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RESUMO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar 21 sítios do tipo 

geoglifo, (sendo que alguns sítios apresentam mais de uma estrutura, além de um sítio  que 

não está cadastrado). A área de pesquisa delimitada pelo município de Porto Velho, Rondônia. 

E assim visando à percepção das mudanças culturais das paisagens nesse tipo de sítio 

arqueológico, através das imagens liberadas pela ferramenta denominada Google Earth, 

partindo do ano de 1969 até os dias atuais. Ajudando a colaborar com a Arqueologia da 

Paisagem, já que há uma carência de trabalhos dedicados a discutir evidência deste tipo de 

sítios na região pesquisada. Os dados sobre os sítios, bem como as coordenadas geográficas, 

foram pesquisados no Relatório final do Processo n° 01410.000094/2007-32, MPF.  

 

 

Palavras-chave: Geoglifos; Paisagem; Google Earth; Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This course conclusion paper aims to analyze the 21 geoglyph sites (some sites have 

more than one strucuture, ando ne site that is not registered) The research area will be 

delimited by the municipality of Porto Velho, Rondônia. And thus, aiming at the perception of 

the cultural changes of the landscapes in this type of archaeological site, through the images 

released by the tool called Google Earth, starting from the year of 1969 until the present day. 

Helping to collaborate with the archeology of the landscape, since there is a lack of works 

dedicated to discussing evidence of this type of sites in the region researched. The data on 

the sites, as well as the geographic coordinates were searched in the final Report of the 

Process nº 01410.000094 / 2007-32, MPF. 

 

 

Keywords: Geoglifo; Landscape; Google Earth; Rondônia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Sabe-se, através de alguns estudos arqueológicos, que há evidências da existência 

de sítios arqueológicos de tipo geoglifo na Amazônia, especificamente em Rondônia 

(SCHAAN et al. 2007). 

Essa monografia tem como objetivo analisar 21 geoglifos (sendo uma estrutura não 

cadastrada entre os sítios), localizados no município de Porto Velho, estado de Rondônia. 

Utilizando, para tal, as imagens de satélite do Google Earth, verificando quais tipos de 

impactos essas estruturas sofreram ao logo do tempo. 

 Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas no Banco de dados do Iphan, 

relacionados ao Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF, um estudo realizado pela 

pesquisadora Denise Schaan, demonstrando todos os geoglifos já encontrados no Acre, 

Rondônia e Amazônia, propondo o tombamento de alguns deles, com justificativas para tal 

proposta. 

No Capítulo I, apresentamos um pequeno histórico sobre a Arqueologia na amazônica 

brasileira relacionada aos geoglifos, relatando como foram descobertas, quais pesquisas 

foram feitas, significado do nome, funcionalidade, entre outros. 

No Capítulo II, apresentamos um levantamento bibliográfico sobre a paisagem e como 

os geoglifos estão inseridos nela.  

No Capítulo III, serão abordadas, as pesquisas feitas em Rondônia em relação aos 

geoglifos, com base nas referências bibliográficas existentes, mostrando um quadro das 

estruturas que estão em processo de tombamento, como foi à análise e discussão sobre os 

impactos que ocorreram nas estruturas através da ferramenta Google Earth e encerrando com 

as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

Formas geométricas na Amazônia Brasileira: os geoglifos. 

 

Nos últimos anos com o desmatamento na região amazônica, começaram a 

aparecer estruturas de formas geométricas denominadas geoglifos, que chamaram a 

atenção da população em geral, e despertaram curiosidade da mídia, assim como da 

comunidade cientifica e acadêmica, que por sua vez, começaram a desenvolver pesquisas 

na região. 

No sudoeste amazônico, mais precisamente no estado de Rondônia, são 

encontradas estruturas de valas ou muretas com formas geométricas conhecidas como 

geoglifos (TRINDADE, 2010). Segundo Schaan et al (2010) são marcas ou sinais feitos no 

solo. Estes são encontrados no Brasil nos estados do Acre (com maior concentração de 

sítios), Rondônia e Amazonas e no país vizinho Bolívia. 

Segundo dados do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

quarenta e cinco sítios arqueológicos do tipo geoglifo estão localizados no estado de 

Rondônia. 

 

 

1.1 Um histórico sobre as formas geométricas na Amazônia Brasileira 

 

Conforme Schaan et al. (2007), as primeiras pesquisas arqueológicas de forma 

geral foram realizadas principalmente nos estados do Amapá e Pará, e praticamente 

ficando ignorado o restante da Amazônia com relação aos seus vestígios arqueológicos. 

 Ainda segundo Schaan et al. (2007), essa circunstância mudou com a 

concretização do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica, o 

PRONAPABA. Que foi a versão amazônica de um primeiro projeto que durou entre 1965 a 

1970, coordenado pelos arqueólogos Betty Meggers e Clifford Evans, o PRONAPA 

(Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas). O objetivo do PRONAPABA era propor 

os padrões de povoação, as rotas de difusão das antigas populações pré-coloniais e as 

características culturais na região amazônica. 

E foi assim que os primeiros relatos sobre sítios com estruturas de terra formados 

por valas começaram a parecer, através dos pesquisadores Eurico Miller (1983) no estado 

de Rondônia e Ondemar Dias (1977) no estado do Acre. 
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Ondemar Dias ficou responsável pelo estado do Acre, e as investigações foram 

realizadas primeiramente em 1977. Na cidade de Rio Branco, Ondemar Dias e Franklin 

Levy, procuraram confirmar 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 dos grupos antigos (DIAS-

JUNIOR1977). 

 Em 1988, Ondemar Dias publica um artigo no Instituto Brasileiro de Arqueologia 

(IAB) sobre as estruturas geométricas que tinha visto no Estado do Acre com o título "As 

estruturas de Terra na Arqueologia do Acre (DIAS-JUNIOR e CARVALHO, 1988). De uma 

forma Ondemar Dias se interessava pelas tais estruturas, mas na época do PRONAPABA, 

dava-se mais importância a cerâmica do que outros vestígios ou tipos de sítios 

arqueológicos (SCHAAN et al. 2007). 

Em 1986 a presença de tais estruturas passou a ser divulgado, com ajuda do 

paleontólogo e geógrafo Alceu Ranzi, que batizou popularmente essas estruturas de 

“geoglifos”. Ranzi sobrevoava em um avião de Porto Velho para Rio Branco quando avistou 

uma estrutura do tipo geoglifo localizada perto à BR-317 (SCHAAN et al., 2007).  

No ano de 2001, Ranzi e Aguiar chamaram os sítios de “geoglifos" (que do latim 

significa: geo=terra ou chão; glifo=marca ou sinal), pelo fato de parecerem marcas feitas 

na terra, visível somente do alto (AGUIAR, 2001). 

Segundo Barbosa (2014), Alceu Ranzi escolheu esse termo para os geoglifos 

ficarem mais conhecidos, para população ajudar a potencializar e auxiliar na gestão e 

preservação dos sítios. No lado científico, já há um consenso entre os cientistas, que 

acreditam que o termo não é próprio para definir esses sítios, pois não se trata de desenhos 

na terra e sim estruturas monumentais. 

Conforme Dias-Junior (1977), primeiramente os pesquisadores estabeleceram a 

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

foram chamadas de: 1- valas de "Urnas"; 2- valas com "cerâmica em superfície"; 3- valas 

com "estruturas" e; 4-valas "habitacionais em terras altas". 

Já no estado de Rondônia, as pesquisas realizadas no domínio do PRONAPABA 

ficaram a comando do arqueólogo Eurico Miller. No começo, a área a ser prospectada 

deveria abranger a parte sudeste entre as rodovias RO-399 e RO-370, e o trecho sul da 

BR-429 (SIMÕES, 1977). 
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Ainda segundo Simões (1983), nos anos de 1977 e 1982, Eurico Miller e sua equipe 

foram responsáveis pelo registro de alguns sítios arqueológicos com indícios de estruturas 

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

desses sítios, pode-se perceber que estes se encontram distribuídos ao longo da calha 

principal do rio Guaporé entre os rios Méquens e Sotério.(TRINDADE 2010). 

 Segundo Rampanelli (2016), a partir do ano de 2001 existiu uma melhora na 

resolução das imagens de satélite na região amazônica, o que contribuiu para a busca dos 

geoglifos e apareceram vários pesquisadores como Ranzi e Aguiar (2001); Saunaluoma 

(2014); Schaanet al. (2007), entre outros que investigaram na região amazônica, para que 

se pudessem conhecer melhor estas estruturas de formas geométricas. 

. Atualmente as pesquisas são resultado do desmatamento da compensação de 

grandes obras, como a construção ou manutenção de rodovias federais e estaduais, 

construções de linhas de transmissão, construção de usinas hidrelétricas entre outros. 

Conforme Trindade (2010) e Schaan et al. (2010), suas formas constituem padrões 

geométricos simples como: quadrados, elipsoides, círculos, retângulos, octógonos e outras 

como duas ou mais formas sobrepostas, entre cortadas, até mesmo ligadas por canais ou 

passarelas. 

Ainda segundo Schaan et al. (2010), o estudo sobre os geoglifos possui 

potencialidade de responder questões sobre estratégias de subsistência na terra firme, e 

adaptar evidência empírica sobre as formas de organização sócio política que 

caracterizaram as sociedades pré-colombianas nessa parte da Amazônia. 

Quanto aos seus significados, não há um consenso entre os pesquisadores quanto 

a sua funcionalidade. Segundo Schaan et al. (2010), os geoglifos foram construídos para 

cultos religiosos, aldeias fortificadas, locais de encontro ou locais para realização de festas. 

Para Erickson, Álvarez e Calla M. (2008), foram feitos para defesa e organização da área 

de habitação. Conforme Erickson (2010), os geoglifos poderiam ter sido construídos para 

defesa, ou uso em área fechada para reunião pública, espaço sagrado e ritual, como 

espaço habitáveis, de culturas específicas ou como estratégias de controle água ou fogo. 

Para Pärssinen et al. (2003), as estruturas podem ser remanescentes de 

assentamentos fortificados, sendo as muretas parte de paliçadas defensivas. 

 

“[...] Atualmente trabalha-se com diversas hipóteses: de que os geoglifos 
eram locais cerimoniais, aldeias fortificadas, ou locais de encontro. Ou 
talvez todas essas coisas, tendo em vista sua variabilidade. Sua geometria 
perfeita indica seu caráter francamente simbólico: denota a maneira 
correta de construir assentamentos ou praças cerimoniais, implicando aí 
talvez a intenção de seguir as diretrizes deixadas por espíritos ancestrais 
[...]” (Schaan et al.,2007, p. 76). 
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Como apontado anteriormente Schaan et al. (2012), acreditam que tais estruturas 

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 várias funções, entre elas: assentamento de povos, cemitério, defesa, 

demarcação de territórios, espaço, cerimonial, residência de elites, expressão de arte, 

manejo de água, armadilhas para animais, proteção de cultivos, comunidades e campos 

de cultivo. Quanto à cultura material parece bem diversa em cada região da Amazônia 

(SHAAN ET AL., 2012).  

