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RESUMO  
 

 

Este trabalho buscou realizar um levantamento acerca dos dados relativos à História da 
Arqueologia no município de Porto Velho, em Rondônia. Apresentando primeiramente o 
contexto histórico da área abrangida, para em seguida realizar uma revisão das primeiras 
pesquisas arqueológicas efetuadas na década de 70. Após, discorremos acerca da instalação 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no estado, bem como suas 
obrigações e ações instituídas principalmente nos projetos de arqueologia realizados em 
virtude do licenciamento ambiental, e os resultados obtidos. Abordamos também informações 
que dizem respeito ao curso de Bacharelado de Arqueologia da Universidade Federal de 
Rondônia, finalizando com as produções bibliográficas acadêmicas e algumas considerações. 

Palavras-chave: Arqueologia; História; Porto Velho; Gestão; Contrato; Academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This study aimed conduct a survey on the data concerning the history of archeology in the city 
of Porto Velho, Rondônia. First presenting the historical context of the area covered, to then 
conduct a review of the first archaeological research done in the 70s. Afterwards, we discus 
about the Institute of National Historical and Artistic Heritage (IPHAN) setup in the state, as 
well as their obligations and actions established mainly on archeology projects conducted due 
the environmental licensing, and the results obtained. We also analyze information concerning 
the Bachelor Degree course of Archaeology at the Federal University of Rondônia, ending 
with the academic literature production and some considerations. 
 
Keywords: Archaeology; History; Porto Velho; Management; Contract; Academy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história da arqueologia é, antes de mais nada, uma história de ideias e 
descobertas, de discussões teóricas, de formas de olhar o passado. É, em seguida, a 
história do desenvolvimento de métodos de pesquisa, capazes de desenvolver 
aquelas ideias e teorias e, assim, obter informações que nos auxiliem a conhecer e a 
melhor compreender a mais antiga história da humanidade (ROBRAHN-
GONZÁLEZ, 2000, p. 11). 

 

Como consequência da visibilidade que a Arqueologia tem tomado em virtude da 

implantação de grandes obras de engenharia propagadas por todo o estado de Rondônia, 

constantes mudanças foram percebidas. A capital do estado, Porto Velho, que abriga dois dos 

maiores empreendimentos construídos na região, será área foco do levantamento a que este 

trabalho se propõe. 

O objetivo deste trabalho foi o de realizar um levantamento do material que se refere à 

arqueologia no município, possibilitando que se visualize a importância e dimensão dessa 

área. 

No Capítulo 1, são apresentadas as informações que dizem respeito aos pouco mais de 

100 anos da história atual de Porto Velho, para posteriormente voltarmos a algumas décadas e 

séculos atrás para conhecermos a história que é contada através dos vestígios arqueológicos. 

No Capítulo 2, são apontadas informações acerca da instalação do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Rondônia, caracterizando suas 

funções e ações. No mesmo capítulo, utilizamos da análise documental do material que se 

refere à Arqueologia, disponíveis na autarquia em questão, para mostrar o que tem sido 

gerado no âmbito do licenciamento ambiental. 

Por último, apresentamos o curso de Arqueologia da Universidade Federal de 

Rondônia, apontamentos quanto à criação, estrutura e situação, findando o Capítulo 3 com 

uma revisão dos trabalhos acadêmicos que discutem a arqueologia do alto curso do rio 

Madeira. 

Foi realizada uma subdivisão genérica, não apartando os “diferentes” tipos de 

arqueologia, mas a fim de melhor situar o leitor para a compreensão dos dados obtidos de uma 

maneira mais ampla e abrangente, sem que haja um enfoque profundo nas mais variadas áreas 

que a arqueologia possui, mas uma noção dos acontecimentos ocorridos no decorrer do 

tempo.  
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CAPÍTULO 1 – Breve História e Arqueologia do Município de Porto 

Velho, Rondônia 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos primeiramente o local onde a pesquisa está condicionada, 

descrevendo um breve histórico da ocupação do território que hoje é o município de Porto 

Velho, e também os dados e informações das pesquisas pioneiras na perspectiva arqueológica. 

 

1.1 História de ocupação no atual território do município de Porto Velho-RO 

 

O município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, com seus limites políticos 

atuais, tem sua história oficial vinculada fortemente à construção da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré (EFMM), assim como o restante do estado. Banhado principalmente pelo 

rio Madeira, um dos principais afluentes do rio Amazonas e um dos maiores rios do mundo 

em extensão, contava com trechos encachoeirados que dificultavam as comunicações fluviais 

nessa região no período colonial. 

A ferrovia em questão foi construída entre 1907 e 1912, alguns anos após ter sido 

assinado o Tratado de Petrópolis, o qual dispunha em uma de suas cláusulas a obrigação do 

governo brasileiro em construir uma ferrovia entre Brasil e Bolívia, como saída para o 

transporte da borracha boliviana e da produzida em Guajará-Mirim, Rondônia, até o Atlântico 

(FERREIRA, 1959). De modo que, a data citada se refere à construção que de fato findou, 

pois ideias para tal já aventavam desde o século XIX, havendo outras tentativas (sem êxito) 

em sua história, imprescindíveis para a criação do município de Porto Velho, pois 

influenciaram na criação de uma identidade cultural de caráter plural, decorrente da grande 

miscigenação que se deu neste período, descreve (BERTOLO et al, 2013). 

 

(...) de comum acordo entre o Governo brasileiro e a Madeira-Mamoré Railway, 
ficou estabelecido que o ponto inicial da ferrovia seria o local denominado Porto 
Velho (...) e ali, começou a companhia a derrubar a mata, a fim de construir a 
estação inicial, um cais, as oficinas da ferrovia, casas do pessoal graduado etc. 
começava, pois, a surgir uma cidade, no ponto inicial da estrada de ferro 
(FERREIRA, 1959, p. 202).  
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O local antes pertencia ao estado do Amazonas, e contava com um pequeno porto 

bastante utilizado para descarga de material da construção. Contrariando as tentativas 

anteriores, bem como o que havia sido estipulado no Tratado de Petrópolis, que indicava 

Santo Antônio do rio Madeira, como ponto de partida da ferrovia (TEIXEIRA, 2001, p. 142). 

O local se encontrava em frente à primeira cachoeira do rio Madeira, se distanciava cerca de 

sete quilômetros de Porto Velho e pertencia ao Mato Grosso. 

Pouco depois do término da construção da EFMM, Porto Velho foi oficializada como 

município no ano de 1914, pelo então governador do estado do Amazonas, de acordo com a 

Lei N. 757 de 02 de outubro de 1914. 

A ferrovia funcionou durante 60 anos, tendo seu auge nos primeiros anos. 

Posteriormente, contou como déficits sucessivos que fizeram com que a mesma fosse 

desativada, no ano de 1972 (FERREIRA, 1959). O município tem suas raízes ligadas 

intimamente com ações proporcionadas por este empreendimento, desde o “ponto de partida”, 

até um desenvolvimento que ocorreu aos meandros disso por muitos anos a fio. 

 

Coincidentemente com o término da construção da ferrovia, entraram em queda as 
exportações da borracha amazônica, em face da concorrência do látex produzido na 
Ásia, entrando a região em um novo período de estagnação econômica (TEIXEIRA, 
2001, p. 153). 

 

As produções nos seringais ficaram estagnadas até meados de 1940, quando em 

acordo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos da América, foram realizados 

investimentos na captação de mão-de-obra, abastecimento dos seringais e comercialização do 

produto, por exemplo, a fim de que fosse aumentada a produção da borracha amazônica e seu 

fornecimento às indústrias norte-americanas, causando um curto e próspero período 

(TEIXEIRA, 2001, p. 158). 

Na mesma época, com um novo surto migratório na área, houve um aumento da 

população, e fez com que em poucos anos fosse criado o Território Federal do Guaporé, 

desmembrando Porto Velho do estado do Amazonas, e unificando-o a Santo Antônio. Em 

1956, a região seria renomeada como Território Federal de Rondônia, em homenagem ao 

Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que realizou trabalhos juntamente com sua 

comissão, na abertura de uma linha telegráfica que ligou o Mato Grosso ao Amazonas, em 

torno do mesmo período da construção da EFMM (TEIXEIRA, 2001).. 

A borracha foi novamente desvalorizada, tanto pelas condições do comércio 

internacional, quanto pelas mazelas do governo. Mas a região é composta por uma série de 
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ciclos que geraram diversos fluxos migratórios. Juntamente com a desativação da ferrovia, 

outras atividades de maior interesse começam a ser desempenhadas no atual estado de 

Rondônia, como garimpos de cassiterita nos velhos seringais e de pedras preciosas no rio 

Madeira. 

Com a construção da BR 364, na década de 60, o acesso rodoviário facilitado criou 

possibilidades bem maiores para os diversos interessados nas riquezas naturais que o 

Território fornecia.  Em meados dos anos 70 e 80, a prática de garimpo permanecia, mas os 

movimentos populacionais passaram a ocorrer principalmente por pessoas em busca de terras 

agricultáveis (TEIXEIRA, 2001, p. 173). 

Com os grandes atrativos que o Território dispunha, foi ocasionado um acelerado 

crescimento com pretensão de ser contínuo por seus governantes. Assim, em 4 de janeiro de 

1982, o Território Federal de Rondônia elevou-se a categoria de Estado, tendo como capital o 

então município de Porto Velho (TEIXEIRA, 2001, p. 179). 

Porto Velho, anteriormente à sua criação e até os dias de hoje, sempre foi marcado por 

intensas transformações e grande movimentação de pessoas. As mudanças no perfil 

demográfico do estado sempre teve como base a exploração da terra, seja pelo látex, o 

garimpo ou a agricultura. Todos esses fatores influenciaram para a consolidação da região que 

conhecemos. Apesar de alguns destes fatores serem parte da história moderna, novos ciclos e 

novas ações continuam a acontecer. Um dos fatores recentes a ser considerado, é a instalação 

de usinas hidrelétricas, contribuintes para essa contínua transformação cultural, social, 

econômica etc., juntamente com o patente desordenado crescimento da capital.  

Ressaltamos, porém, que antes da chegada dos colonizadores, Porto Velho era 

intensamente povoada. Os dados acerca desse período vêm se aglomerando aos poucos, e já 

se tem evidências irrefutáveis que corroboram para que essas antigas ocupações sejam um 

fato. 

 

1.2 As pesquisas arqueológicas precedentes 

 

As pesquisas sobre as sociedades pré-históricas no Brasil se desenvolveram a partir 
da segunda metade deste século. Neste período surgiram os primeiros projetos 
arqueológicos numa perspectiva científica, que permitiram traçar e caracterizar 
aspectos de alguns grupos pré-históricos (...) as primeiras pesquisas arqueológicas 
foram realizadas por especialistas de outras áreas do conhecimento, tais como, a 
Botânica, a Zoologia, a Linguística, a Geografia  a Etnografia (ALVES, 1991, p.13 e 
14). 
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A cerâmica é uma das mais antigas indústrias conhecidas, e sempre foi uma evidência 

recorrente nos sítios arqueológicos brasileiros. As primeiras classificações acerca da cerâmica 

pré-histórica no Brasil se embasaram principalmente em informações etnográficas e 

etnohistóricas, observando haver de um lado do país, uma cerâmica bastante “sofisticada” 

com formas complexas na Bacia Amazônica, e para as outras regiões do país uma cerâmica 

mais “rude”, de formas simples (NASCIMENTO; LUNA, 1994, p. 8). 

Com padrões definidos, se iniciou no Brasil o Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA), que tinha como foco principal o estudo dos grupos ceramistas. 

Buscaram estabelecer normas para definir conceitos de fases e tradições1 para a classificação 

da cerâmica, tomando como elementos principais para tal, o tipo de antiplástico, decoração e 

forma da vasilha (NASCIMENTO; LUNA, 1994). 

Para a Bacia Amazônica, foram definidas quatro tradições ceramistas, descritas 

conforme Chmyz (1976, p. 145) por: Polícroma, que “se caracteriza por grande proliferação 

de técnicas decorativas, como incisão, excisão e acanalado sobre superfícies simples ou 

engobadas”; Borda Incisa, “caracterizada por motivos incisos sobre as largas bordas 

horizontais das vasilhas. Inclui também engobo vermelho escovado”; Hachurada-Zonada, “a  

mais antiga tradição ceramista da Bacia Amazônica. Caracteriza-se, além do engobo vermelho 

e escovado, por largas linhas incisas, quer isoladas ou definindo zonas de fino hachurado”; e 

Incisa-Ponteada que é “caracterizada por incisões predominantemente retilíneas, às vezes em 

padrões desenhados com precisão em linhas paralelas, e associados a ponteados. Ocorre 

também modelagem em baixo-relevo ou em adornos biomorfos sobre a borda ou parede do 

vaso, e a pintura”. 

Zuse (2011, p.9) diz que “o território hoje pertencente ao estado de Rondônia e os 

povos habitantes destas áreas foram alvo de interesse científico desde século XVIII, e 

especialmente nos séculos XIX E XX, pelos etnólogos que observaram os diferentes aspectos 

da cultura indígena”. 

