN Normativa n° 1, Art. 1º esta Instrução Normativa estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN, quando instado a se manifestar nos processos de licenciamento 

ambiental federal, estadual e municipal em razão da existência de intervenção na Área de 

Influência Direta - AID do empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal.  

A Instrução Normativa 01/2015 do IPHAN, estabelece procedimentos administrativos a serem 

observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de 

licenciamento ambiental dos quais participe, onde estão definidos todos os procedimentos 

necessários aos empreendedores, a arqueólogos e arqueólogas envolvidos nos processos de 

licenciamento ambiental e ao próprio IPHAN, inclusive com definição de prazos a serem 

cumpridos. A Instrução é um dos procedimentos do IPHAN na fiscalização, com regras mais 

claras e procedimentos avaliados de acordo com o tipo de empreendimento. 

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa são os seguintes os bens culturais acautelados 

em âmbito federal: 

I - tombados, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; 

II - arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924, de 26 de Julho de 1961; 

III - registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; e 

IV - valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007. 

 

Vê-se de forma vital o uso de todas essas leis e decretos como forma de defender o 

patrimônio arqueológico brasileiro, que vem sendo ameaçado principalmente por 

empreendedores ligados à construção civil e à agricultura. Existem muitas ações políticas que 

buscam reduzir o papel da Arqueologia para a proteção do patrimônio arqueológico brasileiro. 

Como exemplo o Projeto de Decreto Legislativo 540/2016, proposto pelo Deputado Nilson 

Leitão (PSDB/MT), que propõe sustar a Instrução Normativa 01/2015. Cita-se também uma 

proposta de resolução que substituiria as resoluções do CONAMA nº001/1986 e nº 237/1997. 

Esta proposta foi encaminhada pela ABEMA (Associação Brasileira das Entidades Estaduais 

de Meio Ambiente), pedindo o aumento de autonomia das entidades estaduais de 

licenciamento para acelerar os procedimentos de licenciamento nos estados. O patrimônio 
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arqueológico possui tutela Federal, não poder ser coordenado por órgãos estaduais, o que já 

demonstra um grave retrocesso. Existe também um Substitutivo ao PL 3.729/2004, do 

Deputado Mauro Pereira (PMDB/RS), que institui a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, 

encontra-se no texto:  

– Nos itens I e II do artigo 7, a redação do PL permitirá que a implantação de 

empreendimentos relacionados às atividades agrícolas e de silvicultura possam ser 

estabelecidos sem nenhum estudo prévio; o mesmo ocorre nos itens IV e V, os quais 

desobrigam o empreendedor a realizar estudos em projetos de dragagens, captação e 

distribuição de água,  dando uma clara liberdade para que ocorra a destruição do patrimônio 

arqueológico; 

– No item III, artigo 28, da seção 6, o texto aponta que autoridades responsáveis pelo 

patrimônio devem ser ouvidas quando bens acautelados existirem na ADA. Mas se o IPHAN 

não está envolvido desde o início do processo, como garantir que serão realizados estudos que 

permitam a identificação desses bens?  Sabe-se que a maioria dos bens arqueológicos não está 

nem registrada ou não pode ser identificada por um leigo. 

Desta forma, salienta-se novamente a importância da criação inclusive de leis mais 

especificas que salvaguardem o patrimônio arqueológico. Durante todo o levantamento da 

legislatura pertinente a esta monografia percebeu-se as brechas e vazios com relação às leis 

que guardam os mesmos, cita-se também a lacuna que existe na Constituição do estado de 

Rondônia (1989), a qual não possui um capítulo sobre o patrimônio cultural. Observa-se a 

importância da Portaria IPHAN n° 11, de 11/09/1986, essa portaria regulamenta as normas de 

procedimento para o processo de tombamento previsto no Decreto-Lei n° 25, essa portaria diz 

que, toda a pessoa física e jurídica pode provocar o processo de tombamento (artigo 2°), 

dando assim espaço para que a população em geral possa participar deste processo. E também 

da Instrução Normativa 01/2015 que seria um aprimoramento dos procedimentos do IPHAN 

na fiscalização, com regras ainda mais claras e procedimentos avaliados de acordo com o tipo 

de empreendimento.  

 

 

2.1. O Tombamento como instrumento de Proteção ao Patrimônio Arqueológico 

 

Partindo de outro viés, André Penin (2010) diz que, o tombamento é um instrumento 

inadequado para a proteção de sítios arqueológicos. Isto se torna evidente com o uso do 
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principal método da arqueologia, a escavação, o que significa que o objeto da pesquisa é 

parcial ou totalmente destruído no curso dos estudos. É por este motivo que o tombamento de 

sítios arqueológicos ocorre raramente, justamente pelo fato de a coisa a ser tombada não 

poder ser modificada. No caso dos sítios arqueológicos (com relevância científica), o 

tombamento impossibilitaria estudos futuros. É por esta razão que a Lei Federal 3.924 de, 26 

de Julho de 1961, estabelece um regime jurídico próprio de proteção ao patrimônio 

arqueológico que difere do tombamento. O autor cita a diferença entre o olhar do arqueólogo 

e do arquiteto com relação a “preservação”, para os primeiros, preservar significa sobretudo 

estudar e compreender o bem cultural, o que deve ser preservado é o conhecimento. Para os 

segundos, preservar ainda significa manter o bem protegido com suas características tão 

próximas das originais quanto possível.  

Como diz Antônio Augusto Arantes (1984): “a assim chamada ‘preservação’ deve ser 

pensada como trabalho transformador e seletivo de reconstrução e destruição do passado, que 

é realizado no presente e nos termos do presente. No esquecimento ou na lembrança, em cada 

uma das diversas estratégias de restauro, monitoramento e reaproveitamento de velhas 

estruturas, ou na destruição, reencontra-se o passado interpretado, produzido para constituir o 

espaço ou, melhor dizendo, o ambiente em que se desenrola a vida de hoje”  

Uma das possibilidades para o não tombamento de sítios arqueológicos do tipo 

geoglifo seria a musealização, Fernandes e Bandeira (2014) discorrem sobre a possibilidade 

de sítios arqueológicos serem musealizados, já que os museus são compreendidos como 

instituições permanentes a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que coleciona, 

conserva, pesquisa, comunica e exibe, para o estudo, a educação e o entretenimento e 

evidencia o material do homem e seu ambiente, que traduzem heranças distintas dentro do 

quadro histórico desenhado pela Museologia. Determinados sítios arqueológicos, que 

comportam visitação podem ser incluídos na categoria de museus a céu aberto e utilizados 

como locais de pesquisa e de espaços educativos, assim como de divulgação da necessidade 

de proteção destes bens patrimoniais, esse tipo de utilização poderia acontecer com alguns 

geoglifos que foram destacados no estudo feito pela Doutora Denise Schaan dentro Processo 

n° 01410.000094/2007-32 do Ministério Público Federal, como por exemplo, os 8 sítios 

indicados para tombamento, por sua excepcionalidade e integridade: Diogo V, Diogo VI, 

Mamoré I, Mamoré II, Nova Mamoré, Fazenda Modelo I, Santa Luzia I e Santa Luzia II. 

Ao se musealizar um espaço a céu aberto, como um sítio arqueológico, se estará 

corroborando com o preceito constitucional quanto à proteção do patrimônio arqueológico, 
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dentre outros bens culturais, que devem ser protegidos, conforme o que estabelecem outorgas 

legais como: a Lei Federal 3924/61; a Portaria SPHAN de 07/88; a Resolução CONAMA 

001/86; a Portaria IPHAN de 299/04. Bem como as diretrizes do ICOMOS, que a partir de 

suas ações em maio de 1964, consolidou a “Carta de Veneza”, um dos mais importantes 

tratados internacionais sobre a preservação do patrimônio cultural na qual é declarado que 

toda a intervenção de restauro em bens protegidos deve ser precedida de pesquisa 

arqueológica (SERRA (2006, apud FERNANDES E BANDEIRA, 2014)).  

O ICOMOS (Iphan 2013) se tornou um instrumento importante na gestão e na 

preservação do patrimônio arqueológico, com recomendações relativas à salvaguarda dos 

conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, principalmente após a publicação 

da Carta de Lausanne em 1990.  

De acordo com Brito (2001), o museu, enquanto produtor de conhecimento e 

transmissor do conhecimento produzido, deve ser entendido como lugar que dialoga e que 

participa da fabricação do tempo e não apenas como lugar de legitimidade e poder que 

categoriza e guarda o tempo. Isso sugere a criação de museus mais adequados ao momento 

atual, como os ecomuseus, os museus de percursos e mesmo a musealização de determinados 

sítios arqueológicos.  

A arqueologia e a museologia devem agir juntas de maneira que o patrimônio 

arqueológico passe a ser compreendido como uma herança, que possa ser apropriado pelas 

comunidades que tenham contato com ela, pois os processos de musealização, identificados 

como “agentes que viabilizam a preservação patrimonial, despertam a noções de 

pertencimento, identidade e autoestima nas sociedades onde encontram suas raízes e 

fertilizam a dinâmica cultural”. As características do sítio museu estão relacionadas à 

musealização das áreas de pesquisa, in loco, por meio da constituição de museus de sítio, da 

reconstituição de vestígios construídos e do salvamento arqueológico de áreas vulneráveis aos 

processos de desenvolvimento (BRUNO (1995; 1999 apud FERNANDES E BANDEIRA, 

2014)).  