No estado Boliviano Riberalta, há formas modeladas e antropogênica da cerâmica 

que ser da linha Barrancóide/ borda incisa (SAUNALUOMA, 2010). 

No Acre, as cerâmicas encontradas nos geoglifos foram classificados como da 

tradição Quinari que se divide em cinco fase :Quinari, Iquiri, Iaco, Xapuri e Jacuru. São 

usadas o caraipé (entrecasca moída de alguns tipos de árvores), carvão e hematita como 

principais antiplásticos (DIAS-JUNIOR, 1977). 

Já em Rondônia, as cerâmicas exibem traços da “tradição Borda Incisa”, com 

incisões com linhas finas e uso de engobo, contudo é possível ver informações da “tradição 

zonado-Hachurado”. Principalmente nos motivos decorativos. Também há instrumentos 

líticos polidos (PELLINI e TELLES, 2011). 

Quanto á cronologia dos sítios do tipo geoglifo, existe uma variação entre eles. 

Conforme Trindade (2015) não existe, até o momento, datações para os geoglifos em 

Rondônia. Porém, existem no estado do Acre, que variam de 2.430 a 1.117 AP (antes do 

presente) e com outra de 3.530 AP. (SAUNALUOMA e SCHAAN 2012). 

Já na vizinha Bolívia, na região de Riberalta, tem datações de 2.072 e 418 AP 

(Saunaluoma 2010). Ainda que as datações estejam entre 2.500 a 500 AP, a grande 

maioria está entre 2.000 e 1.000 AP, com 590 anos de ocupação em média (TRINDADE 

2015). 

Na tabela abaixo, Trindade (2015) mostra algumas datações dos sítios do tipo 

geoglifos na Amazônia. 
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 Datação 1 Datação 2 Datação 3 Datação 4 Datação 5 

Sítios D V T D V T D V T D V T D V T Fonte Grupo local 

(10)-Faz. Colorada 1865 65 C14 1775 35 C14 1340 35 C14 1275 30 C14 750 35 C14 Saunaluoma & 
Schaan (2012) 

Acre (Noroeste) 

(54)- Severino 
Calazans 

3990 40 C14 2915 35 C14 2275 35 C14 2050 35 C14    Saunalouma & 
Schaan (2012) 

Acre (Centro-Norte) 

(84a)- Alto Alegre 2254 68 TL 1923 73 TL 1854 59 TL       Latini (1998) Acre (Centro-Norte) 

(20a)-Faz. Altântica 2110 35 C14 1905 35 C14 1855 30 C14       Saunaluoma & 
Schaan (2012) 

Acre (Centro-Norte) 

(37a)-Bal. Quinauá 1760 35 C14 1585 30 C14 1570 35 C14 1565 35 C14    Saunaluoma & 
Schaan (2012) 

Acre (Centro-Norte) 

(11a )-Jacó Sá 1485 35 C14 1205 30 C14 1195 30 C14       Saunaluoma & 
Schaan (2012) 

Acre (Centro-Norte) 

(120)-JK 1830 30 C14 1710 30 C14          Saunaluoma & 
Schaan (2012) 

Acre (Nordeste) 

(83a)-Ramal do 
Capatará 

3310 40 C14 1990 30 C14 1850 40 C14       Saunaluoma & 
Schaan (2012) 

Acre (Centro-Sul) 

(60d)-Xipamanu 1 2958 222 TL 2673 338 TL 2100 74 TL 1986 135 TL    Nícoli (2000) Acre (Sul) 

(60a)-Los Angeles 2193 - TL 1266 - TL 555 20 TL       Nícoli (2000) Acre (Sul) 

(102a)-Tumichucua D 2045 65 C14 1905 40 C14          Saunaluoma (2011) Riberalta 
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D= data (radiocarbônica, não calibrada); V=variação (±); T=tipo (C14: carbono; TL: termoluminescência.  
Tabela 1 – Cronologia dos sítios de tipo Geoglifo na Amazônia. Fonte: Thiago Trindade (2015); p, 162. 

(106.)-Las Palmeiras 1850 40 C14 285 35 C14          Saunaluoma (2011) Riberalta 

(107a)-Estancia Giese 1815 45 C14 1695 40 C14          Saunaluoma (2011) Riberalta 

(108a)-El Circulo 1790 75 C14 715 30 C14 680 30 C14 650 30 C14 600 60 C14 Saunaluoma (2011) Riberalta 

(103a)-Estancia Girasol 475 35 C14             Saunaluoma (2011) Riberalta 

(189)-Aliança 1655 65 C14 490 60 C14 380 60 C14       Simões (1983) Pedras Negras 

(196)-Laranjeira 585 55 C14             Simões (1983) Pedras Negras 

(188)-Rolim de Moura 195 45 C14             Simões (1983) Pedras Negras 

(194)-Militão 2465 55 C14             Simões (1983) (Sem grupo) 

(195)-Pimenteiras 240 40 C14             Simões(1983) (sem Grupo) 
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Figura 1 – Geoglifos em Rondônia (pontos amarelos), Acre (pontos brancos) e no Amazonas 
(pontos laranja). Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 2 - Visita ao Sítio do tipo geoglifo Jacó Sá, durante o III Simpósio Internacional dos 
Geoglifos no estado do Acre. Foto: Deusimar Prestes. 
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CAPÍTULO 2 

Arqueologia da Paisagem 

 

 

Conforme Fagundes e Piuzana (2010) o estudo da paisagem na Arqueologia 

seriado uso de variadas categorias em distintas áreas, e seu uso de outras categorias em 

diferentes áreas, e seu foco e compreender as relações existentes entre o humano e o 

ambiente. 

Já para Hodder (1986) o estudo da paisagem em Arqueologia envolve várias 

questões distintas na qual essas populações do passado alteraram o espaço. Isso inclui 

sua subsistência, questões econômicas, política, social, ideológica, de poder, simbólica. 

Geetz (2001) diz que paisagem arqueológica assume característica de fenômeno 

social dentro de contextos históricos particulares, e sendo assim, transmite símbolos 

explicáveis em meio a opções de significações em que está envolvida. 

Segundo Schiffer (1972), deve–se entender que o registro arqueológico se encontra 

organizado no meio natural constituindo em ações que ajustam esse meio como: erosões, 

sedimentações, biopertubações, uso e ocupação do solo, entre outros. 

Para Villaescusa (2006) a Arqueologia da paisagem é situada numa confluência da 

arqueologia com ciências ecológicas e paleoambientais, distingue-se certa 

heterogeneidade interna no que confere aos problemas e escolhida. 

Morais (2000) acreditava na junção da arqueologia com a geografia, com a 

colaboração da biogeografia, geocartografia, geografia humana e econômica, geopolítica 

e geoarqueologia, zooarqueologia, arqueobotânica, história etc. 

Segundo Fagundes (2014) o estudo da paisagem em arqueologia consiste no uso 

de diferentes categorias e várias áreas do conhecimento, sendo o foco uma compreensão 

de relações existentes do homem e o meio.  

Ainda segundo Fagundes (2014) a dinâmica natural envolvendo a importância de 

estudos paleoambinentais para corroborarem com tal hipótese. A paisagem não pode ser 

vista como um cenário ambiental onde as atividades humanas ocorrem, ao contrário, a 

mesma é uma junção dos aspectos ambientais com os culturais, por meio das 

transformações materiais e humanas, que entrelaça uma rede de significações dadas por 

diferentes povos que ocupavam a região.  

 

2.1 Paisagem: ferramenta multidisciplinar para estudos em geoglifos. 
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Conforme Fagundes (2007), uma visão antropológica da paisagem, classifica e 

molda o ambiente circundante a partir de processos simbólicos, que podem estar 

vinculados as tradições culturais de um dado grupo, ao apego sentimental a determinados 

marcos paisagísticos, a memória, aos mitos, enquanto local dos ancestrais, e não 

raramente, tendo como referencias fronteiras e profanas. 

A fenomenológica em que o sujeito experimenta seu espaço, faz construções 

cognitivas e o idealiza conforme sua percepção do que é o mundo (KNAPP, 1999; 

CROSGROVE,1998; RACKOWSKI, 2001).  

O conceito de paisagem é objeto de diferentes ciências e, no cerne das mesmas, 

pode-se dizer que há divergências entre as diferentes correntes teóricas. Na geografia, por 

exemplo, durante muito tempo, o conceito de paisagem foi definido com o que se alcança 

num lance de vista e ao desenho que representam a natureza ou um aglomerado urbano 

(FAGUNDES, 2007). 

Em meio a um emaranhado de significações conceituais, a paisagem pode ser 

considerada sob um caráter de fenômeno social, em que os contextos históricos e culturais 

específicos definem características simbólicas ímpares. Só esse viés, a paisagem nada 

mais é do que um produto humano, da construção humana, podendo ser definida como um 

espaço social humanizado: o tempo e no espaço (FAGUNDES, 2007). 

Para Bertand (1971) a paisagem não pode ser concebida como a simples adição 

de elementos geográficos. Ela só pode ser compreendida como uma porção do espaço 

resultante da dinâmica de elementos de ordem física, biológica e antrópica, pelo qual existe 

uma relação dialética entre eles, sendo, portanto, um conjunto único e dissociável em 

perpetua evolução. 

Na arqueologia, o uso da paisagem também tem sido foco de estudos que buscam 

a compreensão da faceta simbólica que envolve a própria percepção que diferentes grupos 

têm de seus ambientes e, portanto, não se pode negar a forte influência do pensamento 

antropológico.  

Conforme Binford (1982, 1992), compreender a paisagem como foco dos estudos 

da arqueologia, amplia a noção de sítio arqueológico e, principalmente, admite o princípio 

que grupos humanos utilizam e interpretam diferentes espaços em uma paisagem bem 

mais ampla, atendendo diferentes fins, sejam eles quais forem.  

Para Fagundes (2014) a paisagem é um dos focos de análise da arqueologia, uma 

vez que essa apresenta as “marcas” das diferentes ocupações em longa duração e, dessa 

forma, a possibilidade de leitura de conceitos caros a Arqueologia: formação do registro 
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arqueológico, e mudança, simbolismo, tecnologia, mobilidade, obtenção de recursos, 

sistema de assentamento e suas interconexões. 

Conforme Dunnel (2007), os estudos da paisagem em Arqueologia assumem, 

portanto, uma postura interdisciplinar, em que diferentes métodos e conceitos e formulação 

dos fenômenos de modo que seja suscetível a explicação. 