 

Os estudos linguísticos, etnográficos e históricos demonstram que a região do alto 
rio Madeira e seus afluentes, foi densamente povoada por diferentes grupos 
indígenas em um período de aproximadamente 5.000 anos até a colonização 
européia, com a dispersão de grupos pertencentes ao Tronco linguístico Tupi a partir 
desta área. As pesquisas arqueológicas corroboram estes dados, e evidenciam 
ocupações de pelo menos 8.000 anos no rio Jamari e 7.000 anos no rio Madeira, 
seguidas por intensas ocupações de grupos ceramistas, com ampla variabilidade 

                                                           
1Fase: Qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, etc. relacionado no tempo e no espaço, num 
ou mais sítios (CHMYZ, 1972, p. 131); 
Tradição: Grupo de elementos ou técnicas, com persistência temporal (CHMYZ, 1972, p. 131). 
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cerâmica, inicialmente atribuída à Subtradição Jatuarana (rio Madeira), Tradição 
Jamari (rio Jamari), Tradição Tupiguarani (rios Ji-Paraná e Aripuanã), Tradição 
Inciso Ponteada (Baixo rio Madeira, médio Aripuanã e alto Guaporé), e de outras 
fases não filiadas a tradições conhecidas. Portanto, as pesquisas demonstram a 
existência de uma história dinâmica e diversificada para a ocupação do Sudoeste 
Amazônico (ZUSE, 2011, p.6). 

 

As primeiras pesquisas arqueológicas em Rondônia foram realizadas pelo arqueólogo 

Eurico Miller, pelo convênio do Smithsonian Instituition, através do Programa de Pesquisas 

Arqueológicas Paleoindígenas e Paleoambientais (PROPPA), o qual desenvolvia atividades 

no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rondônia. 

Em Rondônia, as primeiras pesquisas estão relacionadas às análises acerca das 

evidências arqueológicas do Complexo Periquitos, junto ao leito do rio Madeira, na Cachoeira 

dos Periquitos. Havia atividades de garimpo e mineração de ouro na região, as quais extraiam 

inúmeros restos de fósseis de megafauna extinta e flora, também apresentou fósseis humanos. 

Seus artefatos eram compostos por lascas e seixos, não havendo datações (MILLER, 1987 p. 

63). 

Já entre os anos de 1978 e 1983, ainda com financiamento do Smithsonian Instituition, 

são desenvolvidos os trabalhos do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia 

Amazônica (PRONAPABA), no sudoeste do Estado do Amazonas, Alto e Médio Rio 

Madeira, Mamoré e Guaporé, como podemos observar em (MILLER, 2012, p. 204) e também 

pelo Programa Arqueológico de Rondônia (PAR) da antiga Secretaria de Estado de Cultura, 

Esportes e Turismo (SECET-RO) (MILLER, 1987, p. 39). 

Miller se dedicou a pesquisas nas regiões da bacia do rio Madeira, Pantanal do 

Guaporé, Rio Guaporé, na bacia do rio Jamari e Ji-Paraná (ZIMPEL, 2009). Realizou projetos 

de avaliação do potencial arqueológico de rodovias e barragens hidrelétricas, a mais 

conhecida é Usina Hidrelétrica de Samuel, no rio Jamari, afluente do rio Madeira, localizada 

em Candeias do Jamari, município que foi criado pelo desmembramento de sua capital, Porto 

Velho. A usina teve sua construção iniciada no ano de 1982, mas seu término deu-se apenas 

14 anos após. O pesquisador foi o responsável pelo levantamento arqueológico das áreas 

influência, que se deu entre os anos de 1983 e 1987, detectando muitos sítios devido à 

presença de terra preta antropogênica como podemos observar em (MILLER et al, 1992, p.34) 

Para essa região, a sequência cultural foi definida em três fases pré-cerâmicas e uma 

tradição cerâmica: 

 
As Fases Itapipoca e Pacatuba representam caçadores-coletores pré-ceramistas e a 
Fase Massangana, agricultores incipientes pré-ceramistas. A Tradição Jamari 
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coniste em quatro Fases: Urucuri, Jamari, Cupuí e Matapi (MILLER et al., 1992 , 
p. 35, grifo do autor). 
Traços diagnóstico: antiplástico de cariapé e de areia, decoração rara e 
principalmente banho vermelho (MILLER et al., 1992 , p. 39). 

 

Sobre a região do Alto Madeira em Porto Velho, Miller (1992) descreve que os solos 

de terra firme seriam inaptos e limitados para o uso agrícola, de modo que apresentavam 

manchas de terra preta antropogênica, que ocorrem em toda a região. 

Conforme Kern et al (2009), a ocorrência de terra preta é de grande incidência na 

Amazônia Brasileira, com estimativa de que ocorra em centenas de sítios As terras tretas 

antropogênicas são evidências arqueológicas marcantes que nos mostram como as atividades 

humanas antigas afetaram áreas de solo. Reconhecidas por serem altamente férteis, 

apresentam uma coloração escura, como o nome indica, presença de material arqueológico 

(fragmentos cerâmicos e artefatos líticos) e uma grande quantidade de carvão. 

Para Miller (1992) a região teria sido ocupada por grupos humanos desde o final do 

Pleistoceno, cerca de 12.000 anos a.P., dentre isso, haveria a ocupação dos chamados pré-

ceramistas, pertencentes a vários complexos e fases culturais, ao longo do Alto-Madeira e 

suas sub-bacias. Sendo estes: 

 

1) o complexo Itapipoca, (...) com lascas e percutores de quartzito e sílex, raspadores 
e pré-formas bifaciais em rochas alteradas; 2) o complexo Pacatuba, portador de  
lascas, percutores e calhaus de quartzito e sílex, pedras-bigorna, núcleos e, no final 
da sequência, polidores, toscas lâminas de machado lascadas bifaciais, micro-lascas 
em quartzo e lajotas com depressões picoteadas (...); complexo Massangana, com 
abundantes micro-lascas, nódulos de hematita corante e “bolas” de barro cozidas, 

sem tempero, apresentando também  lajotas com depressões picoteadas, pequenas 
mós, mãos de pilão, blocos afiadores de machado (...); complexo Girau, com lascas, 
percutores, núcleos e possíveis raspadores em quartzo, sílex e rochas graníticas 
alteradas.  
Os pré-ceramistas remanescentes persistem até alcançarem a convivência com 
grupos ceramistas (...) (MILLER, 1992, p.222, grifo do autor). 
 

 

Miller (1992) caracterizou diversas tradições e fases cerâmicas ao analisar o material 

coletado de mais de 32 sítios-habitação, sítios oficina-lítica associados e um sítio-cemitério 

espalhados por uma extensão de 550 quilômetros do alto e médio rio Madeira. Para os sítios 

do alto rio Madeira a o autor definiu a Subtradição Jatuarana, pertencente à Tradição 

Polícroma da Amazônia, estes sítios arqueológicos estariam associados à terra preta, podendo 

chegar a até 210 cm de profundidade. Nas análises das cerâmicas da subtradição Jatuarana, 

foram percebidas “maior popularidade das técnicas plásticas no início da sequência e maior 

popularidade das técnicas crômicas no final” (MILLER, 1992, p. 224). 
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A complexidade da Subtradição Jatuarana do curso do rio Madeira foi estabelecida 
em oposição à simplicidade da cerâmica evidenciada nos seus afluentes (...) (ZUSE, 
2011, p.7). 
 

Miller foi um dos pioneiros nas pesquisas arqueológicas da região amazônica, 

principalmente no Estado de Rondônia. As informações por ele levantadas sempre serviram 

de base para as pesquisas realizadas posteriormente.  

 

 

1.2.1 Sítios Arqueológicos em Porto Velho junto ao Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos (CNSA – IPHAN) 

 

Com dados obtidos a partir do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do 

Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA), do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entre os anos de 1978 e 1993, foram cadastrados 138 

sítios arqueológicos para o município de Porto Velho. Destes apenas 7 são definidos como 

sítios históricos e o restante como sítios  pré-coloniais.  

Em geral, as fichas não apresentam as descrições do sítio, havendo ausência e 

divergência de informações. Para os sítios pré-coloniais, em sua maioria são definidos como 

sítios de habitação ou acampamento, também havendo alguns caracterizados como sendo 

cemitério ou oficina lítica. Podendo ocorrer presença de material cerâmico e/ou lítico.  

Muitos dos sítios identificados (principalmente por Miller) neste período constavam 

nas áreas de influência dos grandes empreendimentos instalados no município (descritos no 

capítulo seguinte), sendo que diversos destes foram resgatados e estudados, proporcionando 

uma melhor caracterização dos mesmos. 

# Sítios arqueológicos pré-
coloniais 

Sítios arqueológicos 
históricos 

1 Santo Antônio Maloca 
2 Candelária Santo Antônio 1 
3 Cujubim Candelária 
4 Bom Jardim Maravilha (Mirante) 
5 Arcoverde Igapó 
6 Pupunha Arigolândia 
7 Monte Alegre Samuel 2 
8 Bela Palmeira  
9 Paquetá  

10 Cuniã  
11 Samuel  
12 Belmonte  
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13 Veneza  
14 Santa Cruz  
15 Rema  
16 Aliança  
17 Justo  
18 Teotônio  
19 Porto Seguro  
20 Três Irmãos  
21 Santo Antônio  
22 Arco Verde  
23 Três Esses  
24 Pederneira 1  
25 Pederneira 2  
26 Pederneira 3  
27 Paredão  
28 Fortaleza do Abunã  
29 Serra da Muralha  
30 Teotônio  
31 Quatro Azes  
32 Porto Seguro  
33 Água Azul  
34 Jaciparaná  
35 Girau  
36 Maloca  
37 Três Irmãos  
38 Mangal  
39 Morrinhos  
40 Bárbara  
41 Petália  
42 Cujubim  
43 Bom Jardim  
44 Arcoverde  
45 Pupunha  
46 Monte Alegre  
47 Bela Palmeira  
48 Paquetá  
49 Cuniã  
50 Belmonte  
51 Veneza  
52 Santa Cruz  
53 Rema  
54 Canal  
55 Justo  
56 Igapó 2  
57 5º BEC  
60 PR-3  
61 Barriente1  
62 Marcos  
63 Terra Preta  
64 Lima  
65 Butica  
66 Carneiro 1  
67 Providência 1  
68 Peruanos  
69 Jatuarana 1  
70 Brechó  
71 Araçá  
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72 Peão  
73 Itapoã  
74 Poção 1  
75 Prainha  
76 Carmo 1  
77 Antônio  
78 Conceição  
79 João  
80 Filipe  
81 Cachoeirinha 1  
82 Nova Vida 1  
83 Providência 2  
84 Joaquim  
85 Feijoal  
86 Jatuarana 2  
87 Chico Luiz 1  
88 Jatuarana 3  
89 Jatuarana 4  
90 Pedro  
91 Quebra Canto  
92 Nova Vida 2  
93 Nova Vida 3  
94 Nova Vida 4  
95 Matapi1  
96 Matapi2  
97 Carmo 4  
98 Cachoeirinha 2  
99 Quebra Canto 2  

100 Poção 2  
101 Barriente2  
102 Chico Luiz 2  
103 Butica2  
104 Pacatuba  
105 Japiím  
106 Carmo 2  
107 Esperança  
108 Picada  
109 Carlos  
110 Arquimedes 1  
111 Julião  
112 Nascente  
113 Carmo 5  
114 Potosi  
115 Arquimedes 2  
116 Paca  
117 Peroba  
118 Taboca  
119 Pão de Índio 2  
120 Viúva  
121 João Preto  
122 Cai n’Água  
123 Onça  
124 Gogó  
125 Topázio  
126 Samuel 1  
127 Samuel 3  
128 Samuel 4  
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129 Samuel 5  
130 Samuel 6  
131 Garça  

Tabela 1. Sítios Arqueológicos cadastrados até 1993, disponíveis no CNSA/SGPA/IPHAN.  
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CAPÍTULO 2 – IPHAN em Rondônia: História e atuação junto aos 

licenciamentos ambientais 

 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) foi criado em 13 de 

janeiro de 1937 pela Lei nº 378, no governo de Getúlio Vargas e, desde então, vem realizando 

um trabalho permanente de identificação, documentação, proteção e promoção do patrimônio 

cultural brasileiro2. 

Alguns empreendimentos que recentemente se instalaram no município de Porto 

Velho, tiveram visibilidade talvez proporcional ao seu impacto. Não somente ao patrimônio 

arqueológico, mas também à comunidade, à fauna, à flora, à economia etc. Grandes mudanças 

que se tornam mais claras quando buscamos fazer uma retrospectiva e comparamos com o 

que vemos atualmente. 

Este capítulo é embasado principalmente nos documentos disponíveis na 

superintendência do IPHAN em Rondônia. Nosso foco de análise cairá sobre as Usinas 

Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, as quais contam com uma densa quantidade de 

material, o que dificulta uma explanação detalhada sobre a produção de dados arqueológicos. 

Serão citadas outras ações de “menor impacto” em que a arqueologia se fez necessária, 

acentuando que existem documentos e relatórios pertencentes ligados a esta região, porém, 

encontram-se fora da Superintendência. Assim sendo, destaca-se que os levantamentos 

realizados não compõem a totalidade dos trabalhos existentes. 

O objetivo deste trabalho não é de discorrer acerca de empresas ou pessoas, mas de 

possibilitar que se visualize a importância que a arqueologia tem nas obras de engenharia para 

que não se perca o patrimônio Nacional histórico e arqueológico, e também notar a dimensão 

que ela tem tomado.  

De acordo com Penin (2010) embora as pesquisas acadêmicas cresçam vultuosamente 

no país, o número de projetos de pesquisa de cunho acadêmico enviadas ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (para obtenção de portaria de pesquisa) é 

ínfimo se comparado ao número de projetos no âmbito do contrato. Salientando que, o 

conhecimento produzido por este segundo “modo de fazer” arqueologia citado, se condiciona 

a entrega dos relatórios com os resultados obtidos durante a pesquisa à autarquia referenciada, 

                                                           
2Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10&sigla=Institucional&retorno=paginaIphan 
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que, depois de avaliado, lá permanece arquivado. Restringindo a produção de conhecimento à 

Academia, já que o Contrato fornece resultados que ficam restritos, sem que haja ampla 

divulgação. 