O museu sítio é importante para a propagação do conhecimento produzido nesses 

locais, através da pesquisa e da produção de conhecimento. Um museu a céu aberto, [...] ao se 

tornar objeto de visitação, enquanto objeto de análise, juntam-se a realização da pesquisa e a 

possibilidade de que o visitante possa assistir o desenvolvimento da mesma. Trata-se não só 

de ter acesso a um conhecimento elaborado, mas presenciar o ato do qual ele é produzido. Isto 

adquire maior relevância quando se considera a transmissão não só de saber científico, mas de 
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um fazer ciência no contexto remanescente daquele que se pretende elucidar. É, sem dúvida 

alguma, um dos mais eficazes mecanismos de sensibilização para divulgação e preservação 

(GUIMARÃES; NASCIMENTO, 2006). Isso demonstra a real necessidade de proximidade e 

do sentimento de pertencimento dos monumentos que poderiam se tornar museus a céu aberto 

com a população local, o patrimônio sendo visto como herança cultural.  

No que diz respeito aos sítios arqueológicos, Pelegrini (2009), afirma que os sítios 

patrimoniais englobam bens materiais e imateriais referentes às identidades, à ação e à 

memória dos diferentes grupos da sociedade humana, manifestos por meio das distintas 

formas de expressão; objetos, edificações, paisagens culturais, históricos e arqueológicos. A 

propagação das sociedades sambaquianas e indígenas, na planície costeira na pré-história, 

resultaram na edificação de admiráveis moradias cujas estruturas persistem até hoje 

interpretadas como marcos paisagísticos, que duraram muito mais que os processos que os 

criaram.  

Os sítios arqueológicos e históricos constituem-se interessantes objetos de pesquisas e 

análises antropológicas e históricas, que podem de certo modo ser musealizados sob o ponto 

de vista da gestão e conservação do patrimônio cultural, pois em muitos sítios os vestígios 

arqueológicos podem ser encontrados à flor da terra o que favorece tais práticas. Essas 

iniciativas de patrimonialização e musealização inscrevem-se em novas construções de 

percepções espaciais e de ressignificações da função social dos museus, privilegiando 

experiências únicas em paisagens e espaço nunca antes explorados pelos museus e seus 

visitantes (RAPOSO, 1999; SANTOS (1998, apud FERNANDES E BANDEIRA, 2014)).  

De acordo com Abreu (2012) o ambiente, a natureza, a paisagem neste sentido de 

percurso pode ser explorada pelas ações patrimoniais proporcionando sensações nunca antes 

experimentadas, pois os monumentos que integram o patrimônio natural, histórico, 

paleontológico, espeleológico, étnico, cultural e paisagístico, constituído pelos bens de 

natureza material e imaterial são portadores de referência à identidade, à ação e à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade nacional. Segundo Raposo (1999) os sítios 

musealizados oferecem, sobre os museus, as vantagens do contato “direto” com os vestígios 

do passado, nos seus respectivos contextos”, podendo servir a necessidades sociais 

estimáveis, como a educação patrimonial e fomento do turismo cultural, a partir da 

refuncionalização desses espaços RAPOSO (1999, apud FERNANDES E BANDEIRA, 

2014). 
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Com relação ao impacto e degradação que recai sobre esses sítios arqueológicos 

abertos à visitação, pode-se citar em primeiro lugar o risco de destruição dos vestígios 

arqueológicos, para que isso não ocorra, deve-se existir a implementação de elementos 

infraestruturais de proteção, tanto para os vestígios arqueológicos, quanto para os visitantes 

RAPOSO (1999, apud FERNANDES E BANDEIRA, 2014). 

Segundo Fernandes e Bandeira (2014) a criação de vazios humanos em áreas de 

preservação conduz ao risco de se provocar o inverso do que se deseja, facilitando sua invasão 

e destruição, pois experiências diversas têm demonstrado que os recursos e mecanismos de 

que se dispõe para sua vigilância são, em geral, escassos e ineficientes, expondo ao abandono 

e marginalidade os recursos arqueológicos e históricos encontrados em parques e unidades de 

conservação. Frente a este cenário, tem-se como maior desafio das gestões dos parques 

ambientais com patrimônio arqueológico e histórico a adequação de políticas públicas e 

integrações de programas de intervenções culturais nos Planos de Manejos, que garantam a 

realização dos objetivos a partir dos quais estes espaços foram criados e sejam além de 

instrumento de proteção, instrumentos de planejamento para a promoção e divulgação dos 

bens patrimoniais contidos nestas áreas a considerar as premissas do processo da 

musealização da arqueologia. As novas nuances museais, além de preservar a memória 

cultural, apresentam-se como alternativas do desenvolvimento socioeconômico dessas 

regiões, com processos destinados à implantação do turismo e de pesquisa, incluindo as 

pessoas da própria comunidade na gestão compartilhada destes locais. 

Os geoglifos encontrados no estado do Amazonas, Acre e Rondônia possuem grande 

potencialidade para tornarem-se museus a céu aberto justamente por serem bens imóveis, são 

os testemunhos da ocupação amazônica ocidental por uma população que construiu vários 

monumentos com uma mesma técnica arquitetônica com inovações locais de estilo, tamanho e 

configuração. Possuíam princípios estéticos e matemáticos, e capacidade de difusão de ideias 

de povos que não deixaram relatos escritos de sua história. Justamente por isso, acredita-se 

que a musealização desses espaços uma opção mais viável para salvaguardá-los, 

possibilitando possíveis estudos e desdobramentos dessas histórias que ainda estão por serem 

contadas. Ressalta-se ainda a inexistência de órgãos, secretarias, dentro do Estado de 

Rondônia, ou na esfera municipal que tenham museólogos e arqueólogos em seus quadros de 

recursos humanos, e esta seria uma necessidade urgente. Trinta e seis (36) são os sítios de tipo 

geoglifo encontrados recentemente só no estado de Rondônia, a quantidade de informação que 

sairão desses lugares será de extrema importância para a montagem desse quebra-cabeça, e o 
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tombamento desses bens tornaria a coleta de novas informações bem problemática, 

justamente por proibir a modificação dos mesmos.  
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CAPÍTULO III  

3. Processo de Tombamento de Sítio tipo Geoglifo: Processo n° 01410.000094/2007-32 

MPF em Rondônia. 

 

 

Figura 1 - Fonte: Relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 

 

Reuniu-se informações sobre 45 sítios arqueológicos localizados em seis municípios 

no estado de Rondônia. A pesquisadora Denise Schaan no Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF, classificou os sítios arqueológico em três categorias: (a) sítios 

indicados para tombamento, (b) sítios não indicados para tombamento e (c) sítios descobertos 

recentemente. 

A autora acima citada descreve-os como:  

Sítios indicados para tombamento são aqueles que reúnem critérios de excepcionalidade, 

relevância, significância e integridade necessários para comunicar e proporcionar 

interpretação sobre o período histórico, o lugar, as ações, a ciência e os modos de vida dos 

povos que representam. 
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Sítios não indicados para tombamento são aqueles que, ainda que reúnam alguns dos 

critérios acima elencados, possuem sua integridade seriamente comprometida, com menos de 

25% dos depósitos arqueológicos presentes e que, portanto, não teriam mais potencial para 

comunicar e proporcionar interpretação sobre o período histórico, o lugar, as ações, a ciência 

e os modos de vida dos povos que representam. 

Sítios recentes são aqueles descobertos em 2012 e 2013 através de imagens de satélite ou 

fotografias aéreas e sobre os quais se dispõe de informações limitadas. Alguns desses sítios 

preencheriam os critérios para serem indicados para tombamento, mas a avaliação desses 

critérios encontra-se comprometida pela escassez de informações. Entre os sítios recentes 

encontram-se oito sítios descobertos através de sobrevoos dos quais não se conhece a 

localização precisa.  

Segundo Denise Schaan no relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-32 

MPF, foram identificados 45 sítios arqueológicos do tipo geoglifo no estado de Rondônia, 

compostos por 53 geoglifos. Oito sítios, correspondendo a dez geoglifos, foram descobertos 

através de sobrevoo, não sendo possível depois identificar as coordenadas geográficas e 

imagens de satélite desses sítios. Não foram identificados sítios de montículos no estado de 

Rondônia. Os sítios do tipo geoglifo foram encontrados em sete municípios, mas a maioria 

(55 %) se localiza em Porto Velho.  

Segundo a autora não se possui a localização geográfica nem o munícipio de dez 

geoglifos, encontrados em sobrevoo (Tabela 3). Sabe-se que a Fazenda Modelo II se situa no 

município de Porto Velho, mas também não se possui a localização geográfica precisa.  

 

Tabela 2 - Quantidade de Sítios e Geoglifos no Estado de Rondônia. Fonte: Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com localização Sem localização Total 

Municípios Geoglifos Sítios Geoglifos Sítios Geoglifos Sítios 

 Costa Marques 4 4 0 0 4 4 

 Guajará Mirim 3 3 0 0 3 3 

 Nova Brasil.Oeste 1 1 0 0 1 1 

 Nova Mamoré 1 1 0 0 1 1 

 Porto Velho 26 20 1 1 27 21 

 S. Fco. do Guaporé 6 6 0 0 6 6 

 S. Miguel do Guaporé 2 2 0 0 2 2 

 Desconhecido 0 0 9 7 9 7 

Total 43 37 10 8 53 45 
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Quase todos os sítios em Rondônia foram descobertos através de prospecção remota 

em imagens de satélite e sobrevoo, em função do desmatamento. A autora diz que como há 

extensas áreas com cobertura florestal entre essas áreas abertas, o número de sítios existentes 

deve ser bem maior. 

Schaan afirma no relatório que, os sítios se estendem por uma grande região, ao longo 

da fronteira com a Bolívia. Dos primeiros sítios localizados junto à fronteira com o Acre até 

os últimos em Nova Brasilândia d'Oeste são mais de 500 Km. Enquanto os geoglifos mais 

próximos do Acre tendem a ser mais geométricos e retangulares, os mais distantes são em 

geral circulares e disformes, assemelhando-se aos sítios encontrados na região de Riberalta, 

na Bolívia. Em Rondônia quase 60% das formas são quadriláteros, enquanto que 34% são 

circulares. 

        Os quadriláteros incluem quadrados, retângulos, e três estruturas formadas por valetas 

em somente três lados, formando um recinto retangular, mas cujas valetas desenham um "U". 