Morais (2000) fala que os fatores de ordem constituem as bases para entender o 

mapeamento das características socioeconômicas e culturais dos povos indígenas, 

agregando para os esquemas de manejo e gestão do patrimônio arqueológico delas 

herdado. 

A Arqueologia da Paisagem considera as intervenções humanas como construtoras 

da paisagem; a partir dos vestígios deixados por estas intervenções – construções, 

gravuras, pinturas, fogueiras, sepultamentos - e de suas relações com os aspectos naturais 

do lugar em que estão pode-se dizer sobre a maneira como os povos ou grupos que 

intervieram na paisagem lidavam com o meio (CRIADO BOADO, 1999; KNAPP & 

ASHMORE, 1999).  

Conforme Santi (2010) o estudo da paisagem em Arqueologia envolve questões 

complexas sobre as maneiras com que grupos pré-históricos, conscientemente ou não, 

moldaram seus espaços sociais e culturais. E ainda situações que envolvem uma 

variedade de processos tanto relacionados à organização deste espaço, quanto a sua 

modificação em função de uma diversidade de propósitos que incluem subsistência, 

questões de ordem econômica, social, política, cognitiva, simbólica ou religiosa.  

É coerente afirmar que as pessoas percebem, classificam e moldam a paisagem 

circundante a partir de processos simbólicos que podem estar vinculados às tradições 

culturais do grupo, ao apego sentimental, à memória, aos mitos, enquanto local dos 

ancestrais e, quiçá, tendo como referências fronteiras sagradas e profanas (KNAPP, 1999).  

Criado Boado (1991, 1996, 2001) decidiu como uma tática de investigação, 

identificação e compreensão do registro arqueológico com vistas à reconstrução de 

paisagens arqueológicas, bem como os processos de continuidade e mudança que 

constituíram a paisagem atual. 

A paisagem não é só o meio e produto da ação humana em um determinado 

contexto histórico (KNAPP & ASHMORE, 1999), é também uma forma dada pela 

população humana de interagir com os vestígios de ocupações humanas anteriores – onde 

sofrem influência direta destas em seu modo de vida e em suas práticas de sobrevivência, 

tecendo assim, valores e significados sobre elas. 
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Metodologicamente buscamos analisar: a possível morfologia dos sítios, a partir da 

superfície delimitada, (área, perímetro, forma) e principalmente a visibilidade no Google 

Earth. Como a proposta do trabalho gira em torno do entendimento dessas ocupações 

através da análise da sua distribuição no espaço, e as possibilidades de destruição dos 

mesmos, as abordagens da Arqueologia da Paisagem são muito adequadas. Nesta 

perspectiva, pretendemos identificar os principais traços introduzidos na paisagem pelas 

ocupações humanas, os sistemas de uso e ocupação do solo atualmente e seus efeitos 

para os sítios arqueológicos neste recorte ambiental e temporal.  

Para tal, busca-se, ainda, o estudo da formação do registro arqueológico. Conforme 

Schiffer (1987), todo o registro arqueológico é um fenômeno contemporâneo constituído 

de vestígios materiais, que foram formados, transformados e depositados a partir de 

diferentes fatores naturais e culturais, chamados de processos de formação. Estes 

vestígios do passado não consistem em comportamentos humanos, mas são resultados 

dos procedimentos e produtos desses comportamentos. 

Nesse sentido, Schiffer (1987) propõe uma diferenciação conceitual entre o 

contexto do sítio que o arqueólogo encontra (contexto arqueológico) e como ele era no 

passado vivo (contexto sistêmico). Os processos de formação, portanto, determinam a 

variabilidade do registro arqueológico, sendo responsáveis pela configuração, modificação, 

destruição e até mesmo a conservação dos padrões de deposição dos materiais 

encontrados no mesmo.  

Schiffer (1987) faz uma conceituação dos processos de formação do registro 

arqueológico, dividindo-os em processos naturais e culturais. Os processos naturais de 

formação do registro arqueológico são entendidos como sendo todos e quaisquer 

acontecimentos e processos pós-deposicionais, oriundos do ambiente natural, que atuam 

sobre os artefatos e depósitos arqueológicos, destruindo os mesmos, ou, por outro lado, 

contribuindo para a sua preservação. Temos como exemplo, os processos de 

intemperismo, erosão, sedimentação, e ação de agentes biológicos como fungos, bactérias 

e insetos. Já os processos culturais podem ser definidos por estarem relacionados com o 

comportamento humano levado a cabo na produção, uso e descarte dos itens materiais e 

que resultam numa determinada configuração do registro arqueológico. Considera-se, 

também, toda a intervenção cultural subsequente no mesmo, como por exemplo, os 

processos de reocupação dos contextos arqueológicos, bem como as próprias atividades 

dos arqueólogos na descoberta e análise dos vestígios materiais. 

Na medida em que os sítios de tipo geoglifo foram produzidos pela transformação 

cultural de características outrora naturais, das paisagens, levamos em conta a 
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durabilidade dessas construções que resistiram por pelo menos mil anos, pretendemos 

analisar a partir da ferramenta Google Earth, possíveis mudanças que ocorreram no 

intervalo de tempo de 1969 AD até o presente, para os sítios localizados e registrados no 

município de Porto Velho. 

Cabe ressaltar que o lançamento do Google Earth foi um marco na divulgação de 

imagens provenientes de sensores remotos acoplados em satélites, pois começou a 

disponibilizar para o público uma forma simples de manipulação de imagens de alta 

resolução, que possibilita, além da visualização dessas imagens, a vetorização de pontos, 

linhas e polígonos, e ainda, a sobreposição de pontos gerados por outros processos de 

levantamento, como por exemplo, pontos resultantes de sistemas de posicionamento 

global por satélite. Possibilita ainda, a verificação de imagens de um mesmo local em anos 

diferentes, o que vai nos possibilitar a percepção das mudanças nessa paisagem ao longo 

dos anos até o presente. 

 

 

Figura 3 - Google Earth Pro 7.3.2.5495 (64-bit). 

 

 

 

Segundo Brown (2006) o Google Earth é um aplicativo gratuito cliente-servidor para 

desktop que possibilita a visualização de imagens de sensores acoplados em satélites em 

um ambiente dinâmico, permitindo visualizações em duas e três dimensões, tornando 

possível a interatividade do usuário. A interatividade do Google Earth é baseada na 
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disponibilização de um globo terrestre dentro do microcomputador, onde o usuário indica 

com o mouse a parte do Planeta que deseja visualizar, com seus respectivos pontos de 

referência indicando toponímias de cidades, rodovias, hotéis, shoppings etc., que 

apareceriam na tela do computador rapidamente. Estas imagens são posicionadas 

espacialmente em função de suas coordenadas geográficas (Latitude/Longitude) no 

sistema de referência WGS 84. 

Pelo fato de não ocorrerem da mesma forma e em outros locais do mundo, são de 

valor inigualável, são testemunhos da engenhosidade, princípios estéticos e matemáticos, 

a capacidade de propagação de ideias de povos que não deixaram relatos escritos de sua 

história. Por se tratar 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 suas formas e significados, se constituem em 

paisagens alteradas pela ação humana que permanecem até hoje como parte da paisagem 

artefato.   
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CAPÍTULO 3 

Sítios do Tipo geoglifos em Porto Velho, RO. 

 

 

No que diz respeito ao patrimônio arqueológico, somente na Amazônia tais 

estruturas foram construídas em área de floresta tropical. Os geoglifos se constituem como 

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.  

 

 

3.1 Geoglifos de Rondônia, Brasil 

 

Nos últimos anos, com alguns trabalhos em Arqueologia no estado de Rondônia, 

como do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônia 

(PRONAPABA), realizado na década de 1970 (Miller, 1983), e do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE) mais recentemente (TRINDADE, 2015), e 

da Arqueóloga Denise Schaan da Universidade Federa do Pará, (UFPA), e Ivandra 

Rampanelli (2016)revelaram estruturas de valas na região mais conhecidos com 

“geoglifos”. 

Na dissertação de Miller (1983), em uma de suas escavações em Rondônia ele 

encontra dois contextos arqueológicos, que denomina fase Corumbiara e fase Pimenteira 

e encontrada algumas estruturas de valas,  como veremos a seguir. 

A fase Corumbiara  

Conforme Miller (1983), os sítios da fase Corumbiara estão localizados nas 

margens do rio Guaporé e baixo afluentes, que vai dos rios Mequéns até a baia da 

Laranjeira (Brasil). Segundo Miller, de acordo com informações, teriam mais ou menos 13 

sítios com fragmentos de cerâmica similares. Os sítios são os seguintes: 

Rio Mequéns:  RO- PN-02: Rolim de Moura; RO-PN-03: Aliança; RO-PN-04: Elegância e 

Baia do Baú: sítio Tarumã, Baía do Morro e Baía do Rebojinho.  
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Rio Guaporé: RO- CO- 06: Laranjeira, Fazenda Campinho.  

Rio Corumbiara: RO –CO- 07: Campo Bonito e Bolívia. 

Rio Guaporé: Pascua e Colorado. 

Conforme o autor foi encontrado em todos estes sítios de um a três valas e taipa, 

mais ou menos concêntricas, arqueadas, próximas ao rio, corixo ou planície de inundação. 

Miller usa algumas explicações para justificar a funcionalidade de tais trincheiras, 

que popularmente seria de pessoas mais antigas que construíram tais estruturas para 

impedir a dispersão dos animais domésticos porem ele acredita que arqueologicamente 

falando elas seriam feitas no momento de instalação da aldeia. 

Os materiais encontrados nos presentes sítios são cerâmicas, líticos (lâmina de 

machado, triturador com depressão polida, triturador com depressão picoteada, 

percutores, polidores, lascas e seixos naturais), terra preta e urnas funerárias. As datações 

por carbono -14, em número de cinco, dispostas segundo a sequência seriada, são:  

 RO-CO-06, corte - 1; 30-40 cm - 585 ± 55 (quinhentos e oitenta e cinco, mais ou 

menos, cinquenta e cinco) ou (A.D) 1.365 (mil trezentos e sessenta e cinco) (SI-

4782); 

 RO-CO-03, corte - 1; 30-40 cm - 490 ± 60 (quatrocentos e noventa mais ou menos 

sessenta) ou (A.D) 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) (SI - 4776); 

 RO-CO-02, corte - 1; 40-50 cm - 195 ± 45 (cento e noventa e cinco mais ou menos 

quarenta e cinco ou A.D. 1.755 (mil setecentos e cinquenta e cinco) (SI- 4787); 

 RO- PN- 03 corte – 1; 50-60 cm - 380 ± 60 (trezentos e oitenta, mais ou menos, 

sessenta) ou (A.D). 1.570 (mil quinhentos e setenta) (SI - 4777); 

 RO- PN- 03 corte - 1; 70-80 cm - 1655 ± 65 (mil seiscentos e cinquenta, mais ou 

menos, sessenta) ou (A.D) 295 (duzentos e noventa e cinco) (SI- 4778). 