 

2.1. História do IPHAN em Rondônia 

 

O IPHAN é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável 

pela proteção, preservação e gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro. Atuando como órgão 

de normatização, orientação e fiscalização desse Patrimônio, cumpre também o papel de 

informar e difundir o conhecimento à sociedade. 

São atribuições da Superintendência Estadual do IPHAN, analisar e aprovar projetos 

de intervenção em áreas de bens protegidos, fiscalizar e embargar ações contrárias à 

legislação em vigor e aplicar sanções legais, de acordo com o Decreto nº 6.844, de 7 de maio 

2009. 

A Superintendência Estadual de Rondônia foi criada no ano de 2004, mas sua 

instalação começou a ser feita somente no final de 2005, endereçada primeiramente no Prédio 

do Relógio (antigo prédio da administração da EFMM) na capital Porto Velho, hoje em dia 

conta com sede própria (Informação verbal)3. A princípio abrangia não somente Rondônia, 

mas também o estado do Acre, que atualmente conta com uma Superintendência. Tem como 

função, conforme decreto nº 5.040/04, identificar, inventariar, proteger, conservar e promover 

o patrimônio nacional nas áreas sob sua jurisdição. Até o momento de sua criação, as ações do 

IPHAN no estado de Rondônia eram conduzidas pela Superintendência do Amazonas. 

O IPHAN atua em Rondônia desde 1950, pois foi o ano em que ocorreu o tombamento 

do Real Forte Príncipe da Beira, imensa fortaleza que os portugueses construíram entre 1776 e 

1783, à margem direita do Rio Guaporé, para defender a Amazônia Brasileira4. 

Hoje além do Forte, contamos também com o tombamento do Complexo da Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré e sua área de entorno, homologado através da portaria nº 108 de 28 de 

dezembro de 2006, dezenove anos após ter sido iniciado o processo para que o Bem fosse 

reconhecido como Patrimônio Cultural da União, pois a mesma já contava com o tombamento 

                                                           
3Em conversa com a Superintendente do IPHAN/RO, Mônica Castro de Oliveira, em maio de 2014. 
4Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12750&sigla=Institucional&retorno=detalheInst
itucional 
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em âmbito estadual desde 1989, conforme artigo Nº 264, da Constituição do Estado de 

Rondônia. 

Segundo a Constituição Federal, todo patrimônio arqueológico é um bem da União, e 

tem a proteção do Poder Público. Os sítios arqueológicos são protegidos pela Lei Federal nº 

3.924 de 1961, onde são proibidos e considerados crimes os casos de destruição e mutilação 

desses bens. As pesquisas e quaisquer outras intervenções realizadas em um sítio 

arqueológico devem ser autorizadas pelo IPHAN, por meio de profissionais qualificados, 

havendo emissão de Portaria no Diário Oficial da União para formalização e permissão. 

 

2.1.1 Atuação e acervo documental 

 

 Conforme Penin (2010), apesar da Lei 3924/61 ser o instrumento legal específico para 

a Arqueologia, pouco coisa foi feita, em termos institucionais, para suprir a questão da 

Arqueologia dentro do IPHAN, até o princípio da resolução CONAMA 001/86, que gerou 

grande demanda a cargo dos primeiros projetos de licenciamento ambiental. Mas foi um 

momento em que disciplina começou a se popularizar, no sentido de que passou a ser 

discutido não somente o valor científico dos sítios, mas também sua importância como 

patrimônio, tornando o discurso científico acessível ao público. 

 

(...) a arqueologia no Brasil é frágil. A profissão não é reconhecida; (...) a legislação, 
apesar de antiga, só começou a ser respeitada de fato a partir dos anos 80 do século 
passado; O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que deveria zelar 
elo cumprimento da legislação e pela preservação dos sítios, apenas recentemente 
começou a se estruturar para atender às necessidades (...). Deflui daí que o campo 
científico da Arqueologia é marcado por grande heteronomia, e a influência direta de 
fatores externos a ela é imensa (PENIN, 2010, p. 49). 
 

 

É função do IPHAN, fiscalizar para que se cumpram os procedimentos necessários às 

fases de obtenção de licenças ambientais nos empreendimentos em que há possibilidade de 

prejudicar o patrimônio arqueológico, sendo estas: Licença Prévia, Licença de Instalação e 

Licença de Operação (IPHAN, 2006). 

A instalação da Superintendência no estado de Rondônia se deu num período em que a 

demanda de empreendimentos e outras ações que necessitam de licenciamento ambiental e 

permissão para a realização de pesquisas começou se tornar bem mais incidente. Dois destes 
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foram o ímpeto da arqueologia na região que estamos abrangendo,  sendo eles as Usinas 

Hidrelétricos de Santo Antônio e Jirau.  

O rio Madeira, com sua extensa área de abrangência, já citada anteriormente, tem sido 

palco de grandes projetos de infraestrutura. No ano de 2007, o Governo Federal cria o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em virtude de acelerar o crescimento 

econômico do Brasil, investindo em questões de infraestrutura, moradias, saneamento básico, 

transporte, energia e outros. Entre as obras mais importantes de geração e transmissão de 

energia, estão instaladas em Porto Velho os as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, 

no rio Madeira, compondo o Complexo Hidrelétrico do rio Madeira, juntamente com o 

investimento previsto para a construção de novas linhas de transmissão (LT), como por 

exemplo, a LT Porto Velho (RO) – Araraquara (SP), que atravessa diversos municípios do 

estado de Rondônia, juntamente com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo5. 

Visando atender as exigências propostas na legislação concernentes à proteção do 

patrimônio arqueológico do Brasil, discorreremos acerca de alguns resultados que temos onde 

foram realizadas as medidas cabíveis para pesquisa arqueológica. 

 

2.1.1.1 Usina Hidrelétrica Santo Antônio 

 

A Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio tem sua implantação à montante da cidade 

de Porto Velho, ao longo de aproximadamente 150 Km do rio Madeira. As pesquisas 

arqueológicas foram iniciadas no ano de 2008, em conformidade ao projeto encaminhado ao 

IPHAN, denominado “Arqueologia Preventiva nas Áreas de Intervenção da UHE Santo 

Antônio, RO”. 

Durante os trabalhos de Arqueologia Preventiva realizados na Área de Influência 

Direta (AID) da UHE Santo Antônio, foram identificados 44 sítios pré-coloniais, 15 sítios 

históricos (alguns já conhecidos e outros encontrados durante a etapa), 16 pedrais com 

gravuras rupestres e/ou polimentos. Foram observadas ocorrências arqueológicas únicas ou 

discretas, onde há a presença de um ou mais (poucos) vestígios arqueológicos em um 

determinado ponto da paisagem sem associação com outras ocorrências, mas que não 

constituem sítios arqueológicos, realizando intervenções arqueológicas na área do 

                                                           
5
 Disponível em: www.pac.gov.br/. 

file:///C:/Users/Juliana%20Santi/Downloads/www.pac.gov.br/
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reservatório, área do canteiro de obras, nas ilhas e áreas de reassentamento populacional, bem 

como em vários acessos vicinais (SCIENTIA, 2011a, p. 7). 

 

Após a localização dos sítios, foi realizada a delimitação que visou verificar as suas  
dimensões horizontais e verticais, através da realização de furos-testes feitos em 
uma malha regular de 20 em 20 m, em níveis artificiais de 20 cm, com peneiramento 
do sedimento e descrição das suas características e dos materiais encontrados. Este 
procedimento forneceu informações para a escolha das áreas a serem escavadas. As 
escavações foram realizadas em unidades de 1m², em níveis artificiais de 10 cm e 
controle das camadas arqueológicas, com registro da quantidade de material, 
características do sedimento e desenho dos perfis. No caso de estruturas e vasilhas 
inteiras, foram feitas escavações em áreas amplas. As camadas identificadas no 
perfil foram descritas de acordo com a cor, textura e compactação do sedimento, 
com a quantificação dos materiais arqueológicos quando presentes (ZUSE, 2014, p. 
95). 

 

# Sítios pré-coloniais  Sítios Históricos Ocupação histórica e pré-
colonial 

1 Bom Futuro I Vila Candelária Bela Vista 
2 Bom Futuro II Vila Santo Antônio Sr. Obed 
3 Coração Vila Teotônio Seringal Flórida 
4 CPRM 2 Vila Paulo Leal  
5 Paraíso Vila Jaci-Paraná  
6 Pedral do Carneiro Santa Inês  
7 Santa Paula Santa Helena  
8 Santo Antônio Sítio do Sr. Josué  
9 Sítio 75 Bela Vista de Santo Antônio  
10 Teotônio Santo Antônio  
11 Veneza Nova Vida  
12 Novo Engenho Velho Vila São Carlos  
13 Catitu Caracol  
14 Igarapé do Engenho Sr. Agostinho  
15 Campelo Presídio Santo Antônio  
16 Garbin   
17 Brejo   
18 Ilha Santo Antônio   
19 Morro dos Macacos II   
20 São Domingos   
21 Boa Vista   
22 Vista Alegre I   
23 Vista Alegre II   
24 Foz do Jatuarana   
25 Sr. Adauto   
26 Goiano Branco   
27 Igarapé Água Azul    
28 Ilha das Cobras    
29 Ilha de São Francisco    
30 Ilha do Japó    
31 Ilha do Japó II    
32 Ilha Dionísio    
33 Macaúba    
34 5 Irmãos    
35 Igarapé Mato Grosso    
36 Igarapé São João    
37 Riacho Azul    
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38 Morrinhos    
39 Morro dos Macacos I    
40 Mineiro   
41 Ilha do Cachorro   

Tabela 2 - Lista de sítios arqueológicos no UHE Santo Antônio. 

 

 

Figura 1 – Mapa dos sítios arqueológicos da UHE Santo Antônio. 

 

 

Figuras 2 e 3 – Imagens provenientes do trabalho de arqueologia na UHE Santo Antônio. Fonte: 
https://www.flickr.com/photos/pacgov/sets/72157627499475019/detail/ 
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Área do Reservatório 

 

A área do Reservatório é compreendida entre o trecho das cachoeiras de Santo 

Antônio e Teotônio, onde foram identificados 13 sítios pré-coloniais, e uma única ilha, 

denominada Ilha Grande, onde não houve ocorrência de material arqueológico. O restante da 

área seria entre as cachoeiras de Teotônio e Diabo, onde foi verificada a potencialidade 

arqueológica em 17 áreas amostrais, e nas 12 ilhas existentes no perímetro (SCIENTIA, 

2011a). 

 

Sítio Adauto 

Localizado à margem direita do rio Madeira, foi considerado unicomponencial, com 

baixa densidade de material arqueológico, aliado a uma ocupação pré-colonial pouco intensa 

(SCIENTIA,2011b, p. 4, vol. 1). Foram encontrados somente fragmentos cerâmicos, que 

juntamente o local de inserção do sítio, apontaria para uma ocupação rápida, ou mesmo um 

local apenas de passagem (SCIENTIA, 2011b, p. 21, vol. 1). 

 

Sítio Bela Vista (RO-JP-21) 

Localizado à margem direita do rio Madeira, foi definido como um sítio 

multicomponencial pré-colonial lito-cerâmico (com material lítico lascado e polido), histórico 

(com fragmentos de metal, louça e vidro), presença de feições de polimento, ausência de terra 

preta antropogênica e baixa densidade de material arqueológico (SCIENTIA, 2011b, p. 37, 

vol. II).  

A pouca incidência de material arqueológico, aliada a paisagem de inserção do sítio, 

bem como o material cerâmico simples e o lítico lascado em baixíssima quantidade, apontam 

para uma ocupação temporária ou sazonal. E acerca da ocupação histórica, não foram 

encontradas estruturas associadas ao material histórico que fora coletado, por este contexto, 

puderam inseri-la entre os séculos XIX e XX (SCIENTIA, 2011b, p.38, vol. II). 

 

Sítio Morro dos Macacos II 

Localizado à margem esquerda do rio Madeira, é um sítio lito-cerâmico que 

apresentou também feições de polimento associadas à área do sítio. Houve pouca presença de 
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material arqueológico, mas o material cerâmico se fez altamente incidente se comparado ao 

lítico (SCIENTIA, 2011b, p.5, vol. I). 

A hipótese de ocupação do sítio, com base no material encontrado, seria o resultado da 

utilização dos abundantes recursos hídricos da região por um grupo ceramista pré-colonial 

que ali efetuou seu assentamento (SCIENTIA, 2011b, p. 31, vol. I). 

 

Sítio Pedral do Carneiro (RO-JP-25) 

Localizado à margem direita do rio Madeira, havia sido cadastrado junto ao IPHAN 

pelo arqueólogo Eurico Miller há algumas décadas, fora descrito como um sítio cerâmico com 

presença de um pedral e marcas de afiadores. Após os trabalhos de campo mais atuais, ficou 

definido como um sítio unicomponencial lito-cerâmico pré-colonial, com baixa incidência de 

fragmentos cerâmicos e de material lítico. O sítio sofreu ao longo dos anos, intensas ações 

antrópicas que fez com que perdesse parte significativa de seu registro vertical e horizontal 

(SCIENTIA, 2011b, p. 4, vol. I). O sítio não foi resgatado, mas apenas prospectado e 

delimitado, partindo da presença de duas ocorrências arqueológicas: a primeira apresentou-se 

acima da cota de inundação do reservatório, e a segunda ao ser analisada provou ser somente 

uma ocorrência (SCIENTIA, 2011b, p. 6, vol. I). 

A hipótese sugerida para a ocupação do sítio seria do aproveitamento dos recursos 

naturais da natureza por um grupo ceramista (SCIENTIA, 2011b, p. 18, vol. I). 

 

Sítio Santa Paula (RO-JP-26) 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, próximo a antiga cachoeira do 

Teotônio. O sítio apresentou material cerâmico e lítico, fragmentos ósseos e presença de terra 

preta antropogênica(SCIENTIA, 2011b, p. 2, vol. I). “Por estar localizado em área acima da 

cota de inundação, o sítio não foi resgatado por completo devido à outras prioridades de 

liberação de áreas afetadas pelo reservatório” SCIENTIA (2011b, p. 14, vol. I). 