Entre os circulares incluem-se círculos, elipses, círculos incompletos ou irregulares e uma 

figura em "D", ou seja, quase um círculo, mas com um segmento retilíneo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Figura 2 - Exemplos de geoglifos quadriláteros no estado de Rondônia. Fonte: Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF. 
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Figura 3 - Geoglifos circulares no estado de Rondônia. Fonte: Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF. 

 

 Com relação à quantidade de geoglifos por sítio a autora diz que varia de um a quatro. 

A maior parte dos sítios (86,67%) é formada por apenas um geoglifo, há cinco sítios (11,11%) 

com dois geoglifos e apenas um sítio formado por quatro geoglifos. 

Todos os geoglifos no estado de Rondônia são formados por valetas e a usual mureta 

adjacente, formada pela deposição do solo escavado. Não existem geoglifos com valetas 

duplas, triplas ou formadas somente por muretas (SCHAAN, 2014). 

         Os impactos que ameaçam a integridade dos geoglifos são causados em sua maioria pela 

pecuária sozinha (81,13%), ou em combinação com construção de rodovias e vicinais, 

moradias e linhas de transmissão de energia elétrica, conforme se observa na tabela, 26 

geoglifos foram avaliados como possuindo grau de integridade menor do que 25%, enquanto 

que 27 foram considerados como possuindo integridade entre 25 e 75%. 
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Tabela 3 - Fontes causadoras de impactos sobre os geoglifos e sua frequência. Fonte: Relatório final do 

Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 

Impactos sobre os Geoglifos N °Geoglifos Freq. 

Pecuária 43 81,13% 

Pecuária + moradia 4 7,55% 

Pecuária + estrada 3 5,66% 

Pecuária + Eletronorte 1 1,89% 

Moradia 1 1,89% 

Sem impacto/Floresta 1 1,89% 

Total 53 100,00% 

 

 

           A identificação dos geoglifos em Rondônia se deu principalmente através da varredura 

em imagens de satélite (Google Earth) (58,49%) e sobrevoos (39,62 %) e apenas um geoglifo 

foi identificado através de informações do proprietário. Em Rondônia, portanto, os 

quadriláteros ocorrem a oeste, enquanto que os circulares predominam a leste. Deve-se ter em 

mente que a divisão dos estados é atual e as os construtores dos geoglifos no passado levavam 

em conta a topografia, hidrografia e as características culturais dos grupos sociais que os 

construíram. 

            Em decorrência da pavimentação da BR-429, Miller (2009) diz que, foram 

descobertos novos sítios arqueológicos com largas valas contendo amostras de matérias 

arqueológicos em seu interior nos municípios de São Francisco do Guaporé e em Costa 

Marques. As valas não são a única questão pungente na região. Com a abertura da BR-429 E. 

Miller localizou cerca de 22 novos sítios arqueológicos entres os municípios de São Francisco 

do Guaporé e Costa Marques. O pesquisador estabeleceu 7 fases arqueológicas distintas para 

estes sítios (uma pré-cerâmica e outras seis cerâmicas), a fase Tarioba e a fase Timbó, 

associadas à fase Pirizal, com datas em torno de 325 AP, e a fase Machupo que dataria em 

torno de 1.065 AP. 

Em razão da pavimentação da BR-429 20 novos sítios arqueológicos foram 

encontrados entre 2009 e 2010 (DIAS-JUNIOR et al., 2009, PELLINI E TELLES (2011 apud 

TRINDADE, 2015)). Entre eles foram notificados 4 sítios com estruturas de terra em valas 

circulares ou elipsoides, essas estruturas tal como as encontradas no Acre, apresentam formas 

mais precisas e diversificadas, com diâmetro médio aproximado de 350 m, localizando-se em 

áreas de terra firme distantes de 2 a 20 km da calha do rio Guaporé. 
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           Os dados a seguir foram retirados dos estudos feitos nos munícios de São Francisco do 

Guaporé e em Costa Marques no estado de Rondônia pelo pesquisador Thiago Trindade 

(2015) o referido autor obteve 8 verificações positivas (sítios Bacurizal, Linha Quatorze, 

Jaguar, VR, Carlito, Linha 6B, Morros e Nova Vida) de materiais arqueológicos em superfície 

no interior de valas ou nas suas imediações em suas visitas aos dois munícipios. Estes sítios 

segundo o autor normalmente apresentam formas elipsoides, com diâmetro aproximado entre 

300 a 500 m, sempre próximos a uma fonte de água, ora totalmente a salvo das cheias 

periódicas, ora muito próximos ou até mesmo dentro de áreas atualmente alagáveis. A maioria 

dos sítios apresentam materiais cerâmicos bastante erodidos, no entanto os sítios Linha 6B e 

Morros apresentam um grau de preservação maior e o material encontrado no sítio Nova Vida 

possui um estado de conservação acima da média. Destaca-se a presença da Urucuris (Attalea 

phalerata), uma palmeira de terra-firme notadamente associada à atividade humana nos 8 

sítios. O sítio Linha 6B foi o único a apresentar materiais líticos em superfície. 

        Além dos sítios citados a cima, outros sítios com estruturas de terra foram visitados e 

verificados na região pelo pesquisador Trindade, os sítios são:  

1. Tarilândia I e II: ambos os sítios foram escavados recentemente em decorrência dos 

trabalhos de prospecção e resgate da BR-429, foram encontrados matérias cerâmicos 

decorados com incisões finas além de modelados e instrumentos líticos.  

2. Waldemar: escavado em 2010 em decorrência da pavimentação da BR-429, encontra-

se bastante perturbado, sua escavação revelou matérias cerâmicos modelados e 

decorados com incisões finas, além de dois machados líticos em forma de “T”, em 

camadas estratigráficas parcialmente preservadas.  

3. Paliçada e Continental: estes sítios foram encontrados e registrados pelos trabalhos 

recentes da BR-429, mas ainda não foram escavados. 

4. Santa Fé: este sítio já foi visitado por E. Becker-Dooner em 1950 e por E. Miller em 

1970, composto por duas valas em forma de “S”, possui grande quantidade de material 

cerâmico com formas modeladas e bordas reforçadas, apresenta ocorrência de terra-

preta antropogênica. 

A partir de um levantamento geral que o pesquisador Trindade (2015) fez dos sítios, desde 

estruturas conhecidas em três estados brasileiros (Acre, Amazonas e Rondônia), até as 

estruturas conhecidas na Bolívia (Riberalta e Baures), pode-se observar que em relação à 

localização geral não há estruturas com formatos quadrangulares ou com linhas 
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predominantemente retas em Rondônia ou na Bolívia, elas parecem estabelecer-se no Norte 

do estado do Acre e no Sul do Amazonas, e na forma mista – entre formas quadrangulares e 

circulares – na área de interflúvio entre os rios Acre e Iquiri. O Acre (NO, C-N e NE) e o 

Amazonas apresentam mais estruturas quadrangulares, no sul do estado do Acre existe a 

predominância de estruturas de formas circulares e elipsoides. Nas demais regiões ocorrem 

uma maior quantidade de estruturas elipsoides.  

Conforme relatado no referido processo, o maior número de estruturas se encontram 

nas porções centro-norte, nordeste e sudeste do estado do Acre, como também na região do 

Beni, na Bolívia. Rondônia e o sul do estado do Acre possuem os menores índices de 

estruturas. Com relação a dimensões físicas os sítios localizados nas regiões limítrofes de 

Rondônia e Bolívia são os que apresentam as maiores áreas (indo de 9,6 a 13,0 ha) quando 

comparadas às demais localidades que não passam de 5 ha.  

Ainda conforme o processo analisado, estruturas com diâmetros muito superiores a 

350m parecem ser encontras apenas no Norte da Bolívia e Sul de Rondônia. No quesito 

construção de cada estrutura, apesar dos sítios encontrados no Amazonas/Acre e Beni serem 

largos e razoavelmente compridos, eles não são fundos, o que faz com que o volume de terra 

movido seja baixo. Em contrapartida os sítios de Rondônia são relativamente mais compridos 

e apresentam volume escavado por estrutura menor, ou seja, para construir valas com maior 

comprimento é necessário construir valas mais rasas e estreitas.  

De acordo com o atributo “complexidade” da forma, parece haver uma relação entre 

os sítios encontrados na porção mais ocidental e setentrional e aqueles encontrados nas 

porções mais orientais e meridionais, indo do mais “complexo” ao menos “complexo” a 

localização se distancia da região central do Acre. De acordo com o conceito de ecorregião e 

ecótono os sítios localizados no estado de Rondônia parecem localizar-se em áreas mais 

planas (PARSSINEN et al., 2009; SAUNALUOMA (2010, apud TRINDADE, 2015), muito 

próximos às planícies alagáveis de rios caudalosos ou nos barrancos formados por esses rios. 

Sítios contendo estruturas de terra aparecem tanto em áreas próximas das atualmente 

alagáveis, quanto em áreas permanentemente secas.  

 

 

3.1. Sítios Arqueológicos tipo Geoglifo indicados para Tombamento em Rondônia 

 

1 - Diogo V, UTM 19L 768911/ 8917042, Porto Velho. 
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Figura 4 - Fotografia aérea de Diego Gurgel, em 02/10/2012.  Fonte: Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF. 

 

2 - Diogo VI, UTM 19L 764751/ 8919347 (Estr. I), UTM 19L 763443/ 8918571 (Estr. II), 

Porto Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Fotografia aérea de Diego Gurgel, em 02/10/2012.  Fonte: Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32, MPF. 

 

3 - Fazenda Modelo I, UTM 19L 824184/ 8918352 (Estr. I); UTM 19L 824285/ 8917972 

(Estr. II); UTM 19L 824974/ 8918068 (Estr. III); UTM 19L 825425/ 8917264 (Estr. IV), 

Porto Velho. 