 

Tabela 2 – Cronologia dos sítios da Fase Corumbiara. 

SÍTIOS Nº CORTE  CAMADAS DATAÇÕES TIPO DE DATAÇÃO 

RO-CO-06 1 30-40 cm 585 ± 55 ou 

1.365 A.D 

C14 

RO-PN-03 1 30-40 cm 490 ± 60 ou 

1460 A.D 

C14 

RO-PN-02 1 40-50 cm 195 ± 45 ou 

1755 A.D 

C14 
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RO-PN-03 1 50-60 cm 380 ± 60 ou 

1570 A.D 

C14 

RO-PN-03 1 60-70 cm 1655 ± 65 ou 

295 A.D 

C14 

 Fonte: Eurico Miller, 1983. 

 

Fase Pimenteira 

 Os sítios apresentados por Miller (1983) alguns são de habitação e cemitério tendo 

suficiente espessura para cortes experimentais ou escavações quando for o caso nenhuma 

área de propriedade particular. 

Conforme o autor, os sítios da fase Pimenteira estão localizados nas margens do 

rio Guaporé e baixo curso de seus afluentes, (Igarapé Santa Cruz e rios: Cabixi, Piolho e 

Pauserna). Assim como na fase Corumbiara, foram cadastrados somente os sítios do lado 

brasileiro que no total foram relacionados 18 sítios, são eles:  

Rio Guaporé: RO-CO-01: Maloquinha-01; RO-CO-02: Maloquinha-2; RO-CO-03: Sítio 

Modelo; RO-CO-05: Pimenteiras, sítio Belo Vista, Baía Flutuoso e Porto Azerte. 

Igarapé Santa Cruz: RO-CO-04: Militão, Fazenda Santa Cruz, Rio Cabixi e Cabixi. 

Rio Piolho: Piolho e Bolívia. 

Rio Guaporé: Três de Julho, Barraco Vermelho Nogueira, Taquara, Flor de Oro-1 e Flor de 

Oro-2. 

Ainda segundo Miller, que coletou informações com ribeirinhos da região, teriam 

mais 29 sítios com cerâmica semelhante da fase Pimenteiras, encontradas no interior da 

Bolívia, nas margens dos rios Pauserna e S. Ramon. Nessa fase também apresenta 

trincheiras, assim como na fase Corumbiara. 

Além do material cerâmico foram encontrados nos sitos material líticos (como 

lâmina de machado, triturador, depressão polida, percutores, polidores, lacas e seixos 

naturais), algumas urnas funerárias e terra preta arqueológica (TPA). 

Quanto às datações apresentadas por Miller, as datações absolutas por carbono -

14, em número de três, dispostos segundo a sequência abaixo:  

 RO-CO-04, corte-1, 35-45 cm- 2.465±55 (Dois quatrocentos e sessenta e cinco, 

mais ou menos, cinquenta e cinco) ou 515 (quinhentos e quinze) a.C; 

 RO-CO-03, corte-1, 30-40 cm- 108,2% moderno (SI- 4785). 

 RO-CO-05, corte-1, 35-45 cm- 240±40 (duzentos e quarenta, mais ou menos, 

quarenta) ou A.D 1.710 (mil setecentos e dez) (SI-4783). 
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Tabela 3 – Cronologia dos Sítios da Fase Pimenteira. 

Sítios Nº Corte Camadas Datações Tipo  datação 

RO-CO-04 1 35-45 cm 2.465±55 ou 

515 a.C 

C14 

RO-CO-03 1 30-40 cm 108,2% C14 

RO-CO-05 1 35-45 cm 240±40 ou 

1.710 A.D 

C14 

 Fonte: Eurico Miller, 1983. 

 

Já no Sul do estado de Rondônia, nas cidades São Francisco do Guaporé e Costa 

Marques foram encontrados 8 sítios arqueológicos com estruturas de valas (TRINDADE, 

2015). 

  Trindade (2015) destaca que vários dos sítios apresentam variadas formas, porém 

normalmente são elipsoides, com diâmetro aproximado entre 300 e 500 m e implantando-

se de maneira distinta na paisagem. Os sítios são os seguintes: 

Sítio Bacurizal: Possui uma forma irregular incomum, porém com traçados retilíneos e 

curvilíneos bastante precisos foram encontrados materiais cerâmicos bastante erodidos e 

de associação cultural (TRINDADE, 2015, p.75). 

Sítio Linha 14: A vala que apresenta forma circular bastante regular e tem dimensões 

similares às do sítio vizinho. O sítio apresenta grande quantidade de materiais cerâmicos 

espalhados pela superfície com características semelhantes às do sítio Bacurizal 

(TRINDADE, 2015, p.78). 

Sítio Jaguar: A vala nele encontrada apresenta forma de meio- “U” ou “J” invertido, 

aparentemente sem formar uma figura fechada. Neste sítio foram encontrados apenas 

alguns poucos fragmentos cerâmicos bastante erodidos e, no entanto, foi verificada uma 

grande quantidade de Urucuris. (TRINDADE, 2015, p. 80). 

Sítio VR: O sítio VR, apresenta um formato regular com forma geral elipsoide. Os materiais 

cerâmicos encontrados no sítio têm tamanhos, espessuras e tipos de ambiente de queima 

variados, no entanto apresentam um grau muito maior do que os materiais encontrados em 

outros sítios. (TRINDADE, 2015, p. 82). 

Sítio Carlito: Ao longo dela é possível ver em algumas partes grandes nódulos de laterita 

com diâmetros de até 1 m e em toda a superfície do sítio prospectada foram encontrados 

apenas 03 fragmentos cerâmicos bastante diminutos e erodidos. (TRINDADE, 2015, p.84). 

Sítio Linha 6 B: O autor descreve a vala com forma regular no formato de uma berinjela ou 

abacate; um dos únicos sítios que apresenta materiais líticos em superfície. Já o material 
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cerâmico apresenta um pequeno fragmento de bojo, fino, com uma linha longitudinal 

saltada. (TRINDADE, 2015, p.86). 

Sítio Morros: Segundo Trindade 2015 foram encontrados diversos materiais cerâmicos em 

superfície associado a uma camada de sedimento escuro e orgânico, parecido com solos 

escuros antropogênicos encontrados em outras partes da Amazônia. Conforme o autor o 

proprietário do terreno local (seu Ezequiel) guarda consigo dois pequenos machados 

polidos em forma de “V”.  (TRINDADE, 2015 p. 88) 

Sítio Nova Vida: conforme Trindade (2015) o sítio é constituído por uma vala central, 

circular medindo 180 m x 155 m, foi observado pelo autor um segmento da estrutura de 

vala que se estende por cerca de 270 m, pela estrada vicinal ao Sul da primeira vala. 

Enquanto o material cerâmico nele encontrado tem estado de conservação bem acima da 

média, com fragmentos grandes (até 25 cm de comprimento). 

A pesquisadora Denise Schaan, no Relatório final do Processo n° 

01410.000094/2007-32 MPF, reuniu informações sobre 45 sítios arqueológicos 

localizados em seis municípios no estado de Rondônia. Classificou os sítios arqueológicos 

em três categorias: (a) sítios indicados para tombamento, (b) sítios não indicados para 

tombamento e (c) sítios descobertos recentemente. 

 

Tabela 4- Quantidade de Sítios e Geoglifos no Estado de Rondônia. Fonte: Relatório final do 
Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 

 

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, no relatório diz que os sítios se estendem por uma grande região, ao longo 

da fronteira com a Bolívia (ainda assim Amazônia). Dos primeiros sítios localizados junto à 

 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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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 34% são circulares. 

 

 

3.1.1 Sítios Arqueológicos tipo Geoglifo indicados para Tombamento em 

Rondônia1 

 

Sobre este aspecto ressaltamos que Carvalho (2018) faz uma importante discussão 

sobre tombar ou não os geoglifos. Ela ressalta que o tombamento não seria a forma mais 

adequada de se proteger os sítios do tipo geoglifo, pois 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 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.  

Ainda segundo Carvalho (2018) a musealização desses locais seria a melhor forma 

de defender os geoglifos contra os impactos da agropecuária, do esquecimento, e da 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, perspectiva da qual 

concordamos. 

 

Porto Velho 

Sítio Diogo V:UTM 19L 768911/ 8917042. 

                                                           
1Informações do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 
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Sítio Diogo VI:UTM 19L 764751/ 8919347 (Estr. I), UTM 19L 763443/ 8918571 (Estr. II). 

Sítio 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).  

Sítio Santa Luzia I:UTM 19L 758541/ 8916563. 

Sítio Santa Luzia II:UTM 19L 759151/ 8916559. 

Guajará Mirim 

Sítio Mamoré I:UTM 20L 239080/ 8825650. 

Sítio Mamoré II:UTM 20L 239317/ 8824338. 

Nova Mamoré 

Sítio Nova Mamoré.UTM 19L 903080/ 8843714. 

 

3.1.2 Sítios Arqueológicos tipo Geoglifo não indicados para Tombamento2 

 

Porto Velho 

Sítio Diogo III: UTM 19L 758328/ 8907835. 

Sítio Vila Califórnia I:UTM 19L 755850/ 8924112 (Estr. I); UTM 19L 756034/ 8924451 

(Estr. II). 

Sítio Vila Califórnia I:UTM 19L 756034/ 8925361. 

 

 

3.1.3 Sítios Arqueológicos tipo Geoglifo descobertos recentemente3 

 

Porto Velho 

Sítio Alceu.Ro.01: UTM 19L 783090/ 8917090. 

Sítio Alceu.Ro.03: UTM 19L 783163/ 8918626 (Estrutura I); UTM 19L 783495/ 8918225 

(Estrutura II). 

Sítio Diogo: UTM 19L 809867/ 8931789. 

Sítio Fazenda Modelo II: Desconhecido. 

Sítio Nakahara.Ro.01: UTM 20L 376891/ 9029768. 

Sítio Nakahara.Ro.02: UTM 20L 387549/ 8997901. 

Sítio Nakahara.Ro.03: UTM 20L 196590/ 8940796. 

Sítio Nakahara.Ro.04: UTM 20L 200319/ 8935863. 

                                                           
2Informações do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 
3Informações do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF. 
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Sítio Nakahara.Ro.06: UTM 20L 204059/ 8933613. 

Sítio Nakahara.Ro.07: UTM 19L 815393/ 8924054. 

Sítio Nakahara.Ro.08: UTM 19L 760537/ 8920271. 

Sítio Nakahara.Ro.09: UTM 19L 758138/ 8917593. 

Sítio Nakahara.Ro.11: UTM 19L 787036/ 8910522. 