Houve a escavação de apenas duas unidades (1m x 1m), onde ocorreu maior densidade 

de material cerâmico e ósseo e “em um dos limites do sítio impostos pelo declive natural 

local” SCIENTIA (2011b, p. 3, vol. I). 
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Sítio Teotônio (RO-JP-01) - Setor Estrada 

Localizado na margem direita do rio Madeira, o sítio Teotônio já havia sido cadastrado 

por Miller, e também passado por algumas intervenções arqueológicas realizadas pelo 

pesquisador. O trabalho de campo posterior foi desenvolvido após a comunidade local 

informar acerca da ocorrência de vestígios cerâmicos na estrada que dá acesso à Vila 

Teotônio (SCIENTIA, 2011b, p. 4, vol. I). 

Foram abertas duas unidades de escavação de 1mx1m, a fim de perceber a estratigrafia 

do sítio e também para a coleta de amostras de solo para análises pedológicas e datações 

(SCIENTIA, 2011b, p. 8, vol. I). 

No setor da estrada de acesso, foram evidenciadas e retiradas três vasilhas cerâmicas, 

de deposição antrópica. Com base no contexto arqueológico verificado durante o trabalho de 

campo, pode-se conjecturar acerca das práticas rituais dos antigos ocupantes das margens do 

rio Madeira, sendo estes aspectos simbólicos, ou mesmo como para celebrar ou agradecer 

(SCIENTIA, 2011b, p. 32, vol. I).  

 

Sítio Vista Alegre II 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em uma vertente do Igarapé 

denominado Teotônio, foi considerado um sítio unicomponencial lito-cerâmico pré-colonial, 

com fragmentos cerâmicos e baixa incidência de material lítico (SCIENTIA, 2011b, p. 4, vol. 

I). 

Aliando a baixa densidade de material arqueológico com a paisagem de inserção do 

sítio, a hipótese sugerida aponta para uma ocupação temporária, possivelmente por um 

pequeno grupo, o qual realizava algum tipo de atividade onde o uso de instrumentos líticos 

não se fazia essencial (SCIENTIA, 2011b, p. 16, vol. I). 

 

Sítio Sr. Obed 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, foram identificados material 

arqueológico histórico e pré-colonial (fragmentos cerâmicos e ausência de material lítico), e 

não apresentou terra preta antropogênica (SCIENTIA, 2011b, p. 4, vol. I). 

Acerca da ocupação pré-colonial, contou com uma baixa densidade de material 

arqueológico, que aliada a área de inserção do sítio, sugere uma ocupação pouco densa. 

Quanto à ocupação histórica, foi verificada a ocorrência de louça, metal e vidros, acreditando 
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que tenha sido do início do século XX, período em que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré 

foi instalada (SCIENTIA, 2011b, p. 14, vol. I) 

“O contexto arqueológico encontrado pode ser o reflexo de décadas de exploração do 

solo pela agricultura; queima, limpeza e mecanização, levando a dispersão horizontal dos 

vestígios e à perda de informações” (SCIENTIA, 2011b, p. 14, vol. I). 

 

Sítio Morrinhos 

Localizado à margem esquerda do rio Madeira, é um sítio pré-colonial (com 

fragmentos cerâmicos e material lítico lascado e polido), com média densidade de material, 

que compõe um conjunto de sítios arqueológicos localizados em frente à cachoeira de 

Morrinhos (SCIENTIA, 2011b, p. 4, vol. II). Houve ocorrência de terra preta antropogênica. 

Por estar acima da cota de inundação do reservatório, seu resgate não foi priorizado. 

 

Sítio Seringal Flórida 

Localizado em uma área de planície, junto à margem esquerda do rio Madeira, foi 

considerado um sítio multicomponencial e não apresentou terra preta antropogênica 

SCIENTIA (2011b, p. 18, vol. I). 

Foram evidenciadas pelo menos duas camadas de ocupação, uma histórica rasa, 

provavelmente ligada a assentamentos ligados à exploração do látex na Amazônia, entre o 

final do século XIX e início do século XX, e uma ocupação lito-cerâmica mais espessa, que, 

juntamente com o local de inserção do sítio e a pouca quantidade de material pré-colonial 

encontrada, indiciaria uma ocupação sazonal ou temporária (SCIENTIA, 2011b, p. 18, vol. I). 

 

Sítio CPRM 2 (RO-JP-27) 

Considerado um “sítio gravura”, próximo à margem direita do rio Madeira. Foram 

identificados três painéis com petroglifos, que apresentaram picoteamento, de modo 

semelhante a outros pedrais identificados durante as prospecções arqueológicas realizadas na 

área do reservatório, como os dos sítios arqueológicos de entorno, como Ilha do Japó, Ilha 

Dionísio e Ilha das cobras. Descritos como formas geométricas, semelhantes aos estilos 

definidos para a região do Alto Madeira e Baixo Abunã, em Rondônia (SCIENTIA, 2011b, p. 

3, vol. I). Foram identificadas também, diversas feições de polimento de pequeno porte, no 

topo dos pedrais, onde está localizado um dos painéis SCIENTIA (2011b, p. 6, vol. I). 
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Sítio Ilha das Cobras 

Situado em ilha homônima, com uma proximidade maior da margem direita do rio 

Madeira. Foi definido como pré-colonial lito-cerâmico, com presença de petroglifos, que não 

apresenta terra preta antropogênica (SCIENTIA, 2011b, p. 66, vol. II). 

A hipótese sugerida foi de ter ocorrido apenas uma ocupação contínua por um mesmo 

grupo ceramista, que teria habitado o sitio posteriormente a possíveis enchentes que afetavam 

a área, Os pedrais apresentaram feições de polimento e gravuras rupestres, e poderiam estar 

associadas ao grupo (SCIENTIA, 2011b, p. 67, vol. II). 

 

Sítio Ilha do Japó 

Localizado no rio Madeira, à montante da antiga cachoeira do Teotônio, em ilha 

homônima (SCIENTIA, 2011b, p. 5, vol. II). Sítio multicomponencial lito-cerâmico pré-

colonial, com presença de petroglifos com feições de polimento e gravuras rupestres nas 

margens do rio (visíveis durante a estiagem do rio), material lascado e polido, carvões, restos 

faunísticos e florísticos de alimentação (SCIENTIA, 2011b, p. 20, vol. II).  

Presença de terra preta antropogênica em algumas partes do sítio (com maior 

concentração cerâmica nestas áreas, mas o material arqueológico pôde ser encontrado em 

praticamente toda a extensão do sítio) (SCIENTIA, 2011b, p. 37, vol. II). Possui partes dentro 

e fora da área de inundação do reservatório. 

Uma das hipóteses de ocupação sugere que tenha ocorrido pelo menos três ocupações, 

inicialmente por um grupo pré-ceramista contínua com ocupações ceramistas, onde houve a 

manutenção da elaboração da indústria, e as outras duas ocupações ceramistas são propostas 

devido a diferença observada nos fragmentos cerâmicos (SCIENTIA, 2011b, p. 38, vol. II). 

 

Sítio Ilha São Francisco 

Localizado à montante da antiga cachoeira do Teotônio, próximo à margem direita do 

rio Madeira, foi considerado unicomponencial pré-colonial lito-cerâmico, com presença de 

petroglifos (feições de polimento nas margens do rio) (SCIENTIA, 2011b, p. 42, vol. I), não 

apresentou terra preta antropogênica. 

O material lítico apresentou-se em baixíssima densidade. Uma das hipóteses de 

ocupação sugere a “existência de uma ocupação inicial pré-ceramista contínua com a segunda 

ceramista, com a manutenção da elaboração da indústria lítica, o qual levaria o sítio a 

condição de multicomponencial, ou mesmo que pode ter ocorrido hiato entre as ocupações, 
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em que houve abandono e reocupação, e a continuidade do lascamento seria apenas 

coincidente entre os grupos” (SCIENTIA, 2011b, p. 43, vol. I). 

 

Sítio Ilha Dionísio 

Localizado em uma ilha do rio Madeira, chamada de Ilha Dionísio ou Niterói, com 

maior proximidade a margem direita do rio Madeira. Sítio multicomponencial pré-colonial 

lito-cerâmico, com presença de petroglifos (gravuras rupestres e feições de polimento) 

(SCIENTIA, 2011b, p. 12, vol. II). 

São propostas duas ocupações, um por grupos distintos: uma inicial lito-cerâmica, com 

um intervalo observado em aproximadamente 20 cm de camada estéril, onde teria ocorrido 

um abandono do sítio, seguido por uma nova ocupação lito-cerâmica, e uma segunda onde o 

sítio teria sido ocupado, abandonado e ocupado novamente, empregando novas técnicas à 

confecção cerâmica, já que estas apresentaram diferenças (SCIENTIA, 2011b, p. 175, vol. II). 

Pela inserção do sítio na paisagem, há possibilidade destas ocupações estarem 

relacionadas à outros sítios próximos, podendo inferir possíveis relações entre os grupos 

ocupantes dessa região (SCIENTIA, 2011b, p. 175, vol. II). 

 

Reassentamentos 

 

Foram prospectados sete reassentamentos populacionais, sendo estes: Novo Engenho 

Velho, Riacho Azul, Teotônio, Jacy-Paraná, Morrinhos, Santa Rita e São Domingos. Houve 

presença de vestígios arqueológicos pré-coloniais e históricos em baixa potencialidade, não 

impedindo que nenhum dos reassentamentos fosse cancelado (SCIENTIA, 2011c, p. 136). 

 

Resgates no canteiro 

 

O canteiro de obras compreende as áreas onde foram implantadas diversas estruturas 

da usina, como: vertedouro, acessos, parques de manobras de veículos de grande porte, bota-

foras, alojamentos e outras obras construtivas (SCIENTIA, 2009, p. 3). Também foi 

considerada na região do canteiro de obras para que se realizasse levantamento arqueológico, 

uma área adjacente na margem esquerda do rio Madeira, onde haveria o reassentamento de 

uma comunidade ribeirinha (comunidade do Engenho Velho), que teve de ser deslocada 

devida sua inserção dentro dos limites do canteiro de obras (SCIENTIA, 2009, p. 4). 
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Estas intervenções realizadas na área do canteiro alterariam o solo em superfície e 

subsuperfície em determinados locais, afetando o patrimônio histórico e pré-colonial. Anterior 

às pesquisas arqueológicas provenientes da usina, “já se conhecia a existência de bens 

patrimoniais como a Antiga Vila de Santo Antônio, a EFMMM e o Cemitério da Candelária, 

(...) assim como o Presídio que fica na Ilha que leva seu nome e o sítio pré-histórico Veneza” 

(SCIENTIA, 2009, p. 5). 

Na atividade de prospecção, deu-se a delimitação do sítio histórico Vila de Santo 

Antônio e do sítio pré-colonial Veneza, que já eram conhecidos; e também a detecção e 

delimitação de outros sete sítios pré-coloniais: Novo Engenho Velho, Ilha de Santo Antônio, 

Brejo, Veneza, Campelo, Garbin, Igarapé do Engenho e Catitu (SCIENTIA, 2009). 

 

Sítio Campelo 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, distante cerca de 1200 m da Ilha 

Santo Antônio (SCIENTIA, 2011d, p. 2). Sitio unicomponencial cerâmico, com diferentes 

áreas em que onde a quantidade de vestígios arqueológicos foi diversa, na porção oeste foi 

coletada baixíssima quantidade e do lado oriental houve maior numero de tradagens positivas, 

apresentando uma quantidade maior de vestígios. Outro ponto quanto a dispersão dos 

vestígios “é o fato de que estes vestígios deixam de ocorrer ou aparecem em pequena 

quantidade em distancias maiores que 150 metros da encosta do terraço” (SCIENTIA, 2011d, 

p. 35). 

 

Sítio Catitu 

Localizado na margem esquerda, onde seriam construídos os alojamentos e refeitório 

para os trabalhadores da obra (SCIENTIA, 2011d, p. 3). O sítio foi considerado 

essencialmente cerâmico pré-colonial, com a cerâmica caracterizada por ser pouco espessa e 

muito erodida. Também foram encontrados fragmentos de porcelana, cerâmica e crivos de 

ferros, pertencentes a uma ocupação histórica mais recente (SCIENTIA, 2011d, p. 16). 

 

Sítio do Brejo 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira. “Um sitio que demonstrou ser de 

ampla complexidade, por apresentar setores distintos de escavação. O material encontrado é 

diversificado, com presença de lítico de matérias-primas variadas e por vezes associadas ao 



33 
 

material cerâmico” (SCIENTIA, 2011d, p. 40). Acerca das ocupações, sugere-se que, nos 

setores mais a oeste do sitio, acredita-se que possa ter ocorrido uma ocupação pré-ceramista 

“no próprio latossolo amarelo e com isso podemos atingir idades mais recuadas e momentos 

distintos de ocupação humana” (SCIENTIA, 2011d, p. 40). 

  

Sítio Igarapé do Engenho 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, ocupando uma área de 

aproximadamente 2,7 hectares. É caracterizado como pré-colonial predominantemente 

cerâmico, com baixa densidade de material, ocorreram alguns fragmentos líticos não 

identificados em quantidade significativa (SCIENTIA, 2011d, p. 14). 

O sitio já foi ocupado sucessivas vezes em todo seu perímetro durante tempos 

históricos, tendo sido causados diversos impactos, principalmente ao uso de maquinas 

agrícolas e melhorias relacionadas a habitações, também é cortado por uma estrada de chão e 

por postes de fiação elétrica (SCIENTIA, 2011d, p. 3). Ainda assim, o registro pré-colonial 

mostrou uma estratigrafia uniforme e estável, provavelmente por se apresentar em uma 

localização geografia que foge da intervenção direta do rio Madeira (SCIENTIA, 2011d, p. 