 



 

 
 

 
 

50 

 

 
Figura 6 - Fotografias aéreas de Diego Gurgel, em 02/10/2012. Estruturas I e II. Fonte: Relatório final do 

Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 

 

 

4 - Mamoré I, UTM 20L 239080/ 8825650, Guajará Mirim. 

 

 

Figura 7 - Imagem de satélite Google Earth. Fonte: Relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 

 

5 - Mamoré II, UTM 20L 239317/ 8824338, Guajará Mirim. 
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Figura 8 - Imagem de satélite Google Earth. Fonte: Relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 

 

6 - Nova Mamoré, UTM 19L 903080/ 8843714, Nova Mamoré. 

 

Figura 9 - Imagem de satélite Google Earth em 28/07/2013. Fonte: Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF. 

 

7 - Santa Luzia I, UTM 19L 758541/ 8916563, Porto Velho. 

 

Figura 10 - Fotografia áerea de Diogo Selhorst, 2007. Fonte: Relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-

32 MPF 
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8- Santa Luzia II, UTM 19L 759151/ 8916559, Porto Velho. 

 

 

Figura 11 - Prospecção terrestre em 19/02/2013. Fonte: Relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-32 

MPF. 

 

3.2.Sítios Arqueológicos tipo Geoglifo não indicados para Tombamento 

1 - Diogo III, UTM 19L 758328/ 8907835, Porto Velho. 

2 - Vila Califórnia I, UTM 19L 755850/ 8924112 (Estr. I); UTM 19L 756034/ 8924451 

(Estr. II), Porto Velho 

3 - Vila Califórnia II, UTM 19L 756034/ 8925361, Porto Velho. 

 

3.3.Sítios Arqueológicos tipo Geoglifo descobertos recentemente 

1- Alceu.Ro.01, UTM 19L 783090/ 8917090, Porto Velho. 

2 - Alceu.Ro.03, UTM 19L 783163/ 8918626 (Estrutura I); UTM 19L 783495/ 8918225 

(Estrutura II), Porto Velho. 

3 - Alceu.Ro.04, UTM 20L 451312/ 8642678, São Francisco do Guaporé. 

4 - Alceu.Ro.05, UTM 20L 450749/ 8679114, São Francisco do Guaporé. 

5 - Alceu.Ro.06, UTM 20L 344203/ 8654913, Costa Marques. 

6 – Diogo, UTM 19L 809867/ 8931789, Porto Velho. 

7 - Fazenda Modelo II, Desconhecido, Porto Velho. 

8 - Nakahara.Ro.01, UTM 20L 376891/ 9029768, Porto Velho. 

9 - Nakahara.Ro.02, UTM 20L 387549/ 8997901, Porto Velho. 

10 - Nakahara.Ro.03, UTM 20L 196590/ 8940796, Porto Velho. 
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11 - Nakahara.Ro.04, UTM 20L 200319/ 8935863, Porto Velho. 

12 - Nakahara.Ro.05, UTM 20L 575928/ 8685507, São Miguel do Guaporé. 

13 - Nakahara.Ro.06, UTM 20L 204059/ 8933613, Porto Velho. 

14 - Nakahara.Ro.07, UTM 19L 815393/ 8924054, Porto Velho. 

15 - Nakahara.Ro.08, UTM 19L 760537/ 8920271, Porto Velho. 

16 - Nakahara.Ro.09, UTM 19L 758138/ 8917593, Porto Velho. 

17 - Nakahara.Ro.10, UTM 20L 360918/ 8638677, Costa Marques. 

18 - Nakahara.Ro.11, UTM 19L 787036/ 8910522, Porto Velho. 

19 - Nakahara.Ro.12, UTM 20L 244970/ 8828942, Guajará Mirim. 

20 - Nakahara.Ro.13, UTM 20L 572505/ 8656216, São Miguel do Guaporé. 

21 - Nakahara.Ro.14, UTM 20L 573300/ 8707803, Nova Brasilândia d’Oeste. 

22 - Nakahara.Ro.15, UTM 20L 456138/ 8680786, São Francisco do Guaporé. 

23 - Nakahara.Ro.16, UTM 20L 465666/ 8675183, São Francisco do Guaporé. 

24 - Nakahara.Ro.17, UTM 20L 443320 / 8666918, São Francisco do Guaporé. 

25 - Nakahara.Ro.18, UTM 20L 447071/ 8660377, São Francisco do Guaporé. 

26- Nakahara.Ro.19, UTM 20L 367493/ 8645791, Costa Marques. 

27 - Nakahara.Ro.20, UTM 20L 360306/ 8643680, Costa Marques. 

28 - Sobrevoo.Ro.01, Desconhecida, Desconhecido. 

29 - Sobrevoo.Ro.02, Desconhecida, Desconhecido. 

30 - Sobrevoo.Ro.03, Desconhecida, Desconhecido. 

31 - Sobrevoo.Ro.04, Desconhecida, Desconhecido. 

32 - Sobrevoo.Ro.05, Desconhecida, Desconhecido. 

33 - Sobrevoo.Ro.06, Desconhecida, Desconhecido. 

34 - Sobrevoo.Ro.07, Desconhecida, Desconhecido. 

35 - Vila Califórnia I, UTM 19L 755850/ 8924112 (Estr. I); UTM 19L 756034/ 8924451 

(Estr. II), Porto Velho. 

36- Vila Califórnia II, UTM 19L 756034/ 8925361, Porto Velho. 

  

 

3.4. Considerações a respeito do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF 

 

Segundo a autora do relatório, a pesquisadora Denise Schaan, o Ministério Público 

Federal ao solicitar ao IPHAN o tombamento dos geoglifos, entendeu que os sítios vinham 
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sendo depredados sem que sua proteção efetiva estivesse sendo realizada a partir dos 

instrumentos legais existentes. Mesmo depois de ser de conhecimento público e do IPHAN a 

existência dos geoglifos, esses sítios arqueológicos têm sofrido danos irreversíveis, o que 

indica a falta de eficácia dos atuais instrumentos de proteção.  

Até o momento, o IPHAN tem tido dificuldades para fazer frente aos desafios de gerir 

esse patrimônio arqueológico, dessa forma, no entendimento da autora, o tombamento se 

colocaria como a alternativa mais viável para a proteção desse patrimônio de grande valor.  

No capítulo 2 foram explanadas leis, decretos, portarias e cartas patrimoniais que tem 

fornecido suporte jurídico para o registro e gestão do patrimônio arqueológico. Apenas por 

serem sítios arqueológicos, os geoglifos já estariam protegidos pela legislação. Para justificar 

seu tombamento, entretanto, é necessário caracterizá-los enquanto sítios com "excepcional 

valor arqueológico" que se vinculam a "fatos memoráveis da história do Brasil", como dispõe 

o artigo primeiro do Decreto-Lei n° 25 de 1937 que define o Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SCHAAN, 2014). 

No que diz respeito ao excepcional valor arqueológico, somente na Amazônia tais 

estruturas foram construídas em área de floresta tropical, por povos que não conheciam 

ferramentas de metal. É, portanto, dever da sociedade brasileira preservá-los como patrimônio 

mundial. Os geoglifos se constituem em bens imóveis, são construções monumentais 

relacionadas a um importante período da história do Brasil, qual seja o da ocupação da 

Amazônia Ocidental por uma civilização que construiu centenas de recintos, para encontros 

sociais e religiosos, cercados por valetas e muretas de formatos geométricos seguindo uma 

mesma técnica arquitetônica, que se espalhou por uma área de cerca de 200 km², com 

inovações locais de estilo, tamanho e configuração.  

Pelo fato de não ocorrerem da mesma forma em outros locais do mundo, são de valor 

excepcional, pois são testemunhos da engenhosidade, princípios estéticos e matemáticos, e 

capacidade de difusão de ideias de povos que não deixaram relatos escritos de sua história. 

Por se tratarem de construções que tiveram a terra como matéria-prima e apropriaram-se de 

elementos da paisagem como as bordas e elevações dos platôs, assim como as nascentes de 

rios para compor seus leiautes, se constituem em paisagens alteradas pela indústria humana 

que permanecem até hoje como parte da paisagem atual. Na medida em que foram produzidos 

pela transformação física de características outrora naturais das paisagens e levando em conta 

a durabilidade dessas construções que resistiram, a pelo menos mil anos. 
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O patrimônio cultural brasileiro, segundo o artigo 216, é portador de referências 

importantes à identidade, à ação, e à memória desses grupos, que devem ser preservadas. 

Percebe-se na Carta Magna a intenção de promover a inclusão social e fazer justiça a grupos 

sociais historicamente marginalizados. A autora cita as grandes incursões feitas no período 

colonial ao longo do rio Purus visando às chamadas "drogas do sertão", a partir de trocas com 

os indígenas, ainda durante o período colonial foram estabelecidos no rio Purus os diretórios 

de índios, que visavam reuni-los em aldeamentos sob o controle do estado (CASTELO-

BRANCO (1960, apud SCHAAN, 2014)).   

Com a exploração da borracha no estado do Acre, ao final do século XIX, a dizimação 

da população indígena se acentuou, houve conflitos entre imigrantes e indígenas, que viram 

suas terras invadidas. A integração da Amazônia, promovida a partir dos governos militares 

resultaram em perdas consideráveis de territórios pelos povos indígenas (SCHIMINK E 

WOOD (2012, apud SCHAAN, 2014)).  

Schann (2014) diz que, os donos atuais das terras onde se encontram os geoglifos tem 

dificuldade em aceitar o fato de que as valetas foram construídas pelos povos indígenas, pois 

existe o preconceito de que os indígenas não seriam "capazes" de tais obras de engenharia. 

Nesse sentido, a preservação de tais monumentos serviria como uma lembrança concreta da 

engenhosidade dos antepassados indígenas.  