Sítio Vila Califórnia I: UTM 19L 755850/ 8924112 (Estr. I); UTM 19L 756034/ 8924451 

(Estr. II). 

Sítio Vila Califórnia II:UTM 19L 756034/ 8925361. 

São Francisco do Guaporé 

Sítio Alceu.Ro.04: UTM 20L 451312/ 8642678. 

Sítio Alceu.Ro.05: UTM 20L 450749/ 8679114. 

Sítio Nakahara.Ro.15: UTM 20L 456138/ 8680786 

Sítio Nakahara.Ro.16: UTM 20L 465666/ 8675183 

Sítio Nakahara.Ro.17: UTM 20L 443320 / 8666918 

Sítio Nakahara.Ro.18: UTM 20L 447071/ 8660377 

Costa Marques 

Sítio Alceu.Ro.06: UTM 20L 344203/ 8654913. 

Sítio Nakahara.Ro.10: UTM 20L 360918/ 8638677. 

Sítio Nakahara.Ro.1: UTM 20L 367493/ 8645791 

Sítio Nakahara.Ro.20: UTM 20L 360306/ 8643680 

São Miguel do Guaporé 

Sítio Nakahara.Ro.05:UTM 20L 575928/ 8685507. 

Sítio Nakahara.Ro.13: UTM 20L 572505/ 8656216. 

Guajará Mirim 

Sítio Nakahara.Ro.12: UTM 20L 244970/ 8828942. 

Nova Brasilândia d’Oeste 

Sítio Nakahara.Ro.14: UTM 20L 573300/ 8707803 

Sítio Sobrevoo.Ro.01: Desconhecida, Desconhecido. 

Sítio Sobrevoo.Ro.02: Desconhecida, Desconhecido. 

Sítio Sobrevoo.Ro.03: Desconhecida, Desconhecido. 

Sítio Sobrevoo.Ro.04: Desconhecida, Desconhecido. 

Sítio Sobrevoo.Ro.05: Desconhecida, Desconhecido. 

Sítio Sobrevoo.Ro.06: Desconhecida, Desconhecido. 

Sítio Sobrevoo.Ro.07: Desconhecida, Desconhecido. 
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3.2 Verificação de impactos nos Sítios arqueológicos de tipo Geoglifos a 

partir do Google Earth no município de Porto Velho. 

 

Mesmo considerando que todo sítio arqueológico analisado é uma amostragem, 

seja pela falta de capacidade humana de perceber toda a sociedade do passado que agora 

se encontra escondida no solo, bem como, o que o arqueólogo encontra já é somente uma 

parcela do que realmente existia no contexto que encontramos, é imprescindível o estudo 

e divulgação dos sitos arqueológicos de tipo Geoglifo. 

Conforme Schiffer (1987) existe diversos fatores de ordem natural e cultural agindo 

na formação do registro arqueológico que o arqueólogo encontra. Assim, defendemos a 

utilização de métodos arqueológicos rigorosos mesmo para os sítios considerados 

“perturbados”, e a análise dos agentes atuantes na formação do registro arqueológico 

como uma etapa importante. Elegemos como primeira análise o contexto de inserção dos 

sítios na paisagem, a partir as imagens retiradas da ferramenta disponível gratuitamente 

denominada de Google Earth. 

Os processos de antropização (processos culturais) podem ser definidos por 

estarem relacionados com o comportamento humano levado a cabo na produção, uso e 

descarte dos itens materiais e que resultam numa determinada configuração do registro 

arqueológico, tanto durante o contexto vivo quanto no contexto arqueológico. Porém, 

através das imagens iremos considerar o que será possível visualizar no contexto 

arqueológico.  

Na área em estudo apresentaram-se, entre outros, os seguintes processos de 

antropização: 

Áreas de cultivos: Um processo bastante recorrente nos sítios em questão foi o 

desmatamento de áreas para o cultivo. 

Áreas de pastagem: Na região amazônica percebe-se cada vez mais o desenvolvimento 

da pecuária extensiva. 

Áreas de habitação atual: Os processos de reocupação dos contextos arqueológicos, 

neste caso, incidem negativamente na preservação dos sítios arqueológicos.  

Estradas e aterros: A construção de estradas em terrenos muito próximos aos sítios 

produz a partir do fenômeno das chuvas, erosões no solo que provocam além da destruição 

da estratigrafia e do contexto arqueológico proporcionam construções como de aterros 

para armazenamento da água, que também contribuem para destruição das estruturas de 

terras e dos vestígios arqueológicos que possivelmente estão depositados estes sítios. 
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Por muitos anos, os sítios da Amazônia ocidental sofreram impactos causados por 

seres humanos através das mais diversas ações, como a construção de estradas, casas, 

currais, barragens, instalação de antenas, torres de transmissão de energia elétrica, 

agricultura, plantio de alimento para o gado, etc. Há também a possibilidade de que muitos 

sítios de estrutura de terra delimitada por valas, nem sequer foram investigados e podem 

desaparecer antes mesmo de o serem. 

Ao todo foram analisadas imagens de 21 sítios de tipos geoglifos, tento como fonte 

as informações do Processo n° 01410.000094/2007-32 MPF, porém, um deles percebido 

por indicação de moradores que citaram que antes de um condomínio no local havia uma 

estrutura circular no local. Os sítios do Processo citado são: Sítio Diogo V; Sítio Diogo VI 

(estrutura I e II); Sítio Fazenda Modelo I (estrutura I, II, III e IV); Sítio Santa Luzia I e Sítio 

Santa Luzia II; Sítio Diogo III; Sítio Vila Califórnia I (estrutura I e II); Sítio Vila Califórnia II; 

Sítio Alceu.Ro.01; Sítio Alceu.Ro.03 (estrutura I e II); Sítio Diogo; Sítio Nakahara.Ro.01; 

Sítio Nakahara.Ro.02; Sítio Nakahara.Ro.03; Sítio Nakahara.Ro.04; Sítio Nakahara.Ro.06; 

Sítio Nakahara.Ro.07; Sítio Nakahara.Ro.08; Sítio Nakahara.Ro.09; Sítio Nakahara.Ro.11; 

e o sítio Geoglifo não registrado IPHAN Zona Urbana Porto Velho. Ressalta-se ainda que 

alguns sítios citados no Processo estavam sem coordenadas, assim sendo não foram 

analisados. 

 

Figura 4 – Sítios arqueológicos de tipo Geoglifo em Porto Velho. Fonte: Google Earth. 
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3.2.1 Sítio Diogo V: UTM 19L 768911/ 8917042 

Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Situação: Não prospectado. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Sim. 
Encontrado: Diogo Selhorst, funcionário do IBAMA, em sobrevoo. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; Retângulo. Lado 145 e Diâmetro 153. Área_m² 22185. 
 

 

 

Figura 5- Sítio Diogo V. Data das imagens 03/08/2010. Fonte: Google Earth. 
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Figura 6 – Sítio Diogo V.  Data das imagens 05/09/2011. Fonte: Google Earth. 

 

 

  Figura 7 – Sítio Diogo V.  Data das imagens 03/08/2013. Fonte: Google Earth. 

 



  

 

29 

 

 

Figura 8 - Sítio Diogo V. Data das imagens 26/09/2018. Fonte: Google Earth. 

 

Sítio Diogo V processos naturais e culturais verificados nas imagens de 2010, 2011, 

2013 e 2018. 

Naturais: Processos pós-deposicional dentro das valas, situado entre dois córregos 

(referente a imagem de 2010). 

Culturais: O desmatamento da floresta em torno da estrutura. Dificultando uma possível 

proteção da estrutura. Pequenas estradas e caminhos que passampela estrutura. 

Construção de uma Rodovia a 165m (referente a imagem de 2010). 

Não verificamos diferenças significativas nas imagens nos anos de 2010, 2011, 

2013 e 2018.  

 

 

3.2.2 Sítio Diogo VI: UTM 19L 764751/ 8919347 (Estr. I), UTM 19L 763443/ 

8918571 (Estr. II). 

Estrutura I 
Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Situação: Não prospectado. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Sim. 
Encontrado: Diogo Selhorst, funcionário do IBAMA, em sobrevoo. 
Forma: Duas estruturas. 
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Medições: Quadrilátero; Retângulo. Lado 205 e Diâmetro 307. Área_m² 22185. 
Estrutura II 
Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Situação: Não prospectado. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Sim. 
Encontrado: Sobrevoo, 2012. 
Forma: Duas estruturas. 
Medições: Quadrilátero; Retângulo de cantos arredondados. Lado 163 e Diâmetro 180. 
Área_m² 29340. 
 

 

Figura 9 - Sítio Diogo VI. Data das imagens 08/05/2006. Fonte: Google Earth. 
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Figura 10 - Sítio Diogo VI. Data das imagens 22/08/2011. Fonte: Google Earth. 

 

Figura 11 – Sítio Diogo VI. Data das imagens 26/09/2018. Fonte: Google Earth. 

 

Sítio Diogo VI processos naturais e culturais verificados nas imagens de 2006, 2011 

e 2018. 
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Culturais: O sítio em suas duas estruturas apresenta modificações culturais em seu registro 

como desmatamentos em torno das estruturas, construção de estrada cortando o caminho 

para as estruturas e no canto superior esquerdo percebem-se construções habitacionais 

(referente às imagens 2011 e 2018).  

Na imagem de 2006, apesar de estar distorcidas dificultando a visualização, 

percebe-se modificações culturais relatadas acima nas duas estruturas construtivas do 

sítio. 

Na imagem de 2011 é possível perceber que o desmatamento no sentido norte da 

Estrutura I aumentou e na Estrutura II, que já estava totalmente desmatada o processo 

continuou. 

Na imagem de 2018 é possível destacar que o desmatamento que havia aumentado 

no sentido norte da Estrutura I continua seu processo e na Estrutura II, que já estava 

totalmente desmatada o processo continuou, porém, os caminhos de gado e pequenas 

estradas aumentaram. 

 

3.2.3 Sítio 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). 

Estrutura I 
Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Situação: prospectado. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Sim. 
Encontrado: Alceu Ranzi no Google Earth em 2006 
Forma: quatro estruturas. 
Medições: Quadrilátero; "U", 30 m de largura. Lado 0 e Diâmetro 308. Área_m² 0. 
 
 

Estrutura II 
Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Situação: prospectado. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Não. 
Encontrado: Sobrevoo, 2012. 
Forma: quatro estruturas. 
 
Estrutura III 
Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: prospectado. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Não. 
Encontrado: Sobrevoo, 2012. 
Forma: quatro estruturas. 
Medições: Circular; circular irregular. Lado 0 e Diâmetro 0. Área_m² 0. 
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Estrutura IV 
Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: prospectado. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Não. 
Encontrado: Sobrevoo, 2012. 
Forma: quatro estruturas. 
Medições: Quadrilátero; "U". Lado 0 e Diâmetro 100. Área_m² 0. 