24). 

Sua porção NW é margeada por um igapó (sem nome), com declive bem acentuado, e 

a porção NE margeada pelo rio Madeira com declividade suave em direção ao rio, terminando 

em barranco abrupto (SCIENTIA, 2011d, p. 4). 

 

 

Sítio Ilha Santo Antônio 

A usina se localiza a cerca de 7 km a montante de Porto Velho, e um dos principais 

pontos de construção da usina foi a Ilha de Santo Antônio, onde próximo havia uma cachoeira 

e uma comunidade de mesmo, ambas homônimas a ilha. 

No sitio Ilha Santo Antônio, foi possível observar haver possui três distintas 

ocupações, sendo duas pré-coloniais (uma pré-ceramista e outra ceramista) e uma histórica, 

que estaria relacionada a ocupação do presidio e suas edificações e vestígios (SCIENTIA, 

2011d, p. 3). O sítio apresentou terra preta antropogênica, material lítico (lascado e polido) e 

cerâmico. 

Quanto às ocupações pré-coloniais encontradas no sitio, uma estaria relacionada a 

grupos pré-cerâmicos que lascavam material lítico e não estariam associados à terra preta, e a 
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segunda estaria relacionada a grupos ceramistas, que seria o responsável pela formação da 

terra preta, e que mesmo dominando a fabricação da cerâmica não abandonou o lascamento 

(SCIENTIA, 2011d, p. 29). 

A primeira hipótese sugerida propõe uma continuidade entre a primeira ocupação pré-

ceramista e a segunda ceramista, onde houve a manutenção da indústria lítica, formação da 

terra preta e desenvolvimento da cerâmica no decorrer do tempo; a segunda propõe um hiato 

entre as ocupações, onde se deu um período de abandono e uma reocupação, neste caso o 

lascamento seria apenas uma coincidência entre os grupos que ali habitaram (SCIENTIA, 

2011d, p. 29). 

 

Sítio Novo Engenho Velho 

Localizado a cerca de 4,5 km a jusante da barragem, na margem esquerda do rio 

Madeira. Se resgate foi efetuado, devido a construção de uma agrovila para o reassentamento 

de famílias que seria desapropriadas pela AHE, na margem esquerda do rio Madeira 

(SCIENTIA, 2011d, p. 2). 

Os dados revelaram que o sitio seria uma antiga aldeia, possivelmente 

unicomponencial, com variadas concentrações de vestígios que seriam resultado de processos 

deposicionais diferenciados (SCIENTIA, 2011d, p. 35).  

O sítio apresentou também estruturas moniticulares, em que não foi possível 

estabelecer um padrão de orientação (se estão orientados para o rio ou para a região central) 

(SCIENTIA, 2011d, p. 35). 

 

 

Sítio Veneza 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, a cerca de 7 km de Porto Velho, na 

área que seria impactada pelo eixo da barragem da usina (SCIENTIA, 2011d, p. 2). 

O sitio já havia sido cadastrado por Miller em 1979, no ano que se sucedeu, o 

arqueólogo realizou um corte estratigráfico no local e uma coleta de superfície (SCIENTIA, 

2011d, p. 2).E baseado nessas pequenas intervenções, o caracterizou como sendo de baixa 

relevância (SCIENTIA, 2011d, p. 47). 

Após as novas escavações, os indícios foram de uma relevância maior ao sitio. Não se 

afirmou se o sitio é unicomponencial ou multicomponencial, pois o material histórico se 

mostrou pouco abundante, com apenas 3 amostras. “Miller havia determinado que a cerâmica 
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pré-histórica pertencesse à subtradição Jatuarana, da tradição Polícroma. Mas o sítio possui 

grande variabilidade cerâmica, com decoração e que podem ser diagnosticas, de modo que é 

cedo para se aferir filiação cultural ao material (SCIENTIA, 2011d, p. 47). 

Foram encontrados vestígios líticos, cerâmicos e terra preta antropogênica. 

 

Sítio Veneza - Os amoladores- polidores 

O sítio arqueológico Veneza conta com um conjunto de amoladores-polidores fixos, dos 

quais não se sabe dizer foram feitos pelo mesmo grupo que produziu o material coletado nos 

trabalhos de campo realizado no sítio ou se são de outra época (SCIENTIA, 2011d, p. 5). 

Foram localizadas duas áreas com conjuntos de amoladores-polidores, que se 

distanciavam a cerca de 100m uma da outra (SCIENTIA, 2011d, p. 6). 

A prevalência dos amoladores-polidores foi de “formas longilíneas se comparadas às 

superfícies de abrasão com formas circulares elipsoidais” (SCIENTIA, 2011d, p. 19). 

Semelhanças observadas entre os dois conjuntos foram características como a largura, e 

profundidade e o comprimento, podendo ser consideradas um setor comum devido sua 

proximidade (SCIENTIA, 2011d, p. 19) 

 

 

Registros Rupestres 

 

Ao longo do rio Madeira, próximos a sítios arqueológicos pré-coloniais, foi registrada 

a presença de diversos pedrais. Os quais são inseridos tanto no meio do canal, como nas 

margens, tendo sua visibilidade submetida a períodos de cheia e estiagem. 

Foram identificadas feições de polimento e/ou gravuras rupestres em treze sítios: Ilha 

Santo Antonio, Veneza, Ilha do Cachorro, Morro dos Macacos II, Macaúba, Ilha das Cobras, 

Ilha do Japó, Ilha do Japó II, Sr. Obed, Bela Vista, Ilha Dionísio e Ilha São Francisco. E em 

outros três (Canteiro de obras da UHE Santo Antônio, CPRM 2 e Pedral Morrinhos) onde são 

encontradas feições de polimento e/ou petroglifos, mas não há associação espacial com outros 

sítios que apresentem pacote sedimentar e cultura material (SCIENTIA, 2013, p. 17). 

Existem poucas pesquisas em relação aos registros rupestres para Rondônia, e 

especificamente para o Alto Madeira são raros (SCIENTIA, 2011e, p. 92). 

Acerca das atividades realizadas nos pedrais: foram feitas prospecções para se 

verificar a presença de feições de polimento ou petroglifos; identificação da tipologia, 
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registros fotográficos e decalques individuais nas áreas; bem como topografia e retiradas de 

blocos portáteis que apresentaram feições ou petroglifos (SCIENTIA, 2013, p. 7).  

Durante as prospecções realizadas no reservatório, observaram menções dos 

ribeirinhos às feições de polimento como “pegadas” e as feições longilíneas como 

“malhadeiras”, o que facilitou o reconhecimento de locais com presença de feições, e que, 

como se supôs, não se tratarem apenas de marcas efetuadas por ações de cabos de aço 

advindas dos garimpos existentes nos anos 70 e 80 (SCIENTIA, 2013, p. 87). 

 

Sítios Históricos 

 

Quanto às pesquisas realizadas nos sítios arqueológicos históricos, em sua maioria 

foram realizadas apenas prospecções oportunísticas, sendo eles: Vila Candelária, Vila Paulo 

Leal, Vila Jaci-Paraná, Santa Inês, Santa Helena, Caracol e Sr. Agostinho. 

 

Igreja de Santo Antônio 

A Igreja de Santo Antônio é localizada na Vila de Santo Antônio, que constitui um 

sítio arqueológico histórico, núcleo da ocupação colonial do alto rio Madeira e a maior 

povoação às margens do Madeira até a criação de Porto Velho (SCIENTIA, 2012). 

Essas informações já indicam um alto potencial arqueológico para a área, deste modo, 

foi realizada vistoria técnica, prospecções e escavações testes na área do entorno na Igreja de 

Santo Antônio, associado ao projeto de recuperação e revitalização da área, pois no entorno 

da igreja, seriam construídos o Centro de Memória dos Povos indígenas, bem como cafés e 

banheiros (SCIENTIA, 2012). 

Foi identificado um piso de alguma moradia, arqueológicos históricos como vidros, 

louças, telhas e também objetos em metal. 

 

2.1.1.2 Usina Hidrelétrica Jirau 

 

A UHE Jirau está localizada a cerca de 120 km de Porto Velho. As prospecções 

arqueológicas foram realizadas em toda a área diretamente afetada (ADA) do 

empreendimento, todos os locais onde haveriam intervenções previstas durante a implantação 

da usina: o canteiro de obras; a área do reservatório; a localidade de Nova Mutum Paraná, na 
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BR 364, cerca de 100km de Porto Velho; Área industrial Bardella; Nova Mutum Paraná; 

Áreas das Jazidas Sebastião Conti, Paulo Ferreira, Raimundo Nonato, Alaércio e Jazida 101; 

Acessos, compreendendo adequações na BR364 e acessos de obras; Linha de Transmissão 38 

kV, localizada no interior da área do Canteiro (DOCUMENTO, 2012, p. 5). 

Como resultado das prospecções arqueológicas realizadas em todo o perímetro da 

ADA do empreendimento, foram identificados vestígios arqueológicos em 61 locais, 

abarcando 45 sítios arqueológicos e 13 áreas onde houve ocorrências arqueológicas (que 

seriam locais com baixa densidade de peças ou mesmo peças isoladas, não constituindo sítios 

arqueológicos) (DOCUMENTO, 2012, p. 30). 

 

Sítios pré-coloniais  Sítios Históricos Ocupação histórica e pré-
colonial 

Jirau 1 Jirau 3 Jirau 21 (ME) 
Jirau 2 Jirau 4  
Jirau 5 Canal da Fuga 1  
Jirau 6   
Jirau 7   
Aldeia do Jamil   
Ilha do Padre 1 (cerâmico)   
Ilha do Padre 1 (rupestre)   
Ilha do Padre 2   
Ilha do Padre 3   
Ilha do Padre 4   
Ilha Pequena 1   
Ilha Pequena 2   
Araras do Jirau   
Acesso Ensecadeira   
Jirau (Jirau 17)   
Jirau 8   
Jirau 9   
Jirau 10   
Jirau 11   
Jirau 12   
Jirau 13   
Jirau 14   
Jirau 15   
Jirau 16   
Jirau 18 (BA2-Int)   
Jirau 22 (ME 2)   
Jirau 23 (Ext G1)   
Embaúba (Jirau 15)   
Bananal   
Paulo Freire   
Rio Mutum   
Maloca 2 (Ilha Mutum 1)   
Ilha Mutum 2   
Paredão   
Jirau Esquerdo   
Jirau Novo Destino   
JP6 (Cachoeira do Jirau 1)   
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Paredão Gri   
Três Irmãos   
Vaiquemquer   
Cachoeira do Tamboret I   

Tabela 3 - Lista de sítios arqueológicos da UHE Jirau. 

 

 

Figuras 4 e 5 - Imagens provenientes do trabalho de arqueologia na UHE Santo Antônio. Fonte: 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/concluido+o+resgate+de+mais+de+100+mil+pecas+arqueologicas+n
a+regiao+da+uhe+jirau/19266. 

 

Após a etapa de prospecção os sítios identificados foram caracterizados com dados 

acerca de sua extensão, profundidade e estado de conservação, para que se realizasse uma 

avaliação acerca da significância dos sítios, com base nos resultados obtidos anteriormente e 

se definissem os procedimentos de resgate a serem executados individualmente 

(DOCUMENTO, 2012, p. 36). 

Durante as escavações arqueológicas, um procedimento padrão adotado para todos os 

sítios, foi o de realizar a abertura de pelo menos 10 unidades de 1m², de modo que a abertura 

de amplas unidades de escavação ou a continuidade da pesquisa se deu nos sítios que 

apresentaram resultados positivos e áreas de interesse científico (DOCUMENTO, 2012, p. 

37). 

Nos sítios com gravuras rupestres, efetuou-se georreferenciamento dos painéis ou 

figuras isoladas e registro individual das figuras por meio de técnicas de reprodução e/ou 

microtopografia de motivos (DOCUMENTO, 2012, p. 37). 

Foram 20 sítios arqueológicos registrados na área do Canteiro de Obras e 25 na área 

do reservatório. 
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Figura 6 - Mapa dos sítios arqueológicos da UHE Jirau. Fonte: 
http://documentoculturaljirau.ning.com/group/mapadetrabalho 

 

 

Canteiro de Obras 

 

Jirau 1 

Localizado a cerca de 3,3 km da margem direita do rio Madeira em área plana e alta, é 

um sítio cerâmico, cujo padrão de assentamento é aldeia média (DOCUMENTO, 2012, p. 33, 

vol. 12). 

 

Jirau 2 

Localizado a cerca de 3,3 km da margem direita do rio Madeira em área plana e alta, é 

um sítio cerâmico, cujo padrão de assentamento é aldeia média, com uma ocupação 

superficial, com cerca de 140 cm. Possui afloramentos de seixo de arenito em variados graus 

de silicificação (DOCUMENTO, 2012, p. 37, vol. 12). 
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Jirau 3 

É um sítio histórico, cujo padrão de assentamento de um pequeno acampamento 

próximo à margem esquerda do rio Madeira, a área foi utilizada para garimpo e também foi 

desmatada em tempos remotos (DOCUMENTO, 2012, p. 49, vol. 12) 

 

Jirau 4 

É um sítio histórico, próximo à margem esquerda do rio Madeira, localizado em 

terraço de rio (DOCUMENTO, 2012, p. 63, vol. 12). 

 

Jirau 5 

Localizado a cerca de 50m da margem esquerda do rio Madeira, com um pequeno 

córrego sazonal próximo, é um sítio cerâmico assentado em terraço de rio (DOCUMENTO, 

2012, p. 82, vol. 12). 