A Carta de Cabo Frio de 1989, fala sobre a necessidade de reconstrução da história 

indígena, a preservação dos sítios é fundamental para essa reescrita. A história dos povos 

indígenas na Amazônia Ocidental possui muitos vazios que podem ser preenchidos por 

estudos arqueológicos. A Carta de Lausanne, de 1990, alerta para dois aspectos fundamentais 

do gerenciamento do patrimônio arqueológico, trata-se de recurso frágil e não renovável e 

alerta para a necessidade de exercer uma proteção seletiva, pois os recursos financeiros são 

sempre limitados, para que isso se efetive, são necessários "critérios científicos de 

significância e representatividade". 

No já citado relatório, Schaan (2014) faz o levantamento de critérios para seleção dos 

Sítios Arqueológicos a serem Tombados. A autora diz que é razoável seguir a recomendação 

da Carta de Lausanne, que fala sobre a "preservação de sítios e monumentos de forma 

seletiva". A seleção de sítios para preservação ou tombamento, deve, como recomenda a 

Carta, pautar-se em "critérios científicos de significância e representatividade e não limitar-se 

aos monumentos de maior prestígio ou visualmente sedutores". 

A significância de um sítio arqueológico inclui: 
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 que seja visto como representação ou testemunho de uma época histórica relevante em 

um contexto regional, local ou nacional; 

 que seja relevante para representar ou ilustrar um conjunto de sítios de mesma 

categoria; 

 que represente ou ilustre um período da história de um povo ou de um lugar; 

 que seja relevante para representar ou ilustrar fatos históricos, ações, saberes e modos 

de vida dos povos de um local, uma região ou nação. 

 

O sítio arqueológico pode ser considerado um testemunho quando contêm vestígios 

arqueológicos em quantidade e qualidade suficientes para que tenha potencial para comunicar 

e proporcionar interpretação sobre o período histórico, o lugar, as ações, a ciência ou saberes 

e os modos de vida dos povos que representam. Quanto maior for o conhecimento sobre 

aquele geoglifo gerado a partir de pesquisas arqueológicas, maior será também a sua 

significância. Os sítios arqueológicos podem ser significativos em vários níveis. Os geoglifos 

acreanos, rondonienses e amazonenses são significativos em nível mundial, pois sua 

distribuição, configuração, leiaute, são únicos, ainda que existam sítios semelhantes em outras 

partes do mundo. Os geoglifos podem ser um importante recurso pedagógico para a educação 

para a diversidade cultural e inclusão dos povos indígenas, mora aí a importância nacional e 

regional dos geoglifos. Em nível municipal, o significado da importância dos geoglifos reside 

na presença indígena em cada um dos municípios, patrimônio esse que pode ser apropriado 

pelos gestores municipais para ações educativas e cidadãs. São indicados para tombamento 

geoglifos em 12 municípios do leste acreano, dois municípios do sul do Amazonas e sete 

municípios em Rondônia, o que possibilita ações de preservação e valorização do patrimônio 

em nível local (SCHAAN, 2014).  

Apesar da padronização de técnicas, as diferentes configurações de leiaute observadas 

nos sítios com mais de duas estruturas os qualifica como exemplares únicos. Todos os sítios 

com mais de uma estrutura e com grau de integridade suficiente para proporcionar a 

comunicação e a interpretação de seu significado foram recomendados para tombamento. 

Significância está sempre relacionada ao grau de integridade de um sítio arqueológico; para 

determinar elegibilidade para o tombamento de um sítio arqueológico do tipo geoglifo, foram 

propostos pela autora os seguintes critérios: 

 



 

 
 

 
 

57 

 

1. O sítio arqueológico deve estar associado a povos ou eventos que contribuíram 

para a história local, regional ou nacional. Os remanescentes arqueológicos são 

fundamentais para ilustrar ou contribuir para a interpretação histórica desses 

eventos, vidas de pessoas ou povos, e por isso devem possuir integridade 

suficiente para ilustrar os eventos ou modos de vida aos quais estejam 

associados. 

 

2. O sítio arqueológico deve possuir características distintivas de um período, 

tipo ou método de construção, representando a engenhosidade ou habilidade de 

seus construtores, ou ainda se constituir em uma entidade distintiva e 

significativa cujos componentes não possuem a mesma relevância 

individualmente. Os remanescentes arqueológicos serão significantes se 

puderem estar fortemente associados com um estilo ou tipo distintivo de 

arquitetura ou engenharia e se forem necessários para apresentar ou ilustrar 

esse estilo ou tipo distintivo de arquitetura ou engenharia. A construção deve 

reter integridade de leiaute, materiais e engenharia suficientes para ilustrar ou 

interpretar o estilo ou tipo de engenharia ou arquitetura. Deve-se perguntar se 

aquele sítio específico é único de seu tipo, se tem precedência sobre outros, se 

é o único na região ou local, se é um bom exemplo daquele tipo de tecnologia. 

 

O sítio arqueológico deve fornecer ou apresentar o potencial de fornecer informações 

sobre a história ou a pré-história. Deve-se determinar se o sítio possui integridade suficiente 

para permitir a coleta de dados relevantes através de pesquisa arqueológica e se pode vir a 

responder perguntas importantes para a pesquisa que venham a contribuir significativamente 

para a construção do conhecimento sobre determinados eventos históricos, modos de vida, 

lugares, cronologia etc. 

       Depois deverão ser determinadas se as características remanescentes são suficientes para 

comunicar ou veicular seu significado. Os elementos de integridade podem ser melhor 

definidos (HARDESTY E LITTLE (2000, apud SCHAAN, 2014)): (1) localização significa o 

lugar onde o monumento foi construído; (2) leiaute ou configuração é a combinação de 

elementos que conferem forma, espaço, estrutura e estilo ao monumento, construção ou sítio; 

(3) materiais são os elementos físicos que são combinados ou depositados durante um período  

particular de tempo e em um padrão particular ou configuração para formar um monumento; 
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(4) habilidades ou destreza técnica são as evidências físicas das artes de uma cultura particular 

ou povo durante um dado período da história; (5) marca cultural é a expressão da estética ou 

senso histórico de um período de tempo específico; e (6) associação é a ligação direta entre 

um evento ou período histórico importante, pessoa ou grupo de pessoas e o monumento 

arqueológico.  

No caso dos geoglifos Schaan (2014), afirma que visibilidade é fundamental para 

comunicar ou veicular seu significado. Ao relacionar significância, integridade e visibilidade 

a autora determinou quais sítios arqueológicos seriam indicados para tombamento no estado 

de Rondônia, são oito sítios arqueológicos dos quais fazem parte 12 geoglifos. Essa 

quantidade de sítios perfaz apenas 17,78% dos sítios conhecidos. A quantidade de estruturas a 

serem tombadas representa 22,64% do total de estruturas conhecidas. 

Menos de 10% dos sítios não são recomendados para tombamento (6,67%), por 

possuírem sua integridade seriamente comprometida, não preenchendo, portanto, o critério de 

visibilidade necessário para que veicule seu significado. A autora cita a quantidade de sítios 

classificados na categoria recente (75,56%), onde se incluem sítios com grande potencial e 

que devem ser posteriormente avaliados para tombamento. 

 

 

3.5. Propostas para a Preservação dos Sítios Tipo Geoglifo em RO, dentro do 

Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF 

 

De acordo com Denise Schaan (2014), a proteção do patrimônio arqueológico não 

deve provocar seu isolamento da sociedade; pelo contrário, deve-se estimular o uso 

sustentável desse patrimônio para que todos possam usufruir das vantagens de uma relação 

mais estreita com a história e a cultura do lugar. Dessa forma, os geoglifos hoje existentes em 

área de fazendas encontram-se perfeitamente integrados à paisagem atual e cumprem, nesses 

contextos, a função de comunicar e permitir a apreciação e interpretação da herança 

arqueológica por parte da população em geral. Não são visíveis se não estiverem em áreas 

abertas, cobertas por pastagens, que permitem a observação de sua monumentalidade a partir 

de sobrevoos, imagens de satélite, plataformas ou torres de observação construídas nas 

proximidades e através de caminhamento terrestre.  

Quanto aos sítios indicados para Tombamento, o Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF, recomenda que: 
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1. Inscrição no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 

2. Indicação das áreas tombadas de cada sítio a partir de croquis georreferenciados 

gerados a partir de imagens de satélite, que deverão proteger uma área de 10 m no 

entorno das estruturas de terra. No caso de sítios com múltiplas estruturas conectadas, 

a área de proteção deve ser coletiva; 

3. Comunicação aos proprietários das terras onde se encontram os geoglifos sobre a área 

ocupada pelo bem tombado e suas obrigações e direitos quanto a esse patrimônio; 

4. Que seja proibida qualquer construção e alteração das estruturas de terra que 

compõem os sítios arqueológicos tombados (incluindo a colocação de cercas, açudes, 

colocação de cochos, abertura de caminhos, entre outros), mas que seja liberado o seu 

uso para pastagem e circulação controlada de gado, nos casos em que isso já venha 

ocorrendo; 

5. Que seja proibido o trânsito de veículos de qualquer natureza sobre a área do sítio 

arqueológico; 

6. Que seja proibido o corte de árvores e retirada da vegetação de áreas de sítios 

arqueológicos que tenham permanecido nos últimos 10 anos cobertos pela floresta; 

7. Que seja permitida a retirada de vegetação rasteira, sem uso de máquinas, da área de 

sítios hoje parcialmente cobertos por capoeira; 

8. Que seja proibido o uso da área do sítio arqueológico tombado para a prática da 

agricultura de qualquer tipo; o uso da área circundante, respeitado o limite de 10 m a 

partir do final das estruturas pode ser utilizado; 

9. Indicação do IPHAN aos governos dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia para 

que, na forma da legislação vigente em cada estado, procedam ao tombamento dos 

sítios arqueológicos recomendados por esse relatório; 

10. Indicação do IPHAN às Prefeituras dos municípios onde foram identificados sítios 

arqueológicos do tipo geoglifo e montículo, para que, na forma da legislação vigente 

em cada município, procedam ao tombamento dos sítios arqueológicos recomendados 

por esse relatório; no caso de não haver lei municipal para o tombamento de bens 

arqueológicos, sugira-se que sejam criadas; 

11. Instalação por parte do IPHAN e em conjunto com os governos estaduais, de três 

grupos permanentes de gestão dos geoglifos, um em cada estado, composto por 

arqueólogos, antropólogos, museólogos, técnicos em geoprocessamento, com salas 

próprias, secretária, telefone, veículos, motoristas, com o objetivo de monitorar 
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permanentemente os geoglifos, através de contatos com proprietários de terras, visitas 

periódicas aos sítios, observações em imagens de satélite, sobrevoos, atendimento de 

dúvidas da população e atualização do banco de dados e imagens. Essa equipe ficaria 

responsável por fiscalizar pesquisas arqueológicas, projetos de musealização dos 

sítios, licenciamento de obras em áreas de sítios não tombados, e indicação de novos 

sítios para tombamento à medida em que fossem identificados. Além disso, essa 

equipe auxiliaria os municípios a criarem equipes semelhantes em nível local para um 

gerenciamento mais efetivo, tendo em vista a grande área de ocorrências dos 

geoglifos. 