 
Figura 12 - Sítio Fazenda Modelo I. Data das imagens 31/12/1969. Fonte: Google Earth. 
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Figura 13 - Sítio Fazenda Modelo. Data das imagens 06/07/2009. Fonte: Google Earth. 

 

Sítio Fazenda Modelo (Estruturas I, II, III e IV) processos naturais e culturais 

verificados nas imagens de 1969 e 2009. 

Naturais: processos deposicionais dentro das valas (Referentes às estruturas I, II, III e IV 

das imagens de 2009). 

Culturais: desmatamento em torno das estruturas e prejudicando sua proteção. Construção 

da estrada próxima às estruturas; desmatamento do local (Referente ás estruturas I, II, III 

e IV das imagens de 2009). 

Todos os tipos de processos se repetem nessas estruturas citadas. Não verificamos 

diferenças significativas nas imagens nos anos de 1969 e 2009. 

Salientamos que a Estrutura I possui o solo das muretas exposto e a curva da parte 

nordeste foi cortada pela estrada da fazenda. A Estrutura II encontra-se parcialmente 

dentro da mata. A Estrutura III foi cortada por uma estrada de acesso da fazenda e há um 

caminho na direção sul com 380 m de comprimento. A Estrutura IV está próxima de uma 

estrada de acesso à fazenda e há uma mata ciliar que contorna um meandro abandonado. 

 

 

3.2.4 Sítio Santa Luzia 1: UTM 19L 758541/ 8916563 e Sítio Santa Luzia 2:UTM 

19L 759151/ 8916559. 
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Santa Luzia 1 
Uso do local: floresta. 
Tombamento: sim 
Grau de integridade do sítio: mais de 75%. 
Situação: Prospectado. 
Tombamento: sim. 
Encontrado: Diogo Selhorst, funcionário do IBAMA, em sobrevoo. 
Forma: estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; quadrado. Lado 200 e Diâmetro 200. Área_m² 40000. 
 
Santa Luzia 2 
Uso do local: Pecuária. 
Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Prospectado. 
Encontrado: Proprietário da terra. 
Forma: estrutura única-dupla. 
Medições: Lado 0 e Diâmetro 0. Área_m² 0. 
 

 

Figura 14 - Santa Luzia 1 e Santa Luzia 2. Data das imagens 08/05/2006. Fonte: Google Earth. 
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Figura 15 - Santa Luzia 1 e Santa Luzia 2. Data das imagens 22/08/2011. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 16 -  Santa Luzia 1 e Santa Luzia 2. Data das imagens 26/09/2018. Fonte: Google Earth. 

 



  

 

37 

 

Sítio Santa Luzia 1 e Santa Luzia 2 processos naturais e culturais verificados nas 

imagens de 2006, 2011 e 2018. 

Santa Luzia 1 

Naturais: O crescimento da vegetação em torno da estrutura, processo pós deposicionais 

dentro das valas, provavelmente devido às chuvas (referente à imagem de 2006). 

Culturais: Desmatamento próximo e uma estrada que adentra a mata (referente à imagem 

de 2006). 

Não verificamos diferenças significativas nas imagens nos anos de 2006, 2011 e 

2018. Salientamos somente que, na imagem de 2018, percebe-se a construção do que 

aparenta ser uma estrada, que adentra a mata. 

Sitio Santa Luzia 2 

Naturais: Crescimento da vegetação em torno das valas e processos pós deposicionais na 

estrutura (referente à imagem de 2006). 

Culturais: Desmatamento da vegetação que protegia a estrutura, plantio de algum tipo de 

vegetação e preparo da terra com uso de máquinas agrícolas e construção de um açude 

no canto sudeste (referente à imagem de 2006). 

Não verificamos diferenças significativas nas imagens nos anos de 2006, 2011 e 

2018. Destacamos somente que nas imagens de 2006 o açude no canto sudeste é muito 

visível, inclusive com água em seu interior e nas imagens de 2011 e 2018, este está menos 

perceptível e se água. 

 

3.2.5 Sítio Diogo III: UTM 19L 758328/ 8907835. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: não. 
Encontrado: Diogo Selhorst, funcionário do IBAMA, em sobrevoo. 
Forma: estrutura única-dupla. 
Medições: Quadrilátero; Quadrado. Lado 222 e Diâmetro 222. Área_m² 49284. 
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Figura 17 - Sítio Diogo III. Data das imagens 08/05/2006. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 18 – Sítio Diogo III. Data das imagens 22/08/2011. Fonte: Google Earth. 
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Sítio Diogo III processos naturais e culturais verificados nas imagens de 2006 e 2011. 

Naturais: processos pós deposicionais na estrutura (chuva, sol, erosão do solo), igarapé a 

100m (referente á imagem de 2006). 

Culturais: Desmatamento da vegetação que protegia a estrutura, preparo da terra com uso 

de máquinas agrícolas, construção de moradia próxima à estrutura, construção de estrada 

vicinal próxima (referente à imagem de 2006). 

Na imagem de 2006, ainda é perceptível que apenas as arestas oeste e norte estão 

preservados. Destacamos que na imagem de 2011, houve um intenso processo agrícola, 

que causou o desaparecimento da visualização da estrutura pelas imagens estudadas. 

 

 

3.2.6 Sítio Vila Califórnia I: UTM 19L 755850/ 8924112 (Estr. I); UTM 19L 756034/ 

8924451 (Estr. II). 

Estrutura I 
Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Situação: não prospectado. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: não. 
Encontrado: Diogo Selhorst, funcionário do IBAMA, em sobrevoo. 
Forma: estrutura 1. 
Medições: Quadrilátero; Retângulo. Lado 113 e Diâmetro 222. Área_m² 49284. 
 
Estrutura II 
Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: não prospectado. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: não. 
Encontrado: Sobrevoo, 2012. 
Forma: estrutura 2. 
Medições: Quadrilátero; Quadrado. Lado 185 e Diâmetro 185. Área_m² 34225. 
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Figura 19 - Sítio Vila Califórnia I: Estrutura I e II. Data das imagens 08/05/2006. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 20 – Sítio Vila Califórnia I: Estrutura I e II. Data das imagens 22/08/2011. Fonte: Google Earth. 
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Sítio Vila Califórnia I processos naturais e culturais verificados nas imagens de 2006 

e 2011. 

Naturais: crescimento da vegetação em torno das estruturas, processos pós deposicionais 
no interior das mesmas, igarapé muito próximo de um dos limites do retângulo (referente à 
imagem de 2006). 
Culturais:  

Direto: desmatamento da vegetação que protegia a estrutura; utilização de uma vala como 

local de armazenamento de água para o gado; limpeza da vala; caminhos de gado 

atravessando a estrutura (referente à imagem de 2006).  

Indireto: a construção de estradas próximo do sítio; construção de um açude próximo da 

estrutura; possível passagem do gado (referente à imagem de 2006). 

Percebe-se na imagem de 2011 que há muito mais caminhos de gado e um destes 

cruza a estrutura II, talvez pudéssemos falar na intensificação pecuária no local. A Estrutura 

I possui parte de sua vala dentro da floresta, porém, não podemos afirmas se existe ou se 

há limites naturais como igarapé que a limita. Parece haver um caminho que leva uma 

estrutura a outra, que parte da porção norte da estrutura I, para a porção norte da estrutura 

II, com cerca de 90 metros de comprimento. Na imagem de 2011 percebe-se em relação à 

de 2006, que as construções relacionadas à moradia aumentaram. De forma geral não 

houve muitas modificações nas duas imagens. 

3.2.7 Sítio Vila Califórnia II: UTM 19L 756034/ 8925361. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: não prospectado. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: não. 
Encontrado: Sobrevoo, 2012. 
Forma: Estrutura única-dupla. 
Medições: Quadrilátero; Retângulo irregular de cantos arredondados. Lado 101 e 
Diâmetro 82. Área_m² 0. 
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Figura 21 – Sítio Vila Califórnia II. Data das imagens 08/05/2006. Fonte: Google Earth. 

 

Figura 22 - Sítio Vila Califórnia II. Data das imagens 22/08/2011. Fonte: Google Earth. 
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Sítio Vila Califórnia II processos naturais e culturais verificados nas imagens de 2006 

e 2011. 

Naturais: crescimento da vegetação rasteira em torno das estruturas, processos pós 

deposicionais no interior das mesmas, igarapé muito próximo de um dos limites do 

retângulo (referente à imagem de 2006). 

Culturais:  

Direto: construção de uma cerca no meio da estrutura; estrada vicinal cortando a estrutura; 

plantio de pasto no interior da estrutura; limpeza da vala; caminhos de gado atravessando 

a estrutura (referente à imagem de 2006). 

Indireto: construção de moradias, estradas e açude próximo à estrutura (referente à 

imagem de 2006). 

Percebe-se na imagem de 2011 que há muito mais caminhos de gado e uma 

diminuição da vegetação rasteira, provavelmente servindo como pastagem. A estrada corta 

a estrutura de norte a sul em cerca de 90m.  

 

3.2.8 Sítio Alceu.Ro.01: UTM 19L 783090/ 8917090 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: recente. 
Encontrado: Sobrevoo, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; quadrado. Lado 0 e Diâmetro 150. Área_m² 0. 
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Figura 23 - Sítio Alceu.Ro.01. Data das imagens 03/08/2010. Fonte: Google Earth. 

 

Figura 24 – Sítio Alceu.Ro.01. Data das imagens 05/09/2011. Fonte: Google Earth. 

 

Figura 25 - Sítio Alceu.Ro.01. Data das imagens 03/08/2013. Fonte: Google Earth. 
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Sítio Alceu.Ro.01 processos naturais e culturais verificados nas imagens de 2010, 

2011 e 2013. 

Naturais: crescimento da vegetação rasteira em torno da estrutura, processos pós 

deposicionais no interior das mesmas (referente à imagem de 2010). 

Culturais:  

Direto: construção de uma possível cerca passando entre a estrutura, uma provável 

estrada atravessando o canto sudoeste da imagem em relação à estrutura; a construção 

de um açude nesta mesma posição; desmatamento da vegetação que protegia a estrutura; 

limpeza da vala; caminhos de gado atravessando a estrutura (referente á imagem de 2010). 

Indireto: construção de moradias, estradas e açude próximo à estrutura, caminhos de gado 

(referente à imagem de 2010). 

Não se percebeu mudanças significativas na verificação das imagens de 2010, 

2011 e 2013, também por ser um período relativamente curto para a análise. Salientamos 

que somente as arestas norte e leste são visíveis nas imagens. 

 

 

3.2.9 Sítio Alceu.Ro.03: UTM 19L 783163/ 8918626 (Estrutura I); UTM 19L 

783495/ 8918225 (Estrutura II). 