 

Jirau 6 

Localizado a cerca de 50m da margem direita do rio Madeira, é um sítio cerâmico 

assentado em terraço de rio (DOCUMENTO, 2012, p. 95, vol. 12). 

 

Jirau 7 

Localizado a poucos metros da margem direita do rio Madeira, em terraço de rio, é um 

sítio lito-cerâmico, com predominância do material cerâmico e pouquíssimos artefatos líticos 

(DOCUMENTO, 2012, p. 108, vol. 12). 

Possivelmente tratou-se de uma ocupação rápida, associado a sua pequena dimensão e 

o pouco material encontrado (DOCUMENTO, 2012, p. 137, vol. 12). 

 

Aldeia do Jamil 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em terraço fluvial com presença de 

nascentes, é um sítio lito-cerâmico, com uma ocupação superficial de cerca de 150cm 

(DOCUMENTO, 2012, p. 55, vol. 13). 

 

Ilha do Padre 1 (cerâmico) 

É um sítio assentado no fundo de uma ilha homônima localizada no rio Madeira, que é 

de grande dimensão territorial, é um sítio cerâmico, que também apresenta uma camada 
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geológica com vestígios paleontológicos e arqueológicos associados, descrito como 

“mucururu” (DOCUMENTO, 2012, p. 67, vol. 13). 

 

Ilha do Padre 1 (rupestre) 

É um sítio assentado no fundo de uma ilha homônima localizada no rio Madeira, que é 

de grande dimensão territorial, é um sítio rupestre com petrogravuras, em frente a um trecho 

encachoeirado. O sítio cerâmico de mesmo nome, citado anteriormente, está na mesma ponta 

jusante da Ilha, na porção voltada para a margem direita do rio (DOCUMENTO, 2012, p. 85, 

vol. 13). 

 

Ilha do Padre 2 

Sítio localizado entre ensecadeiras de montante e jusante no braço direito do rio 

Madeira, apresenta petrogravuras, cerâmica e fósseis de flora, com um nível de ocupação 

superficial (DOCUMENTO, 2012, p. 95, vol. 13). 

 

Ilha do Padre 3 

Localizado na cabeceira da ilha homônima, é um sítio cerâmico cemitério, com 

grandes urnas, material lítico polido e adornos, ocupa uma extensa área (DOCUMENTO, 

2012, p. 118, vol. 13). 

 

Ilha do Padre 4 

Localizado em extremidade a montante da Ilha do Padre, é um sítio com arte rupestre, 

abaixo de trecho encachoeirado (DOCUMENTO, 2012, p. 146, vol. 13). 

 

Ilha Pequena 1 

O sítio está assentado ao fundo de uma Ilha, próxima à margem direita do rio Madeira, 

é um sítio cerâmico com ocupações entre 20 a 140 cm (DOCUMENTO, 2012, p. 163, vol. 

13). 

 

Ilha Pequena 2 

O sítio está assentado ao fundo de uma Ilha, próxima à margem direita do rio Madeira, 

é um sítio cerâmico com ocupações entre 10 e 110cm (DOCUMENTO, 2012, p. 167, vol. 13). 
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Araras do Jirau 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em terraço fluvial, é um sítio cerâmico e 

com arte rupestre, com um nível de ocupação superficial, a 70 cm (DOCUMENTO, 2012, p. 

172, vol. 13). 

 

Acesso Ensecadeira 

Localizado na margem direita, a 30m do rio Madeira, em terraço fluvial, é um sítio 

cerâmico, com um nível de ocupação superficial de 40 cm (DOCUMENTO, 2012, p. 177, vol. 

13). 

 

Canal da Fuga I 

Localizado na margem direita do rio Madeira, é um sítio histórico que apresenta 

materiais como cerâmica, louça, vidro e metal (DOCUMENTO, 2012, p. 179, vol. 13). 

 

 

Reservatório 

 

Jirau 8 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em terraço não alagadiço, é um sítio 

cerâmico unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 41). 

 

Jirau 9 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em terraço não alagadiço, é um sítio 

cerâmico unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p.41). 

 

Jirau 10 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em terraço fluvial, é um sítio cerâmico 

unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p.42). 

 

Jirau 11 

Localizado na margem direita do rio Madeira, com terreno plano com leve declividade 

a leste, é um sítio cerâmico unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 42). 
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Jirau (Jirau 17) 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em terraço de planície plana com leve 

declividade a sudoeste, é um sítio lito-cerâmico unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 

42). 

 

Jirau 18 (BA2-Int) 

Localizado na margem direita do rio Madeira em terraço fluvial, é um sítio cerâmico 

unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 43). 

 

Embaúba (Jirau 15) 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, em planície com leve declive 

acentuado a sudeste, é um sítio cerâmico unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 43). 

 

Bananal 

Localizado na margem direita do rio Madeira, é um sítio lito-cerâmico 

unicomponencial, o sítio está implantado próximo a BR 364 (DOCUMENTO, 2012, p. 181-

184, vol. 13). 

 

Paulo Freire 

Localizado na margem direita do rio Madeira, em um terreno de declive acentuado, 

está implantado próximo a BR 364, é um sítio lito-cerâmico unicomponencial 

(DOCUMENTO, 2012, p. 198, vol. 13). 

 

Rio Mutum 

Localizado a cerca de 17 km de distância da margem esquerda do rio Madeira, é um 

sítio cerâmico unicomponencial, com uma ocupação pouco densa (DOCUMENTO, 2012, p. 

213, vol. 13). 

 

 

Maloca 2 (Ilha Mutum 1) 

Localizado em uma Ilha do rio Madeira de aproximadamente 4 km de extensão, é um 

sítio lito-cerâmico cemitério multicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 228, vol. 13). 
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Ilha Mutum 2 

Localizado em um Ilha do rio Madeira com cerca de 4 km de extensão, é um sítio lito-

cerâmico cemitério multicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 237, vol. 13). 

 

Paredão 

Localizado em uma Ilha do rio Madeira, denominada Ilha do Paredão com cerca de 

3,800 km de extensão, é um sítio lito-cerâmico cemitério multicomponencial 

(DOCUMENTO, 2012, p. 245, vol. 13). 

 

Jirau Esquerdo 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, é formado por uma zona de terraço 

fluvial, é um sítio cerâmico unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 252, vol. 13). 

 

Jirau Novo Destino 

Localizado na margem direita do rio Madeira, é um sítio lito-cerâmico 

unicomponencial (DOCUMENTO, 2012, p. 275, vol. 13). 

 

JP6 (Cachoeira do Jirau 1) 

Localizado na margem direita do rio Madeira, consiste em um afloramento rochoso 

com lagedo e matacões em granito, os grafismos encontrados tem motivos zoomorfos, 

antropomorfos e geométricos (DOCUMENTO, 2012, p. 310, vol. 13), um sítio rupestre em 

que foram feitos registros fotográficos e documentais (DOCUMENTO, 2012, p. 48). 

 

Paredão Gri 

Localizado na margem direita do rio Madeira, consiste em um afloramento rochoso 

com lagedo e matacões em granito, os grafismos encontrados tem motivos zoomorfos, 

antropomorfos e geométricos (DOCUMENTO, 2012, p. 312, vol. 13), um sítio rupestre em 

que foram feitos registros fotográficos e documentais (DOCUMENTO, 2012, p. 49). 

 

Três Irmãos 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, implantado próximo à Ilha Mutum, 

consiste em um sítio cerâmico unicomponencial, com uma ocupação superficial, pouco densa 
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(DOCUMENTO, 2012, p. 314, vol. 13). Em local desmatado e solo remexido por máquinas 

(DOCUMENTO, 2012, p. 49). 

 

Vaiquemquer 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, implantado próximo à Ilha Mutum, é 

um sítio cerâmico unicomponencial, com uma ocupação superficial, pouco densa 

(DOCUMENTO, 2012, p. 336, vol. 13). Em local desmatado e solo remexido por máquinas 

(DOCUMENTO, 2012, p. 49). 

 

Cachoeira do Tamboré I 

Localizado na margem esquerda do rio Madeira, implantado em afloramento rochoso 

com lajedo e matacões em granito (DOCUMENTO, 2012, p. 364, vol. 13). 

 

 

Linha de Transmissão 

 

Sítio LT 03 I 

Área da LT3-Trecho 4, localizado às margens da BR 364, tendo a pesquisa iniciada na 

localidade de Lueltânia  a leste de Nova Mutum Paraná, até o oeste da localidade de Teotônio, 

sentido Porto Velho (DOCUMENTO, 2012, p. 366, vol. 13), trata-se de um sítio cerâmico 

unicomponencial. 

 

Sítio LT3 II 

Trecho 3 da LT3-Trecho 1, localizado às margens da BR 364, tendo a prospecção 

iniciada próximo à comunidade de Lueltânia até a localidade de Teotônio, sentido Porto 

Velho (DOCUMENTO, 2012, p. 382, vol. 13), trata-se de um sítio cerâmico 

unicomponencial. 
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2.1.1.3 Outras ações documentadas 

 

Aterro Sanitário 

 

O processo teve abertura no ano de 2012, como medida para o tratamento de resíduos 

sólidos urbanos, como exigência do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

Denominado de Central de Tratamento e Distribuição de Resíduos de Porto Velho – 

CTR Porto Velho, o local de implantação situa-se em frente ao atual lixão da comunidade 

Vila Princesa, acessível pela BR-364, sentido Rio Branco-AC, no km 10, aproximadamente 

7km de Porto Velho. A área total da obra ocupa uma área de 64,38 hectares, sendo 11,97 para 

a implantação do aterro (SCIENTIA, 2014, p. 2). 

O projeto de arqueologia fora pleiteado pelo arqueólogo Renato Kipnis, que possuía 

portaria na área abrangida pelo aterro, de modo que assistida ao da UHE Santo Antônio, mas 

o empreendimento em questão não possuía relação com a usina, sendo um acordo entre o 

empreendedor e a prefeitura municipal de Porto Velho (Memorando094/2013/IPHAN). 

 Não foram encontrados sítios arqueológicos registrados na área do aterro, mas foram 

realizadas prospecções para confirmar a ausência de material arqueológico no local, o que de 

fato ocorreu. 

 

Fábrica de Cimento Votorantim 

 

O processo teve abertura no ano de 2008, o empreendimento situa-se ao lado da BR 

364, sentido Cuiabá. 

Com base no levantamento bibliográfico, não havia ocorrência de sítios arqueológicos 

na área, com a realização dos trabalhos de campo, os dados foram comprovados não tendo 

sido identificados vestígios materiais arqueológicos.  

 

Ponte sobre o rio Madeira 

 

O projeto se iniciou em julho de 2002. Em 2010 foi realizado o programa de 

prospecções arqueológicas, onde foi localizado um sítio arqueológico na área de influência 

direta (AID) do empreendimento, na margem esquerda do rio Madeira. 
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A ponte é de concreto pré-moldado, e atravessa o rio Madeira, no trecho da rodovia 

BR 319/RO, ligando o município de Porto Velho ao de Humaitá-AM.  

O sítio arqueológico denominado Sítio Balsa - ST01RO é um sítio cerâmico do tipo 

acampamento, que apresentou fragmentos de vasilhas cerâmicas com formas e espessuras 

variadas. 

 

Moradias Populares 

 

 Foram realizadas atividades de levantamento arqueológico nas áreas dos Condomínios 

Triângulo I e II, e também nas áreas do Conjunto Habitacional da Candelária, Praça de 

Esportes Triângulo, Vila da Candelária e via de acesso e Terminal Hidroviário, inseridos no 

município de Porto Velho, conforme (MC CONSULTORIA, 2008, p.3). 

O Condomínio Triângulo I: Não foram identificados vestígios arqueológicos; 

Condomínio Triângulo II: Foram encontrados vestígios arqueológicos que seria da periferia 

de um sítio arqueológico denominado Cujubim, outrora já cadastrado por Eurico Miller em 

1978, encontrando-se totalmente destruído pela execução de trabalhos com máquinas (MC 

CONSULTORIA, 2008, p. 45); Conjunto Habitacional da Candelária: Encontra-se o restante 

do sítio Cujubim, que no local havia sido revolvido, tendo o sítio sido minimamente escavado 

por Miller, foi realizada apenas uma coleta de superfície; Praça de Esportes Triângulo: 

Provavelmente seria outra parte periférica do sítio Cujubim, mas não existem vestígios do 

sítio presentes; Vila Candelária e via de acesso: Não foram identificados vestígios 

arqueológicos na área; Terminal Hidroviário: Local bastante descaracterizado por aterros, 

terraplanagens e camadas de cascalho, não foi identificado sítio arqueológico (MC 

CONSULTORIA, 2008, p. 46). 

Além do sítio Cujubim, foi identificado o sítio Candelária, já cadastrado junto ao 

IPHAN, um sítio histórico que engloba o cemitério e o antigo hospital da Candelária, o qual 

vinha (ou vem) sofrendo constante depredação. 

 

As expansões Tupinambá ao Sul da Bacia Amazônica 

 

O processo teve sua abertura no ano de 2011, prevendo a realização de pesquisas 

acadêmicas em diferentes áreas do estado de Rondônia: Porto Velho, Presidente Médici, 

Ministro Andreaza, Rolim de Moura e Ji-Paraná. 
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Um projeto de natureza estritamente acadêmica onde seriam efetuadas pesquisas 

arqueológicas para o doutoramento do arqueólogo Fernando Ozório de Almeida, sob 

orientação do Prof. Dr. Eduardo Góes Neves, ambos do Museu de Arqueologia e Etnologia na 

Universidade de São Paulo (MAE-USP). O projeto em tela inseria-se em outro projeto maior 

denominado “Cronologias Regionais, Hiatos e Continuidades na História Pré-Colonial da 

Amazônia”. Em Porto Velho, as intervenções foram realizadas no sítio arqueológico Teotônio 

(RO-JP-01), o doutorado outrora fora concluído, e seus dados serão apresentados 

posteriormente neste trabalho. 