12. Elaboração, por parte do IPHAN, de um Plano Emergencial de Gestão dos Geoglifos a 

ser posto em prática imediatamente, enquanto transcorre o processo de tombamento, e 

enquanto não for criada uma equipe de gestão permanente e Plano de Gestão a longo 

prazo; 

13. Criação de um fundo para proteção aos geoglifos, para o qual seriam direcionados 

recursos obtidos através de multas aplicadas àqueles que mutilarem ou destruírem 

esses sítios arqueológicos. Os recursos seriam utilizados na gestão, restauração e 

musealização de sítios e projetos de educação patrimonial. 

14. Recomendação à UNESCO para que proceda ao tombamento dos geoglifos como 

Patrimônio da Humanidade. 

 

Quanto aos sítios não indicados para Tombamento, o Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF, recomenda que: 

1. Comunicação aos proprietários de áreas onde se encontram os sítios arqueológicos 

sobre a existência de patrimônio arqueológico em sua propriedade e sua sujeição à 

legislação brasileira de proteção ao patrimônio arqueológico, o que inclui a 

necessidade de realização de estudos arqueológicos caso o local venha a ser utilizado 

para atividades agrícolas ou qualquer tipo de obra ou construção que venha a afetar os 

depósitos arqueológicos; 

2. Que os impactos já sofridos por esses sítios arqueológicos através da instalação de 

linhas de transmissão, implantação de projetos de assentamento, pavimentação de 

estradas e ramais, e outras obras de infraestrutura sejam mitigados pela realização de 
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salvamentos arqueológicos e projetos de educação patrimonial, que deverão produzir 

conhecimento sobre esses bens a ser divulgado à sociedade. 

 

Quanto aos sítios descobertos recentemente, o Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF, recomenda que: 

1. Que sejam mais bem investigados visando possível indicação para tombamento; 

2. Que sejam monitorados pelo IPHAN, órgãos estaduais e municipais, de forma a 

prevenir os danos que já ocorreram a outros sítios. 

Quanto à gestão dos geoglifos por parte do IPHAN e dos órgãos de proteção do 

patrimônio em nível estadual, o Relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF, 

recomenda que:  

1. Que o IPHAN passe a priorizar os geoglifos no que tange à suas ações referentes à 

arqueologia no estado do Acre, por serem os sítios mais importantes, mais numerosos, 

excepcionais e mais representativos da ocupação humana no estado; 

2. Que o IPHAN faça termos de cooperação com instituições federais como o INPE-

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para o uso de tecnologias avançadas de 

geoprocessamento como o LIDAR, por exemplo, que permite a prospecção remota em 

áreas de floresta, para identificar os sítios tipo geoglifo antes que sejam impactados 

por desmatamento. 

3. Que os governos dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia assumam suas 

responsabilidades com relação à proteção dos geoglifos, com base nas legislações 

federal e estadual; 

4. Que os órgãos de licenciamento ambiental federal e estadual nos três estados passem a 

incluir nos termos de referência para estudos e relatórios de impacto ambiental a 

necessidade de investigação sobre a existência de geoglifos nas áreas sob 

licenciamento e que as recomendações desse relatório sobre o uso dos locais onde 

estes se encontram passem a ser adotadas; 

5. Que o INCRA inclua em seu orçamento recursos suficientes para a realização de 

levantamentos arqueológicos, salvamentos arqueológicos e projetos de educação 

patrimonial em todos os projetos de assentamento atualmente em andamento assim 

como em projetos futuros; 
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6. Que os estados e as prefeituras dos municípios onde se encontram os geoglifos nos 

três estados possuam em seu corpo técnico, arqueólogos, para que o planejamento de 

projetos de infraestrutura conte desde o início com a colaboração de profissionais 

capacitados para prever impactos aos sítios arqueológicos e estabelecer procedimentos 

compatíveis com a proteção do patrimônio comum. 

 

Dentro das propostas estabelecidas à cima pela pesquisadora Schaan (2014) no 

processo, acredita-se que quanto aos sítios indicados para o tombamento, os itens 1, 2 e 14 

que indicam o uso desta “ferramenta” de proteção não seria viável, já que a partir do 

tombamento o geoglifo não poderá ser alterado, esses locais ainda precisam ser estudados, o 

ato do tombamento impedirá que arqueologia com o uso do seu principal meio de estudo (a 

escavação) analise o comportamento dos grupos que construíram esses monumentos, a partir 

dessa perspectiva acredita-se que a musealização dessas áreas seriam a melhor maneira de 

preservá-los.  

A autora foi enfática e muito bem salientou a importância desses sítios arqueológicos 

quando elaborou os itens 3 ao 13. 

A musealização dos sítios do tipo geoglifo poderia se dar através do planejamento 

turístico, tornar esses locais acessíveis para as comunidades em geral e ao mesmo tempo fazer 

com que haja uma conservação desses locais, logo de antemão a criação de um grupo que 

contenha pesquisadores multidisciplinares para a administração dos museus, a estrutura do 

local deve proteger o sítio e ser de fácil acesso a todos, tem de haver um monitoramento 

assíduo da conservação do acervo que será exposto, a organização de um itinerário com fácil 

apreensão e entendimento pelos visitantes do museu, investimento nesses espaços através dos 

ganhos da atividade turística, formação de condutores especializados, cartilhas informativas 

sobre a área que está visitada e sobre o material que ali se encontra. 

Os itens 11 e 13 das recomendações a sítios indicados para o tombamento, Schaan 

(2014) recomenda a criação de um fundo para proteção aos geoglifos, para o qual seriam 

direcionados recursos obtidos através de multas aplicadas àqueles que mutilarem ou 

destruírem esses sítios arqueológicos, e que diz que, os recursos seriam utilizados na gestão, 

restauração e musealização de sítios e projetos de educação patrimonial, seria um dos 

aspectos a se destacar, presume-se que esse tipo de ação fundamentado também através da 

legislação poderia ser mais eficaz e viável na escolta dos geoglifos.  
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Em relação às recomendações utilizadas pela pesquisadora para os sítios que não são 

indicados para tombamento, acreditamos na viabilidade do desempenho dos mesmos e 

salientamos o bom senso no ato de fiscalizar todos os geoglifos, sejam eles indicados para o 

tombamento, para o não tombamento e para os descobertos recentemente, seria importante 

também que a comunidade do entorno desses espaços participasse da administração e dos 

ganhos do uso turístico dos museus. E a criação de um grupo de gestores dos geogligos dentro 

dos 3 estados, composto por uma equipe multidisciplinar, com a finalidade de fiscalizar 

regularmente esses locais. Quanto ao item 4 apresentado pela autora dentro da recomendação 

a sítios indicados para tombamento, deve-se primeiro estudar a possibilidade de 

enquadramento dessas propostas dentro da musealização desses locais, já que ela cita a 

proibição da construção de qualquer estrutura em torno dos sítios, a visitação a esses espaços 

não seria possível dessa maneira.  

Quanto aos sítios não indicados para tombamento a autora recomenda os itens 1 e 2, 

onde ela aconselha a comunicação aos proprietários de áreas onde encontra-se esses sítios, o 

aviso sobre a sujeição à legislação brasileira, a intervenção para o salvamento arqueológico, 

projetos de educação patrimonial. Quanto aos sítios descobertos recentemente, a indicação e 

que eles sejam monitorados pelo IPHAN, órgãos estaduais e municipais, de forma a prevenir 

os danos que já ocorreram a outros sítios, e que eles sejam mais estudados pelos 

pesquisadores, para que dessa forma haja uma maior valorização desses locais, a pesquisa 

ajuda também no entendimento da função desses espaços, provocando uma discussão entre os 

estudiosos do mesmo.  

Quanto à gestão dos geoglifos pelo IPHAN, concorda-se com todas as recomendações 

dadas pela pesquisadora, ela cita a priorização dos monumentos, justamente por serem de 

valor imensurável, indica a cooperação entre IPHAN e INPE para que haja o uso de 

tecnologias avançadas na prospecção dos geoglifos. Reiteramos as sugestões da autora no 

processo: Que os governos dos três estados citados nessa monografia protejam esses locais, 

que existam arqueólogos dentro do corpo técnico dos estados e das prefeituras municipais, 

para que existam estudos desde o inicio do planejamento de projetos de infraestrutura, e que 

também que exista a necessidade de investigação de geoglifos em áreas sob licenciamento. 

Que o INCRA destine orçamento para os projetos de salvamento e levantamento 

arqueológico, educação patrimonial.  
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3.6. Tombamento e “preservação” relacionados aos Sítios de tipo Geoglifo. 