Estrutura I 
Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: recente. 
Encontrado: Alceu Ranzi no Google Earth em 2012. 
Forma: 2. 
Medições: Quadrilátero; paralelogramo. Estrutura quadrangular de cantos arredondados. 
Lado 134 e Diâmetro 138. Área_m² 0. 
 
Estrutura II 
Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: recente. 
Encontrado: Alceu Ranzi no Google Earth em 2012. 
Forma: 2. 
Medições: Quadrilátero; retângulo. Estrutura retangular perfeita. Lado 200 e Diâmetro 
190. Área_m² 38000. 
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Figura 26 - Sítio Alceu.Ro.03: Estrutura I e II. Data das imagens 03/08/2010. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 27 - Sítio Alceu.Ro.03: Estrutura I e II. Data das imagens 05/09/2011. Fonte: Google Earth. 
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Figura 28 – Sítio Alceu.Ro.03: Estrutura I e II. Data das imagens 03/08/2013. Fonte: Google Earth. 

 

Sítio Alceu.Ro.03 processos naturais e culturais verificados nas imagens de 2010, 

2011 e 2013. 

Naturais: crescimento da vegetação rasteira em torno das estruturas, crescimento de 

vegetação de grande porte no interior e nas valas da estrutura I; processos pós 

deposicionais no interior das mesmas (referente à imagem de 2010). 

Culturais:  

Direto: construção de uma possível cerca passando entre a estrutura, caminho de gado 

atravessando o canto sudoeste da estrutura I; desmatamento da vegetação que protegia 

as estruturas; limpeza da vala; partes das valetas erodidas e com solo exposto; caminhos 

de gado atravessando as estruturas (referente à imagem de 2010). 

Indireto: Construção de moradia de fazenda próxima às estruturas, criação de gado e a 

construção da BR, próxima do sítio; caminhos de gado perceptíveis em toda área (referente 

à imagem de 2010). 

Não se percebeu mudanças significativas na verificação das imagens de 2010, 

2011 e 2013, possivelmente por ser um período relativamente curto para a análise.  

 

 

3.2.10 Sítio Diogo: UTM 19L 809867/ 8931789. 
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Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Uso do local: pecuária. 
Tombamento: sim. 
Encontrado: Diogo Selhorst, funcionário do IBAMA, em sobrevoo. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; retângulo. Lado 0 e Diâmetro 120. Área_m² 0. 
 

 

Figura 29 – Sítio Diogo. Data das imagens 03/08/2013. Fonte: Google Earth. 

 

Sítio Diogo processos naturais e culturais verificados na imagem de 2013. 

Naturais: crescimento da vegetação rasteira em torno das estruturas, processos pós 

deposicionais no interior da estrutura, igarapé a menos de 50 m de uma aresta 

(possibilidades de inundação em épocas chuvosas). 

Culturais:  

Direto: desmatamento de parte da vegetação que a protegia; erosão em partes da vala. 

Indireta: Construção de moradia a poucos metros da estrutura e uma estrada vicinal. 

Salientamos que parte da estrutura se encontra na mata. 

 

3.2.11 Sítio Nakahara.Ro.01: UTM 20L 376891/ 9029768. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Uso do local: Piscicultura e moradia. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, no Google Earth, 2012. 
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Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; retângulo. Lado 0 e Diâmetro 140. Área_m² 0. 
Observações: o sítio do tipo geoglifo está localizado próximo do sítio arqueológico santa 
Paula, que fica entre a cachoeira de Santo Antônio, nas proximidades de Porto Velho, até 
a foz do rio Jaciparaná, próxima a cachoeira Caldeirão do Inferno (ZUSE,  2014). 

 
Figura 30 - Sítio Nakahara.Ro.01. Data das imagens 07/03/2004. Fonte: Google Earth. 

 

 
Figura 31 - Sítio Nakahara.Ro.01. Data das imagens 27/08/2013. Fonte: Google Earth. 
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Figura 32 - Sítio Nakahara.Ro.01. Data das imagens 05/09/2016. Fonte: Google Earth. 

 

 

Sítio Nakahara.Ro.01 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2004, 

2013 e 2016. 

Naturais: Possivelmente sofreu processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade 

das valas (referente à imagem de 2004). 

Culturais:  

Direto: desmatamento de parte da vegetação que a protegia (referente á imagem de 2004); 

erosão em partes da vala; destruição total da estrutura, em seu lugar foi construída um 

tanque de peixes (referente á imagem de 2013). 

Indireto: construção de uma moradia, plantio de pasto, construção de uma estrada que liga 

a fazenda a estrada vicinal (referente á imagem de 2004). 

Salientamos que, conforme as imagens analisadas, em 2004, a estrutura de tipo 

geoglifo ainda era visível pelo Google, sofrendo modificações relacionadas a inserção de 

uma moradia e todas as ações que vem junto com ela, porém, em 2013 percebe-se que o 

proprietário aproveitou os limites do próprio geoglifo para destruí-lo, o transformando em 

dois tanques de peixe.  

 

 



  

 

51 

 

 

3.2.12 Sítio Nakahara.Ro.02: UTM 20L 387549/ 8997901. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, no Google Earth, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Circular; círculo. Raio 271 e Diâmetro 542. Área_m² 230722,2456. 
 

 

Figura 33 - Sítio Nakahara.Ro.02. Data das imagens 20/06/2009. Fonte: Google Earth. 
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Figura 34 – Sítio Nakahara.Ro.02. Data das imagens 16/05/2015. Fonte: Google Earth. 

 

 

Sítio Nakahara.Ro.02 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2009 

e 2015. 

Naturais: Possivelmente sofreu processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade 

das valas, igarapé limitando uma porção da estrutura (referente à imagem de 2009). 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; construção da estrada que corta 

a estrutura, provável passagem do gado por se tratar de pasto (referente à imagem de 

2009). 

Indireto: construção de uma moradia, plantio de pasto, construção de uma estrada que liga 

a fazenda a estrada vicinal (referente à imagem de 2009). 

Salientamos que, a estrutura de tipo geoglifo não sofreu modificações significativas 

durante o período analisado nas imagens. Parte da estrutura encontra-se na mata. 

Gostaríamos de considerar que, especificamente neste local, uma equipe de arqueólogos 

esteve in situe não identificou o local como uma estrutura de terra de tipo Geoglifo, 
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parecendo muito mais uma disposição natural e coincidente do formato circular (informação 

oral) 4. 

3.2.13 Sítio Nakahara.Ro.03: UTM 20L 196590/ 8940796. 

Grau de integridade do sítio: Entre 25 e 75%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, 2012. 
Forma: Estrutura única-dupla. 
Medições: Quadrilátero; quadrado duplo com cantos arredondados. Lado110 e Diâmetro 
110. Área_m² 12100. 
 

 

Figura 35 – Sítio Nakahara.Ro.03. Data da imagem 04/07/2016. Fonte: Google Earth. 

 

 

Sítio Nakahara.Ro.03 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2016. 

Naturais: Possivelmente sofreu processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade 

das valas, árvores crescendo dentro da estrutura. 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; construção da estrada que corta 

a estrutura, prováveis caminhos de gado por se tratar de pasto; na parte sul da estrutura 

                                                           
4Professora Juliana Santi. 
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visualiza-se um possível aprofundamento e alargamento da vala pelo represamento de 

água. 

Indireto: plantio de pasto, construção de cercas e estradas. 

3.2.14 Sítio Nakahara.Ro.04: UTM 20L 200319/ 8935863. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, no Google Earth, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; quadrado. Lado 120 e Diâmetro 120. Área_m² 14400. 
 

 

Figura 36 – Sítio Nakahara.Ro.04. Data das imagens 04/07/2016.Fonte: Google Earth. 

 

 

Sítio Nakahara.Ro.04 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2016. 

Naturais: Possivelmente sofreu processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade 

das valas, árvores crescendo dentro da estrutura. 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; construção da estrada que corta 

a estrutura, prováveis caminhos de gado por se tratar de pasto; na parte sul da estrutura 
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visualiza-se um possível aprofundamento e alargamento da vala pelo represamento de 

água. 

Indireto: Construção de cerca próxima da estrutura; construção de fazenda e a construção 

de estrada vicinal aproximadamente 380 m. 

 

 

3.2.15 Sítio Nakahara.Ro.06: UTM 20L 204059/ 8933613. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, no Google Earth, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; quadrado. lado 0 e Diâmetro 0. Área_m² 0. 
 

 
 Figura 37 – Sitio Nakahara.Ro.06. Data das imagens 16/09/2011. Fonte: Google Earth. 
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Figura 38 - Sítio Nakahara.Ro.06. Data das imagens 04/07/2016. Fonte: Google Earth. 

 

 

Sítio Nakahara.Ro.06 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2011 

e 2016. 

Naturais: Processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade das valas, árvores 

crescendo dentro da estrutura (referente à imagem de 2011). 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; construção da estrada que corta 

a estrutura, prováveis caminhos de gado por se tratar de pasto (referente à imagem de 

2011); na parte norte da estrutura visualiza-se um possível aprofundamento e alargamento 

da vala pelo represamento de água, bem como uma possível ponte (referente à imagem 

de 2013). 

Indireto: plantio de pasto, construção de cercas e estradas (referente à imagem de 2011). 

 Salientamos que não houve mudanças significativas em relação às imagens de 

2011 e 2016. 

 

 

3.2.16 Sítio Nakahara.Ro.07: UTM 19L 815393/ 8924054. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
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Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, no Google Earth, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; quadrado. lado 210 e Diâmetro 201. Área_m² 44100. 
 

 

Figura 39 – Sítio Nakahara.Ro.07. Data da imagem 04/07/2016. Fonte: Google Earth. 

 

 

Sítio Nakahara.Ro.07 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2016. 

Naturais: Processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade das valas, árvores 

crescendo dentro da estrutura. 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; construção da estrada que corta 

a estrutura, prováveis caminhos de gado por se tratar de pasto; construção de um açude 

dentro de uma das valas da estrutura, um corte no meio da estrutura, possível cerca. 

Indireto: plantio de pasto, construção de cercas e estradas e uma rodovia federal, muito 

próximo da estrutura. A casa da fazenda foi construída junto ao lado leste da estrutura. 
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3.2.17 Sítio Nakahara.Ro.08: UTM 19L 760537/ 8920271. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, no Google Earth, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Quadrilátero; quadrado com cantos arredondados. lado 136 e Diâmetro 126. 
Área_m² 17136. 
 

 

Figura 40 – Sítio Nakahara.Ro.08. Data das imagens 08/05/2006. Fonte: Google Earth. 
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Figura 41 - Sítio Nakahara.Ro.08. Data das imagens 22/08/2011. Fonte: Google Earth. 

 

Figura 42 - Sítio Nakahara.Ro.08. Data das imagens 26/09/2018. Fonte: Google Earth. 
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Sítio Nakahara.Ro.08 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2006, 

2011 e 2018. 