Em 2013 dá-se a continuação das atividades de escavação arqueológica no sítio, para 

que fosse continuada a delimitação do sítio arqueológico e a abertura de novas unidades de 

escavação, para melhor observar as camadas estratigráficas e a possível ocorrência de 

ocupações pré-cerâmicas, em virtude do andamento de um mestrado acadêmico. 

 

 LT 230 KV Porto Velho/RO – Rio Branco/AC  

 

 O processo teve abertura no ano de 2011, consistindo em uma Linha de Transmissão 

que seguida do município de Porto Velho/RO até Rio Branco/AC. Para Porto Velho ficaram 

registrados dois geoglifos, denominados de Extrema e Fazenda Concórdia, que apresentam 

forma geométrica quadrangular, e o sítio arqueológico Ventania, um sítio cerâmico pré-

colonial (SCIENTIA, 2013). 

 

LTs 600 KV Porto Velho/RO - Araraquara/SP  

 

Trata-se de duas linhas de transmissão que seguem do município de Porto Velho/RO 

ao município de Araraquara/SP, possuindo empreendedores diferentes: a LT Porto Velho-

Araraquara N1 faz parte do consórcio IE Madeira e a LT Porto Velho Araraquara N2 o 

consórcio Norte Brasil, de modo que a prospecção e o resgate arqueológico foram efetuados 

pela mesma empresa Scientia Consultoria Científica. (Relatório Técnico de Fiscalização nº 

01/2013). 

Atravessando 105 municípios em todo seu trajeto, sendo 26 somente no Estado de 

Rondônia. A maioria dos sítios arqueológicos identificados no percurso estão localizados no 

interior do estado, sendo este número superior a 50. Para Porto Velho, temos o sítio Nascente, 

no qual não foi encontrado material nas tradagens realizadas. 
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Estão associados às LTs 600 KV Porto Velho/RO - Araraquara/SP, as LTs de 

Eletrodos de Terra, pois para cada uma das linhas de transmissão, existe uma linha de 

transmissão de eletrodos. 

Este empreendimento ainda está em andamento. 

 

LT Subestação (SE) Coletora 230 KV Porto Velho, Circuitos 1 e 2 e Subestação Coletora 

Porto Velho 500/ 230 kV 

 

 O processo tem sua data de abertura em 2009, e o empreendimento inserido totalmente 

dentro do município de Porto Velho, com a Subestação ocupando uma área de 20 há e a Linha 

de Transmissão 30 km de extensão. Adequou-se as exigências normativas referentes ao 

Patrimônio Arqueológico, e pode-se concluir, com as atividades de levantamento 

arqueológico nas áreas de impacto da obra, que não houve identificação de vestígios 

arqueológicos. 

 

 Sítio Escola em Arqueologia  

 

O processo teve abertura no ano de 2013, sugerindo a realização de atividade 

denominada Sítio Escola em Arqueologia, voltada para os alunos do curso de Arqueologia da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em que seriam realizados meios para qualificar e 

aprimorar o conhecimento em arqueologia, proposto pelo Departamento de Arqueologia da 

UNIR (DARQ-UNIR), com colaboração de outras instituições e profissionais da Amazônia.  

Os sítios propostos para que fossem efetuadas as atividades seriam Teotônio (RO-JP-

01) e Santa Paula (RO-JP-02), nas margens direita e esquerda do rio Madeira, 

respectivamente. 

Tendo a portaria de pesquisa emitida no Diário Oficial da União (DOU) e algumas 

atividades já efetuadas. 

As atividades até então, foram executadas somente no sítio Teotônio. Houveram 

disciplinas de Estágio Supervisionado de Campo, para algumas das turmas do curso de 

Arqueologia, bem como o desenvolvimento da prática em arqueologia dentro de outras 

disciplinas ofertadas. Onde foram realizadas atividades como prospecções, escavação de 

unidades, abertura de perfis estratigráficos, coleta e registro de material, etc. Permitindo aos 

alunos atuar além da teoria da sala de aula. 
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 Terminal Portuário Privativo da Amaggi Exportação e Importação 

 

O empreendimento situa-se na Estrada da Penal, em um ramal denominado 

Portochuelo, no município em questão. Compreende uma área de 104,61 ha (A LASCA, 

2011, p. 8).  

O empreendimento corresponde a um terminal portuário para movimentação de 
granéis agrícolas com movimentação de origem (desembarque) preponderantemente 
rodoviária e movimentação de destino (embarques) preponderantemente hidroviário 
e que deverá substituir as instalações do empreendedor existentes no atual Porto da 
cidade de Porto Velho com menores tempos de operação e maior capacidade. (A 
LASCA, 2011, p. 8). 

 

Foram realizadas prospecções arqueológicas, onde se deu a identificação de um sítio, 

ao qual se atribuiu o nome de sítio arqueológico Portochuelo, um sítio lito-cerâmico 

localizado na margem direita do rio Madeira, implantado em uma superfície aplanada com 

colinas no limite da barranca que desce à planície de inundação do rio que teve seu resgate 

efetuado (TERRAGRAPH, 2013). 

 

 

2.1.2 Os sítios arqueológicos do município de Porto Velho: levantamento de fichas de 

cadastro e outras fontes 

 

 Como já citado no primeiro capítulo deste trabalho, constam 138 cadastros de sítios 

arqueológicos até o ano de 1993 no CNSA/SGPA/IPHAN. Estão presentes outros três 

cadastros datados de 2011, sendo os três, sítios arqueológicos pré-coloniais. 

 No decorrer deste capítulo, vimos que o número não condiz com a realidade. Diversos 

outros sítios arqueológicos foram identificados no decorrer das pesquisas, as fichas 

encontram-se disponíveis na Superintendência, mas ainda não foram enviadas à Brasília para 

sua disponibilização. Com base nos processos e relatórios, e nas próprias fichas preenchidas 

pelos pesquisadores contamos com pelo menos 82 novos sítios arqueológicos registrados. 

Onde 64 estão definidos como sendo pré-coloniais, 3 sítios históricos e outros 4 com 

ocupação pré-colonial histórica. 
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CAPÍTULO 3 – Arqueologia em Porto Velho: História, atuação e 

Produção de Conhecimento 

  

 

 Apesar das constantes discussões que desagregam “Arqueologia Acadêmica” da 

“Arqueologia de Contrato”, a opção em dissociar os trabalhos realizados em ambos os meios, 

é apenas uma maneira de organizar a apresentação dos dados. Muitas das publicações 

realizadas recentemente na academia têm um forte vínculo com o contrato, pois em sua 

maioria são feitas por profissionais que atuam ou atuaram nos dois meios, tornando 

desnecessário esse recorrente preconceito entre as partes. 

 Segundo Penin (2010), essa divisão é um hábito mental demasiadamente arraigado 

pelos praticantes das duas partes, mas não importando a título de quê seja feita a Arqueologia, 

os mesmo métodos serão sempre aplicados (estabelecer uma metodologia prévia, prospectar, 

escavar, coletar, registrar etc), a diferença está na agilidade ou na estratégia a ser utilizada 

para trabalhar no sítio, bem como a razão que o leva a selecionar determinada área para 

efetuar seus estudos. 

 Neste capítulo apresentaremos primeiramente um histórico da inserção do 

Bacharelado em Arqueologia na Universidade Federal de Rondônia, instalado na capital do 

estado, Porto Velho. Em seguida, traremos um resumo de algumas pesquisas que contribuem 

para quantificar a aprimorar o banco de informações disponível para a arqueologia da região.  

 

3.1 Bacharelado em Arqueologia 

 

3.1.1 Criação do curso e movimentos iniciais 

 O curso de Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) foi criado no âmbito do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades (REUNI), que visa a expansão do ensino superior público. 

 Foi idealizado por membros do Departamento de História da UNIR, que tendo ideia do 

imenso potencial arqueológico que o Estado oferece, aproveitaram do momento político e 

conseguiram junto à reitoria que o curso fosse criado (PENIN et al, 2011). 
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 O curso surgiu num momento em que a demanda por arqueólogos no contexto da 

Arqueologia de Contrato se fazia muito incidente, concomitante a enorme necessidade de se 

conhecer, preservar e estudar a herança étnico-cultural relativa principalmente ao período pré-

colonial, tão abundante na região, conforme o Plano de Criação do Curso de Arqueologia 

(2008, p. 4).  

 Os profissionais do curso de Arqueologia a princípio eram vinculados ao de 

Departamento de História, que se tornou Departamento de História e Arqueologia, contando 

ainda com o Centro de Pesquisas em Arqueologia e História da UNIR (CEPARQH/UNIR).  

 Desde a criação do curso, e o ingresso da primeira turma, diversos foram os meandros 

enfrentados, como greves, falta de salas de aulas, déficit de profissionais no corpo docente, 

etc. Desde o primeiro ano de funcionamento do curso, foi formado o centro acadêmico dos 

alunos (CAREM/UNIR), em vias de auxiliar nas questões estudantis. 

 

 

3.1.2 Corpo Docente 

 O curso encontra-se desvinculado do Departamento de História, e conta com um 

próprio, o Departamento de Arqueologia (DARQ/UNIR). São 10 docentes, sendo 6 

profissionais com formação específica em arqueologia e 4 com formação em outras áreas, 

como Geografia, História, Biologia, Museologia, etc.  

 

NOME TITULAÇÃO 
Carlos Augusto Zimpel Neto Mestre em Arqueologia 
Eduardo Bespalez Doutor em Arqueologia 
Elisângela Regina de Oliveira Mestre em Arqueologia 
Juliana RossatoSanti Doutora em Arqueologia 
Silvana Suze Doutora em Arqueologia 
Valéria Cristina Ferreira da Silva Mestre em Arqueologia 
Gustavo Gurgel do Amaral Mestre em Geografia 
Almeida Andrade Casseb Doutor em Biologia 
Marcele Pereira Mestre em Museologia 
Adriana Cristina da Silva Nunes Doutora em Biologia 

Tabela 4 – Corpo Docente do Curso de Bacharelado em Arqueologia da UNIR. 
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3.1.3 Estrutura Curricular 

 A grade curricular inicial (abaixo) foi reformada em alguns aspectos, A denominada 

Grade Curricular 2009, foi utilizada somente para a primeira turma, para a segunda, terceira e 

quarta turma, a grade foi reformulada e denominada Grade Curricular 2010 (abaixo).  

 

CURRÍCULO PADRÃO (2009) CURRÍCULO PADRÃO (2010) 
Nome da Disciplina Carga 

Horária 
Nome da Disciplina Carga 

Horária 
Introdução a Arqueologia: Teoria e 
Método 

60 Introdução à Arqueologia: Teoria e 
Método 

80 

Português Instrumental I 60 Português Instrumental 60 
Cartografia Aplicada a Arqueologia 60 Filosofia 40 
Pré-História Geral  40 Matemática 60 
Introdução a Ecologia 40 Introdução à Geologia 60 
Filosofia 60 Pré-História Geral 40 
História da Arqueologia 40 Ecologia da Amazônia 60 
Teoria da Arqueologia 40 Antropologia Cultural e Etnográfica 

Brasileira I 
60 

Caçadores e Coletores 60 Teoria Arqueológica I 60 
Antropologia Cultural e Etnográfica 
Brasileira I 

60 Pré-História da América 60 

Pré-História da América 60 Estatística I 60 
Análise Paleoclimática 40 Arqueologia Brasileira I 60 
História Regional 60 Cartografia Aplicada à Arqueologia 60 
Inglês Instrumental I 60 História da Amazônia I 60 
Métodos e Técnicas Arqueológicas I 80 Métodos e Técnicas em Arqueologia – 

Campo I 
80 

Pré-História Brasileira  60 Métodos e Técnicas em Arqueologia – 
Laboratório I 

60 

Gestão e Preservação do Patrimônio 60 Arqueologia Brasileira II 80 
Sistemas de Análise do Material 
Arqueológico I 

80 Introdução ao Patrimônio 40 

Teoria Arqueológica II 60 Espanhol Instrumental 40 
Paleoecologia e Paleogeografia 
Quaternária da Amazônia 

60 Topografia 40 

Agricultores e Ceramistas 60 Teoria Arqueológica II 60 
Técnicas de Pesquisa em Arqueologia 80 Métodos e Técnicas em Arqueologia – 

Campo II 
80 

Conservação do Patrimônio Cultural 80 Métodos e Técnicas em Arqueologia – 
Laboratório II 

80 

Paleontologia 60 História da Amazônia II 60 
Arqueologia Histórica 60 Arqueologia Histórica I 40 
Registros Rupestres 60 Registros Rupestres 40 
Pré-História da Amazônia 60 Inglês Instrumental 60 
Arqueologia do Negro 80 Museologia Arqueológica 40 
Museologia Arqueológica 80 Arqueologia do Negro 80 
Sistemas de Análise de Material 
Arqueológico II 

100 Métodos e Técnicas em Arqueologia – 
Campo III 

80 

Projeto de Pesquisa em Arqueologia 80 Métodos e Técnicas em Arqueologia – 
Laboratório III 

80 

Sistemas de Desenho Aplicado a 
Arqueologia 

40 Técnicas de Conservação e 
Restauração 

40 

Geoarqueologia 40 Arqueologia Amazônica I 60 
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Arqueologia Empresarial 60 Bioantropologia 60 
Sistemas de Análise de Material 
Arqueológico I 

100 Projeto de Pesquisa em Arqueologia 60 

Técnicas de Conservação e Restauração 80 Estágio de Campo 80 
Arqueologia da Amazônia I 80 Arqueologia e Licenciamento 

Ambiental 
40 

Estágio Supervisionado I 100 Arqueologia Amazônica II 60 
Trabalho de Conclusão de Curso I 60 Geoarqueologia 60 
Arqueologia Subaquática  60 Zooarqueologia 40 
Arqueologia da Amazônia II 80 Estágio de Laboratório 80 
Sistemas de Análise do Material 
Arqueológico II 

100 Trabalho de Conclusão de Curso I 60 

Arqueologia da Floresta Tropical  60 Etnoarqueologia 60 
Estágio Supervisionado II 100 Arqueologia de Rondônia 80 
Trabalho de Conclusão de Curso II 100 História das Terras Baixas Bolivianas 60 
  Trabalho de Conclusão de Curso II 100 
  Ética e Arqueologia 60 
  Sociologia 60 

Tabela 5 – Grade Curricular do Curso de Bacharelado em Arqueologia da UNIR. 