 

A preocupação com o tema “preservação” pela população do norte do país ainda é 

muito tímida. A falta de conhecimento e proximidade com o trabalho de órgãos como o do 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o do Arqueólogo; o que faz?; 

Em que área atua?; Com o que trabalha?; etc., faz com que haja um distanciamento ou uma 

falta de reconhecimento com estes bens culturais que deveriam ser de grande interesse da 

sociedade, como foi dito no Decreto-Lei n° 25 de 30 de novembro de 1937, “...que sejam de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por 

seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. O primeiro 

parágrafo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, destaca, que o poder 

público juntamente com a comunidade, "promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação”.  

Para que a população do norte do país crie uma proximidade e se reconheça em 

monumentos como os Geoglifos, a divulgação e o investimento na educação patrimonial têm 

de ser mais incisiva pelos governos dos estados onde os mesmos se encontram e também pelo 

IPHAN, que tem a responsabilidade de defender e favorecer os bens culturais do país 

proporcionando sua existência e usufruto para as gerações presentes e também futuras.  

André Penin (2010) levanta uma questão: a quem se destina a preservação? Acredita-

se que o cidadão comum deveria ser o fomentador do processo de preservação e gestão 

patrimonial, já que a sua ancestralidade, identidade e memória está sendo remontada. A falta 

de conhecimento da população em geral no que se refere à arqueologia é grande, o resultado 

disso é que a memória coletiva é negociada entre poucos agentes. Levar conhecimento 

arqueológico à população é essencial, como diz o autor, os sítios arqueológicos não são de 

fácil apreensão pela memória coletiva.  

A educação patrimonial como uma medida para proteger este património está aos 

poucos acontecendo, os meios de comunicação para promover a importância cultural desses 

locais são uma importante ferramenta. No ano de 2012, quando celebrou-se 35 anos do 

descobrimento desses geoglifos, um projeto de arqueologia foi aprovado pela "Sociedade de 

Arqueologia Brasileira" (SAB) para a proteção e preservação do sítio Tequinho, constituindo-

o como patrimônio cultural do Brasil. Eles também listaram diversos geoglifos para que o 

governo brasileiro mantenha o desenvolvimento de ações de preservação, monitoramento e 
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cooperação, especialmente para a formação de profissionais que estão relacionados com o 

assunto. Houve constantes iniciativas inovadoras de convencimento por parte dos 

pesquisadores e autoridades locais sobre os benefícios da proteção e preservação, e também 

para que o arqueoturismo seja implementado, visando o interesse pela arqueologia, pelas 

iniciativas de conservação dos sítios e lugares históricos da região. Em geral, o 

desenvolvimento do turismo arqueológico pode ser visto como um fator importante na 

conservação do patrimônio arqueológico, a condição é para que sejam tomadas medidas 

adequadas para a gestão do turismo nos sítios arqueológicos. Dessa forma torna-se um 

importante motivador econômico para a manutenção dos locais, permitindo a construção de 

uma consciência para a preservação do património arqueológico (RAMPANELLI, 2016). 

A visitação aos sítios arqueológicos no Brasil já ocorria antes do final do séc. XX, o 

que pode ser verificado pelas marcas deixadas em sítios de arte rupestre com datas diversas. 

Apesar dessa constatação, o turismo arqueológico passou a ser discutido academicamente e a 

demandar atenção do poder público após a década de 1980, quando houve uma ampliação das 

pesquisas desenvolvidas e uma maior divulgação da própria arqueologia no país. A partir 

desse período, nota-se um crescimento tanto de iniciativas voltadas para o incentivo à 

visitação pública de sítios arqueológicos quanto de discussões acadêmicas sobre esse tema 

(STARLING DE SOUZA, 2012). 

Para o Ministério do Turismo, o turismo arqueológico é um tipo de turismo cultural. 

Segundo Pereira e Figueiredo (2007) as bases do turismo arqueológico estão tanto no turismo 

cultural quanto no ecoturismo, ou seja, os itens da natureza e da cultura têm um valor 

destacado especialmente àqueles que, são excepcionais, são singulares, importantes para a 

sociedade que os produziu e marca de identidade e territorialidade.  

Na Carta de Turismo Cultural elaborada pelo Icomos (1976, p. 1), consta como 

conceito de turismo cultural:  

 

O turismo cultural é aquela forma de turismo que tem como objetivo, entre outros 

fins, o conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos. Exerce um efeito 

realmente positivo sobre estes tanto quanto contribui para satisfazer seus próprios 

fins, a sua manutenção e proteção. Esta forma de turismo justifica de fato, os 

esforços que tal manutenção e proteção exigem da comunidade humana, devido aos 

benefícios socioculturais e econômicos que comporta para toda a população 

implicada. (ICOMOS, 1976, p. 2). 
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Segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 23, apud Starling de Souza, 2012), “o 

estudo e a prática do turismo arqueológico podem ser considerados atividades recentes no 

Brasil, bem como as discussões sobre o segmento”.  

Manzato (2007) diz que, a visitação turística planejada aos sítios pode ocorrer de duas 

maneiras: posteriormente à sua escavação ou concomitante a ela, onde os visitantes podem ter 

acesso a partes já escavadas de um sítio e/ou interagir durante o período de escavação, por 

meio de atividades educativas. Segundo Santos (2007), a exploração programada dos 

vestígios arqueológicos pelo turismo é uma atividade recente e tem ganhado uma projeção 

maior nos últimos anos devido ao aumento das pesquisas arqueológicas e consequente 

popularização da profissão do arqueólogo. Cabe destacar ainda, o papel de novas propostas 

como os museus de sítio caracterizados pela exposição do próprio sítio arqueológico através 

de projetos voltados para a visitação e conservação, como sinalização e adequação das 

informações científicas para torná-las acessíveis aos diversos tipos de público.  

Ainda de acordo com Manzato (2007), o planejamento turístico tem como objetivo 

minimizar o processo de degradação dos sítios, ao mesmo tempo em que os tornam acessíveis 

aos visitantes por meio de estratégias desenvolvidas a curto, médio e longo prazo. 

Segundo Pereira e Figueiredo (2007), são importantes alguns procedimentos na 

preparação dos sítios arqueológicos para o turismo com o objetivo de facilitar a visitação e 

auxiliar na conservação dos mesmos como: criação de uma equipe multidisciplinar para a 

pesquisa e gestão, definição de um pré-zoneamento do sítio, estabelecimento de critérios para 

definir as áreas intangíveis e de visitação, construção de estruturas para facilitar o acesso e 

proteger os sítios, criação de documentos informativos sobre o resultado das pesquisas e 

formação de condutores especializados. Para Santos (2007) os sítios estruturados para 

visitação turística seriam aqueles que seguem critérios mínimos como: realização de pesquisas 

sobre o patrimônio, monitoramento constante do estado de conservação do acervo 

arqueológico, organização de roteiros que garantam a apreensão de informações sem 

comprometer a integridade dos sítios e envolvimento das comunidades que vivem no entorno 

do local visitado, a partir de ações de educação patrimonial e inserção nos ganhos da atividade 

turística.  

Dentro do objeto de estudo desta monografia, referentes aos sítios do tipo geoglifos, 

concorda-se com a Doutora Denise Schaan, que seriam passíveis de tornarem-se museus a céu 

aberto, aqueles que: reúnem critérios de excepcionalidade, relevância, significância e 

integridade necessários para comunicar e proporcionar interpretação sobre o período histórico, 



 

 
 

 
 

67 

 

o lugar, as ações, a ciência e os modos de vida dos povos que representam. Dentre os que já 

foram “reconhecidos”, 8 sítios arqueológicos do tipo geoglifo são indicados para tombamento, 

36 são sítios arqueológicos do tipo geoglifo recentes, descobertos em 2012 e 2013 através de 

imagens de satélite ou fotografias aéreas e sobre os quais se dispõe de informações limitadas, 

ou seja, a quantidade de locais a ser estudado ainda é grande.  

A possibilidade desses locais serem abertos a visitação, disponibilização do 

conhecimento desses monumentos para além da academia, musealização, turismo cultural, 

ações educativas, seria de imensa importância para que a sociedade passasse da 

superficialidade à algo um pouco mais profundo com relação a história do indígena no norte 

do país, acredita-se que a divulgação na mídia e em todos os veículos de informação ainda 

seja rasa e escassa, poucos foram os arqueólogos que escavaram os sítios do tipo geoglifo, a 

falta de incentivo pelo governo sempre existiu, todos esses fatores contribuem para que 

monumentos como estes percam-se na história, ou que sejam destruídos pela agropecuária que 

avança cada vez mais rápido no estado de Rondônia. 

Segundo Carolina Starling (2012), os sítios arqueológicos que mais apresentam 

potencial para a atividade turística são os sítios rupestres, os sambaquis e os sítios históricos, 

por causa da visibilidade que muitos deles possuem. A partir desta informação acredita-se que 

com uma maior divulgação, como já dito à cima, ocorrerá sim uma maior valorização e um 

reconhecimento identitário na população dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia.  

Com relação às abordagens sobre o planejamento do turismo arqueológico, deve-se 

aliar o uso turístico com as pesquisas científicas, a ênfase na conservação do patrimônio e na 

veiculação de informações ao público, a participação da comunidade na gestão e nos ganhos 

da atividade turística e a importância do controle do fluxo de visitantes, a partir de medidas 

como zoneamento com usos diferenciados e estudos de capacidade de carga, considerando as 

especificidades do patrimônio arqueológico. (STARLING DE SOUZA, 2012).  

Usa-se como ótimo exemplo de integração entre conservação e desenvolvimento, o 

Parque Nacional da Serra da Capivara, que segundo Guidón (2007), com a criação do parque 

surgiu a necessidade de implantação de um “sistema intensivo” de preservação patrimonial, 

voltado para a conservação ambiental e para o desenvolvimento econômico e social da 

comunidade dos municípios do qual o parque faz parte. 