Naturais: Processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade das valas e 

alargamento, árvores crescendo dentro da estrutura (referente à imagem de 2006). 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; construção da estrada que corta 

a estrutura, pasto abandonado com capoeira em algumas partes, área de plantio e uso de 

máquinas agrícolas (referente à imagem de 2006). 

Indireto: plantio de pasto, construção de cercas e estradas e uma rodovia federal, muito 

próximo da estrutura, a 560 m da Vila Califórnia e construção de rodovia (referente à 

imagem de 2006). 

Não há muitas mudanças significativas nessa imagem em relação às imagens. 

Salientamos, porém que na imagem de 2006 não havia casas próximas à estrutura e em 

2011 já estão presentes. 

 

 

3.2.18 Sítio Nakahara.Ro.09: UTM 19L 758138/ 8917593. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Circular; Elipse irregular. Lado 0 e Diâmetro 60. Área_m² 0. 
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Figura 43 - Sítio Nakahara.Ro.09. Data das imagens 08/05/2006. Fonte: Google Earth. 

 

Figura 44 - Sítio Nakahara.Ro.09. Data das imagens 26/09/2018. Fonte: Google Earth. 

 

Sítio Nakahara.Ro.09 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2006 

e 2018. 
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Naturais: Processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade das valas e 

alargamento, árvores crescendo dentro da estrutura (referente à imagem de 2006). 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; construção da estrada que corta 

a estrutura (referente á imagem de 2006). 

Indireto: construção de cercas e estradas próximas à estrutura, o aumento do 

desmatamento na vegetação que se encontra o sítio arqueológico. (referente ás imagens 

de 2006 e 2018). 

Não há muitas mudanças significativas em relação às imagens, porém, percebe-se 

um aumento do desmatamento. Salientamos, porém que como este sítio não sofreu 

intervenção não há como afirmar que se trata de geoglifo, pois causa uma incredulidade 

sua forma e inserção no relevo. 

 

3.2.19 Sítio Nakahara.Ro.11: UTM 19L 787036/ 8910522. 

Grau de integridade do sítio: menos de 25%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Pecuária. 
Tombamento: Recente. 
Encontrado: F. Nakahara, no Google Earth, 2012. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: quadrilátero; quadrado com cantos arredondados. Lado185 e Diâmetro 185. 
Área_m² 34225. 

 

Figura 45 -  Sítio Nakahara.Ro.11. Data das imagens 03/08/2013. Fonte: Google Earth. 
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Sítio Nakahara.Ro.11 processos naturais e culturais verificados na imagem de 2013. 

Naturais: Processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade das valas e 

alargamento, árvores crescendo dentro da estrutura e a presença de diversas nascentes. 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura; presença de diversos caminhos, 

provavelmente de gado, que cortam o sítio. 

Indireto: construção de estrada próxima à estrutura; bem como represamentos de água. 

 

 

3.2.20Geoglifo não registrado IPHAN Zona Urbana Porto Velho 

Grau de integridade do sítio: 0%. 
Situação: Encontrado no Google Earth. 
Uso do local: Construção civil, condomínio. 
Encontrado: Google Earth 2010. 
Forma: Estrutura única. 
Medições: Circular; círculo. Diâmetro: 140 m².  
 

 

Figura 46 - Geoglifo não registrado IPHAN Zona Urbana Porto Velho. Data das imagens 16/05/2003. 
Fonte: Google Earth. 
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Figura 47 - Geoglifo não registrado IPHAN Zona Urbana Porto Velho. Data das imagens 16/07/2004. 
Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 48 - Geoglifo não registrado IPHAN Zona Urbana Porto Velho. Data das imagens 09/09/2009. 
Fonte: Google Earth. 
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Figura 49 - Geoglifo não registrado IPHAN Zona Urbana Porto Velho. Data das imagens 03/12/2011. 
Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 50 - Geoglifo não registrado IPHAN Zona Urbana Porto Velho. Data das imagens 07/06/2018. 
Fonte: Google Earth. 
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Sítio Geoglifo não registrado no IPHAN processos naturais e culturais verificados na 

imagem de 2003, 2004, 2009, 2011 e 2018. 

 

Naturais: Processos pós-deposicionais, diminuindo a profundidade das valas e 

alargamento, árvores crescendo dentro da estrutura. Um igarapé muito próximo da 

estrutura (referente ás imagens de 2003, 2004 e 2009). 

Culturais:  

Direto: Desmatamento da floresta em torno da estrutura (referente à imagem de 2003, 204 

e 2009); presença de diversos caminhos, provavelmente do início das obras, cortando o 

sítio; construção do residencial Bairro novo (referente às imagens de 2004 e 2009) 

 É possível perceber que na imagem em 2003 e 2004, o processo construtivo ainda 

não havia iniciado, porém a partir de 2009 iniciaram-se os preparativos para construção 

com presença de diversos caminhos de máquinas, em 2011 e 2018 percebemos o 

processo construtivo e a finalização da construção do Bairro. No Google Earth existem 

imagens de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, porém não julgamos necessário colocá-las. 

Por se tratar de um geoglifo que só foi perceptível no Google Earth pós-construção do 

condomínio, não será possível realizar o seu cadastro no IPHAN. 

A inserção dele aqui serve como alerta para que possamos refletir quantos outros 

casos como este ocorreu em Porto Velho, com a urbanização e o desmatamento 

desenfreado para frente de expansão pecuarista. 

Após a verificação geral dos sítios analisados realizamos a construção de alguns 

gráficos para elucidar melhor nossas análises e conclusões. 

 

 

Gráfico 1 – Verificação, nos sítios de tipo geoglifo, do uso atual dos locais. 
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Gráfico 2 – Verificação, nos sítios de tipo geoglifo, da integridade dos sítios segundo a 
classificação do registro de fichas de sítios do IPHAN. 

 

 

Gráfico 3 – Verificação, nos sítios de tipo geoglifo, de como foram encontrados e se prospectados. 
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Gráfico 4 e 5 – Verificação, nos sítios de tipo geoglifo, dos processos naturais e culturais que agem na destruição dos mesmos. 
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Em relação ao uso dos locais onde os sítios estão implantados, podemos dizer que 

a grande maioria que ainda é visível, encontra-se em área rural, porém ainda sim, só 

visíveis devido ao desmatamento. Ressaltamos ainda, a possibilidade de que desses sítios 

estivessem nas áreas urbanas, porém, devido a diversos fatores e entre eles o 

desconhecimento de que essas estruturas poderiam ser construções humanas dos povos 

originários, possa influenciar diretamente no desaparecimento físico e de memória destes. 

Em relação à integridade dos sítios, a grande maioria possui menos de 25%, isso 

tem a ver com todos os processos naturais, porém, principalmente culturais que estão 

influenciando diretamente na destruição dessas estruturas. 

Outro ponto que gostaríamos de destacar é que em relação a como esses sítios 

foram encontrados, a verificação diretamente no Google Earth é a que se sobressai, e 

poucos sítios (23%) destes, sofreram o processo de verificação in loco, o que faz com que 

possamos refletir em relação a possibilidades de uso desta ferramenta, necessária, porém, 

adicionada a outros tipos de análise, principalmente com a verificação dos locais 

estaríamos realmente tentando promover, não só a verificação são sítios e ainda a 

possibilidade de conversar com os moradores locais, para que na sequencia pudesse ser 

feita uma proposta de atuação continuada em defesa da integridade desse patrimônio 

arqueológico e cultural. 

Em termos gerais percebe-se que as exigências de divulgações dos patrimônios 

arqueológicos 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, utilização de folders, cartilhas e palestras, como principal ferramenta na 

apresentação de informações ou instruções quanto ao patrimônio cultural, não será o 

suficiente para caracterizar um projeto de educação patrimonial e informar o cidadão 

comum neste caso. 

 Entende-se que o curto período dado para a elaboração e execução das atividades 

de educação patrimonial que são propostas dentro do licenciamento ambiental, por 

exemplo, 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 que detém esses bens. O papel 

das instituições que lidam com as questões de preservação dos patrimônios arqueológicos, 

em relação à sociedade civil deve ser de mediadores, instigadores da reflexão dos grupos 

sociais em relação ao seu próprio patrimônio.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos últimos anos com a derrubada da floresta amazônica, novos sítios do tipo 

geoglifo foram aparecendo em torno da paisagem, despertando o interesse de 

pesquisadores para o estudo das estruturas geométricas. Contudo, os geoglifos vêm 

sofrendo impactos culturais sem que haja fiscalização por parte do poder público, muito 

menos estudos profundos que permitam o seu conhecimento científico e social. 

Com essa monografia observou-se que ao longo do tempo, os geoglifos aqui 

analisados foram impactados de alguma forma. Através das imagens de satélite (Google 

Earth) foram observados 21 sítios do tipo geoglifos (sendo alguns dele com mais de uma 

estrutura) cadastrados junto ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e 

Nacional) sendo que um possível geoglifo (não cadastrado). 

Foi constatado que a maioria se encontra em área de pecuária e que correspondem 

a 80% das estruturas aqui pesquisadas. 

Quanto a integridade das estruturas, segundo a classificação do registro de fichas 

de sítios do IPHAN, menos de 25% dos sítios estão inteiras, o que representa 60% dos 

sítios. 

Outro ponto visto foi como esses sítios foram encontrados a maior parte foi através 

da ferramenta do Google Earth, que representa 50% das estruturas descobertas. 

Em relação aos impactos, foram verificados que todas as estruturas sofreram tanto 

impactos naturais: como processos pós - deposicionais dentro das valas-vegetação de 

grande porte como o impacto que ocorreu mais vezes, em torno de 40%, quanto impactos 

culturais foram de sua maioria o desmatamento por causa da construção de pequenas 

estradas e caminhos representando em torno de 30%.   

A junção das fichas de cadastro do IPHAN com as imagens do Google Earth 

mostrou que é possível analisar e verificar possíveis impactos nas estruturas geométricas. 

Quanto a eficiência das imagens, mostrou-se que quanto mais próximo dos centros 

urbanos, mais imagens se têm, enquanto em áreas rurais a quantidade de imagens diminui. 

Outro ponto que foi notado é que o estado do Acre já possui vários trabalhos sobre os 

geoglifos, como por exemplo, das pesquisadoras Denise Schaan, Antônia Barbosa, Ivandra 

Rampanelli entre outros, porém, em Rondônia ainda se tem poucos estudos. 

Este trabalho pretende contribuir com a divulgação das pesquisas na região. 

Conclui-se, portanto, que há necessidade de mais pesquisas científicas na área dos 
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geoglifos em Rondônia, bem como a fiscalização destes sítios por parte do poder público 

e divulgação sobre este tema para a população local, para que possamos pensar ou 

apresentar propostas que contribuam com a preservação destas estruturas milenares.  
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