Esses parques (arqueológicos) constituem instrumentos de proteção, gestão e difusão 

do patrimônio arqueológico, onde a pesquisa deve ser dotada de projeção social, enquanto 
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oferece possibilidades para o desenvolvimento regional e local, especialmente através do 

turismo VELOSO E CAVALCANTI (2007, apud STARLING DE SOUZA, 2012). 

 Para Pereira e Figueiredo (2007), alguns fatores que potencializam a valorização dos 

sítios arqueológicos como atrativos turísticos são: a facilidade de acesso, a possibilidade de 

visualização ou manipulação de objetos, a importância do sítio na história local e nacional e o 

apelo estético.  

Deve-se existir um plano de manejo para que não haja situações do tipo: depredação, 

vandalismo e transmissão de informações incorretas sobre o patrimônio arqueológico ao 

público, ou problemas na gestão, como construção de estruturas turísticas de maneira 

inadequada, prejudicando a conservação dos sítios, conservação insuficiente da sinalização, 

ausência de medidas de controle de fluxo, como zoneamento e estudos de capacidade de 

carga, e divulgação de informações incorretas ao público sobre o patrimônio arqueológico 

SCABELLO (2010, apud STARLING DE SOUZA, 2012).  

A partir dessa visão, acredita-se nos princípios de elaboração de projetos educativos, 

que são: A transversalidade, que possibilita a construção coletiva do conhecimento, a partir do 

diálogo e da negociação. Campo de disputa e conflitos: entende-se a disputa constante pela 

construção de significados e narrativas sobre objetos e práticas sociais no meio do patrimônio 

cultural, dessa maneira deve haver uma atuação dialógica e de troca constante. Diálogo – 

Mediação: parte de uma concepção de liberdade e autonomia dos sujeitos envolvidos, ou seja, 

não tratar as comunidades simplesmente como receptoras das ações instituídas por 

especialistas. Construção coletiva – respeito à diversidade: é a tomada de consciência dos 

homens como sujeitos da sua própria história, valorização de seus contextos culturais, 

estimulando a ressignificação dos bens culturais. Interdisciplinaridade: a aplicação das 

diferentes vertentes da educação para o uso coletivo, construção das ações de reconhecimento 

e valorização das referências culturais, contribuindo com olhares e perspectivas diversas. 

Territórios como espaços educativos: o conceito de espaço e território educativo é o 

entendimento de que as experiências educativas são mais efetivas quando integradas às 

demais dimensões do cotidiano das pessoas, construindo e reconstruindo significados. A 

educação deve ser pensada para além dos espaços de educação formal, considerando a cidade, 

os bairros e os bens culturais como potencialmente educadores (BAIMA, BIONDO, NITO, 

2013).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação aos aspectos fundamentais para a interpretação dos sítios do tipo geoglifo 

através dos estudos arqueológicos que se baseiam em várias evidências apresentadas nesta 

monografia, se vê de maneira muito positiva todas as interpretações que foram levantadas por 

todas as equipes que investigaram essas estruturas de terra. É importante dizer que ainda 

faltam mais investigações científicas, as escavações que foram citadas à cima obtiveram 

poucos materiais arqueológicos, dificultando um maior entendimento sobre a população que 

levantou tais monumentos e explicações sobre as funcionalidades dos mesmos.  

Acredita-se que estas populações alteraram a paisagem, com distribuições de plantas, 

ocasionando uma melhorara na infraestrutura e que estes recursos vegetais foram utilizados 

nas construções destes locais e também para a sobrevivência dos construtores, se 

considerarmos o uso do material vegetal na elaboração de adornos, fabricação de instrumentos 

e armamentos, pode-se entender a dificuldade em se encontrar estes objetos, dada a 

decomposição completa destes materiais, a intensa atividade agrícola atual (uso de máquinas), 

a pastagem de gados nestes locais e as condições ambientais da Amazônia. 

No que diz respeito às possíveis funcionalidades destes locais, acredita-se na 

pluralidade de significados, mas em um primeiro momento observa-se a possível intenção dos 

criadores, de que estes monumentos fossem vistos do céu, levanta-se então a questão 

religiosa, sagrada, e que estes locais eram oferecidos às suas divindades, ambiente de festas, 

cerimonias, cultos.  

Os sítios encontrados no estado de Rondônia são formados por valetas e a usual 

mureta adjacente, formada pela deposição do solo escavado, não existem geoglifos com 

valetas duplas, triplas ou formadas somente por muretas, estes sítios são muito maiores em 

tamanho dos que aqueles que foram encontrados no estado do Amazonas e Acre. Em 

Rondônia quase 60% das formas são quadriláteros, enquanto que 34% são circulares. No que 

diz respeito à largura e morfologia, observou-se que os circulares (101 m) são maiores que os 

quadriláteros. Já a largura das valetas quadriláteras com média de 11,41 m são maiores que as 

circulares que possuem uma média de 6,39 m. A profundidade retirada de duas valetas 

encontradas em dois sítios, indicou uma maior profundidade do que àquelas retiradas de sítios 

do tipo geoglifo encontrados no Acre. Apenas sete geoglifos no estado de Rondônia estão 

conectados ou relacionados a caminhos, e são exatamente os sítios localizados mais próximos 
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ao estado do Acre, estes sítios tendem a ser mais geométricos e retangulares, os mais distantes 

são em geral circulares e disformes, que se assemelham aos sítios encontrados na região de 

Riberalta na Bolívia. Dessa maneira, se considerarmos a localização preferencial dos 

quadriláteros, próximos ao estado do Acre, confirmamos o fato de que há realmente uma 

diferença importante entre os geoglifos do leste e do oeste de Rondônia.  

Com relação à discussão patrimonial no estado de Rondônia, acredita-se que o cidadão 

comum deveria ser convidado pelo IPHAN e pelo governo do estado a participar com mais 

proximidade do processo de preservação e gestão patrimonial, já que a sua ancestralidade, 

identidade e memória estão sendo remontadas, mas por poucos agentes, o que não inclui a 

escolha das pessoas que serão “representadas” naquele patrimônio, entende-se que em 

nenhum momento há uma discussão com a sociedade em geral para que a população possa 

mostrar os bens que lhes representam. Percebe-se também a distância e a falta de 

entendimento da sociedade em geral, sobre o que é Arqueologia, com quais ferramentas essa 

ciência trabalha e para quem.  

O resultado disso é que a memória coletiva é negociada e escolhida sem que o cidadão 

comum possa participar. Proporcionar conhecimento arqueológico à população é essencial, 

fazer investimentos em museus e reservas técnicas, é investir na educação, justamente por isso 

deveria ser uma preocupação, mas pelo o que percebemos não é. Incentivar projetos de 

educação patrimonial dentro das escolas públicas do estado e também na Universidade 

Federal, fazendo com que haja discussões e esclarecimentos sobre o quão importante é a 

participação da sociedade na promoção dos bens arqueológicos, seria imprescindível para que 

monumentos como os Geoglifos (que contam a história do povo Nortista) possam ser 

reconhecidos como bens representativos do estado de Rondônia, e também para o 

enaltecimento do conhecimento dos povos indígenas.  

A “Arqueologia de Contrato”, que no caso seria a pesquisa arqueológica em uma área 

que será impactada por um determinado empreendimento, passou a fazer parte do campo da 

Educação Patrimonial. Com relação à participação dos empreendedores, empresas 

arqueológicas e do IPHAN nessa discussão, percebe-se que as exigências de divulgações dos 

patrimônios arqueológicos decorrentes de escavações abrangem uma pequena parcela da 

população, exigir que o material encontrado seja exposto através apenas de artigos (que irão 

atingir apenas a academia) ou exposições, que dependerão do tamanho do empreendimento 

para que ocorram ou não, utilização de folders, cartilhas e palestras, como principal 

ferramenta na apresentação de informações ou instruções quanto ao patrimônio cultural, não 
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será o suficiente para caracterizar um projeto de educação patrimonial e informar o cidadão 

comum. 

 Entende-se que o curto período dado para a elaboração e execução das atividades de 

educação patrimonial que são propostas dentro do licenciamento ambiental, dificulta o 

trabalho do arqueólogo no seu papel de educador, a arqueologia é um vetor de informação que 

não pode ser restringido, precisa haver a necessidade de uma programação ampla e exaustiva 

no meio da comunidade a quem se destina o pensar, o valorar, o pertencer de determinado 

bem. O papel das instituições de preservação em relação à sociedade civil deve ser de 

mediador, instigar a reflexão dos grupos sociais em relação ao seu próprio patrimônio.  

Por fim, acredita-se que o tombamento não seria a forma mais adequada de se proteger 

os sítios do tipo geoglifo, ainda hoje existem poucos estudos voltados para esses espaços, 

dificultando assim o conhecimento dos construtores dessas estruturas e o entendimento sobre 

as possíveis funcionalidades das mesmas, caso haja o tombamento dos geoglifos as pesquisas 

arqueológicas futuras não serão permitidas justamente pelo ato da escavação, existe a 

necessidade de se levantar novas hipóteses, de se implicar diferentes formas de estudos dentro 

desses locais, com a obtenção de novas datações, levantamento de novos dados como a forma 

de vida dos habitantes dessas estruturas, formar modelos de ocupação, contextualização da 

paisagem, classificação ou possível reclassificação do material já encontrado, discutir sobre 

manejo da terra, distribuição das formas geométricas.  

Entende-se que a musealização desses locais seria a melhor forma de defender os 

geoglifos contra os impactos da agropecuária e do esquecimento, ou falta de conhecimento 

desse patrimônio pela população em geral, tornar essas áreas pontos turísticos seria uma das 

formas mais viáveis de se obter atenção para os sítios, eles poderiam tornar-se museus 

arqueológicos a céu aberto, ou ecomuseus, fazendo com que a comunidade torne-se o ator do 

processo museológico, intervindo nas suas diferentes fases, desde a concessão, execução e 

manutenção do mesmo. 
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