  

 O curso é constituído por um currículo padrão, onde são dispostas as disciplinas 

obrigatórias e um currículo complementar (abaixo), apresentando as disciplinas de caráter 

complementar necessárias ao cumprimento dos créditos do curso (PENIN et al, 2011, p. 24).   

 

CURRÍCULO COMPLEMENTAR 
Nome da Disciplina Carga Horária 
Análise Paleoclimática 60 
Patrimônio Arqueológico e Legislação Ambiental 60 
Arqueologia Histórica II 60 
Análise de Material Cerâmico 60 
Análise de Material Lítico 60 
Registros Rupestres II 60 
Sistema de Desenho Aplicado a Arqueologia I 60 
Sistema de Desenho Aplicado a Arqueologia II 60 
Caçadores-Coletores 60 
Introdução a Administração 60 
História Indígena 60 
Paleoecologia e Paleogeografia Quaternária da Amazônia 60 
Sociologia II 60 
Pré-História da Amazônia 60 
Etno-História das Populações Afro-Amazônicas 60 
Inglês Instrumental II 60 
Espanhol Instrumental II 60 
Agricultores e Ceramistas 60 
Arqueologia Histórica da Amazônia 60 
Teoria Geral da Arqueologia 60 

Tabela 6–Currículo Complementar do Curso de Bacharelado em Arqueologia da UNIR. 
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3.1.4 Estrutura Física 

 O curso conta com três salas disponíveis para o funcionamento do 

Departamento/Curso, pequenos espaços onde são efetuadas atividades de administração, 

laboratório e guarda de material. As salas de aulas são emprestadas pelos outros Cursos que 

funcionam em turnos inversos, e variam conforme as necessidades dos Núcleos que as 

emprestam. 

 Em 2013-2014, foi solicitado junto ao Departamento de Artes, o compartilhamento de 

um, de seus Laboratórios para atender a demanda de ensino em prática de laboratório e a 

demanda foi atendida. Foi solicitado em 2014, junto ao Departamento de Biologia, sob 

memorando Nº64∕2014∕DARQ, um de Laboratório Didática a fim de suprir demandas das 

atividades didáticas relacionadas à prática laboratorial, também foi disponibilizado e está 

sendo organizado para compartilhamento a partir do segundo semestre de 2014. 

 Devido a instalação das duas Usinas junto ao Rio Madeira (Obras do PAC – Usina de 

Jirau e Santo Antônio), foi decidido como medida compensatória a construção de um prédio 

para abrigar o material arqueológico proveniente as pesquisas realizadas no âmbito da 

arqueologia preventiva nas áreas de influencia das mesmas. O projeto do Centro de Pesquisa – 

Arqueologia e História da UNIR foi elaborado em 2011, e ainda está sendo reestruturado.  

 O edifício se comporia Reserva Técnica, Laboratório de Conservação e Restauro; Sala 

de Lavagem de Materiais; Setor de Documentação Museológica; Espaço Expositivo; Áreas 

Administrativas e Gerenciais como em documento elaborado por (SCIENTIA; 

DOCUMENTO, 2011). 

 O projeto de 2011, a ser construído em um local fora do Campus da UNIR, passou por 

algumas alterações e atualmente foi concebido para ser executado em um único pavimento e 

implantado em local distinto do atual, o projeto teve de ser readequado, dada a nova 

necessidade de mudança de local, agora no Campus da UNIR. As características físicas do 

novo local de implantação permitiram a inclusão de mais dois pavimentos (subsolo1 e subsolo 

2), um contemplando salas de aula e o outro um Centro administrativo. A construção ainda 

não foi iniciada (MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Centro de 

Arqueologia da UNIR, 2014).  
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3.2 Contribuições bibliográficas 

 

 Recentes trabalhos como Costa (2013) em “Entre Artefatos e Narrativas: a História 

indígena do Alto rio Madeira a partir dos dados de relatos dos viajantes do século XVIII” e 

Silva (2012) em “Fragmentos da História Pré-Colonial do Alto rio Madeira: Ocupações na 

Ilha de Santo Antônio”, foram elaborados como requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em História, feitos dentro do Departamento de História da Universidade Federal de 

Rondônia, os quais foram embasados na perspectiva histórica, juntamente com a cultura 

material e a documentação concernente obtidas durante as escavações arqueológicas 

realizadas nas áreas de impacto da UHE Santo Antônio. Temos também Félix (2012) em 

“Arqueobotânica do sítio arqueológico RO-JP-01: Cachoeira do Teotônio, Porto Velho-RO”, 

um trabalho de conclusão de curso em Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas, que faz 

estudos sobre a paleobotânica do sítio arqueológico Teotônio, após ter realizado a flotação de 

sedimento coletado na porção de uma unidade escavada no sítio. Os primeiros trabalhos de 

conclusão de curso do Bacharelado em Arqueologia da UNIR estão sendo desenvolvidos no 

ano corrente (inclusive este), pelo atraso de pelo menos um ano imposto à formação dos 

acadêmicos, pelos diversos percalços enfrentados. Mas neste período também houveram 

outros trabalhos, como de extensão acadêmica (alguns em andamento, outros já finalizados), e 

também outras contribuições dentro da própria universidade citada, bem como de outras 

instituições, dissertações de mestrado e doutorado aludidas a seguir. 

 

3.2.1 Variabilidade cerâmica e Diversidade Cultural no Alto rio Madeira 

Essa tese foi apresentada como requisito para obtenção do título de Doutora em 

Arqueologia, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo, intitulado “Variabilidade Cerâmica e Diversidade 

Cultural no Alto rio Madeira, Rondônia”, por Silvana Zuse, no ano corrente, 2014. 

A pesquisa está inserida na região do Alto curso do rio Madeira, onde foi analisada a 

cerâmica de quatorze sítios arqueológicos distribuídos ao longo do rio nesta área, localizados 

entre a Cachoeira de Santo Antônio até a foz do rio Jaciparaná, próximo a Cachoeira 

Caldeirão do Inferno (ZUSE, 2014, p. 21-22). Os sítios arqueológicos referenciados tratam-se 

de: Ilha de Santo Antônio, Veneza, Brejo, Morro dos Macacos I, Foz do Jatuarana, Vista 
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Alegre, Santa Paula, Teotônio, Ilha São Francisco, Ilha das Cobras, Ilha do Japó, Coração e 

Ilha Dionísio. 

 O trabalho parte do pressuposto de que “a diversidade cultural presente no sudoeste 

Amazônico no período colonial possui raízes na história mais antiga da região (ZUSE, 2014, 

p. 21)”.  Buscando caracterizar as ocupações indígenas na área abrangida, através de estudos 

da variabilidade cerâmica dos sítios escavados. 

 

Analisamos atributos da cerâmica que caracterizam as escolhas tecnológicas 
adotadas pelos ceramistas nas diferentes etapas de confecção dos artefatos e, através 
da análise comparativa, buscamos evidenciar a variabilidade e delimitar conjuntos 
artefatuais. Com esta perspectiva, buscamos perceber as permanências e mudanças 
nos diferentes lugares e temporalidades, evidenciando conjuntos tecnológicos e 
buscando entender possíveis processos de fronteira e diversidade cultural. Não se 
trata simplesmente de relacionar de forma direta a cultura material à etnicidade ou 
língua, mas relacionar as escolhas tecnológicas adotadas por indivíduos às estruturas 
que caracterizam as diferentes tradições tecnológicas e culturais conhecidas na 
Amazônia (ZUSE, 2014, p. 380). 

 

Para a Bacia do Madeira, a cerâmica foi atribuída a cinco tradições, sendo estas: Inciso 

Ponteada, Borda Incisa, Polícroma, Tupiguarani e Jamari, abrangendo ainda um grande 

número de fases estabelecidas em cada área pesquisada; para a região de seu Alto rio 

Madeira, a cerâmica foi associada à Subtradição Jatuarana de Tradição Polícroma da 

Amazônia6, e a montante estariam relacionadas às fases Jaciparaná, Pederneiras e Ribeirão, 

não filiados a tradições conhecidas (MILLER, 1992; ZUSE 2014). 

Com base na análise feita acerca das escolhas tecnológicas evidenciadas na área de 

estudo, foi possível caracterizar cinco conjuntos artefatuais diferentes, onde se observou a 

diversidade cultural existente na região e sua relação com outros contextos amazônicos 

(ZUSE, 2014, p. 410). 

As ocupações ceramistas mais antigas identificadas nos sítios analisados durante a 

pesquisa foram verificadas no sítio Vista Alegre, Foz do Jatuarana, Boa Vista, e 

possivelmente nos sítios Teotônio, Santa Paula, Garbin e Veneza, em um período entre cerca 

de 3.000 e 1.500 anos atrás, podendo ser ainda mais antigas, tendo sido relacionadas aos 

complexos cerâmicos Pocó, Açutuba e Saladoide (ZUSE, 2014, p. 381-389). 

O segundo conjunto tecnológico caracterizado por Zuse (2014, p. 387-389), 

sobrepondo-se à cerâmica mais antiga, foi evidenciado nos sítios Morro dos Macacos I, Vista 

Alegre e Foz do Jatuarana, sugerindo uma ocupação em torno de 1800 anos atrás. Este 

                                                           
6
 Aspectos referenciados no Capítulo 1. 
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conjunto forneceu elementos que o distinguia da cerâmica mais antiga, mas não foi possível 

relacionar o material aos complexos cerâmicos conhecidos na região amazônica. 

O terceiro conjunto tecnológico foi observado nos níveis superiores dos sítios Ilha de 

Santo Antônio, Santa Paula e Brejo, e nos níveis inferiores dos sítios Ilha São Francisco, Ilha 

das Cobras e Ilha do Japó. Foi relacionado à tradição Borda Incisa, Inciso Modelada ou 

Barrancoide, com ocupações sugeridas para um período situado entre cerca de 1.500 e 700 AP 

(ZUSE, 2014, p. 389-390) 

O quarto conjunto artefatual verificado seria mais recente, encontrado nos níveis 

superiores dos sítios Ilha São Francisco, Ilha das Cobras, Ilha do Japó e Ilha Dionísio, para os 

quais Zuse (2014, p. 398) cita que não possuírem datações. 

O último conjunto tecnológico identificado foi verificado no sítio Coração, em um dos 

setores do sítio Boa Vista, em um determinado contexto do sítio Morro dos Macacos I, nos 

níveis superficiais do sítio Vista Alegre, e foram sugeridos ainda a ocorrência nos níveis 

superiores de sítios como Ilha de Santo Antônio e Santa Paula, e estariam associadas à 

Tradição Polícroma da Amazônia (ZUSE, 2014, p. 401) 

 O principal objetivo deste trabalho, apontado pela autora, foi a colaboração para a 

construção de uma sequência histórica e cultural na região do Alto rio Madeira, identificar e 

caracterizar os traços do material arqueológico e dos contextos a eles associados com a 

presença de povos da matriz cultural Arawak na região, “com características específicas, 

tendo em vista os processos etnogênicos de criação e reformulação de identidades culturais e 

étnicas nos quais estes grupos estavam envolvidos (ZUSE, 2014, p. 410)”. 

 

3.2.2 A Tradição Polícroma no Alto rio Madeira 

 Este trabalho foi apresentado como requisito para obtenção do título de Doutor em 

Arqueologia, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo, intitulado “A Tradição Polícroma no Alto rio 

Madeira”, por Fernando Ozório de Almeida, no ano de 2013. 

 A pesquisa focou na bacia do alto rio Madeira, onde foram analisados cinco sítios 

arqueológicos, três encontrados no próprio rio Madeira (Sítios Teotônio, Itapirema e Nova 

Vida) e outros dois na região do baixo rio Jamari (Sítios Associação Calderita e Jacarezinho) 

(ALMEIDA, 2013).  
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 Realizando “uma contribuição para a compreensão dos antigos povos produtores de 

cerâmicas pertencentes à Tradição Polícroma da Amazônia” (ALMEIDA, 2013, p. 10), por 

meio de uma associação desta tradição cerâmica com grupos falantes do tronco Tupi. 

 O autor faz o uso de uma arqueologia contextual, sustentada no objetivo principal do 

trabalho, o qual visou três contextos a serem estudados: o da Tradição Polícroma da 

Amazônia, dos povos Tupi da bacia do rio Madeira. Interpretando os dados através de 

métodos comparativos para poder observar as relações dos diferentes contextos e seus objetos, 

como a cultura material, a linguagem e os elementos estilísticos (ALMEIDA, 2013, p. 21).  

 Almeida (2013) buscou utilizar de uma arqueologia contextual, que dialogue com os 

estudos efetuados ao longo dos anos pela arqueologia amazônica, sintetizando-os de maneira 

com que se possa pensar em questões pouco debatidas na arqueologia do sudoeste amazônico. 

Um conceito que cabe ser ressaltado, por ser constantemente citado pelo autor é o de 

“conhecimento politético”, onde há “uma coerente reprodução de elementos combinados, sem 

a necessidade de que nenhum desses elementos esteja presente o tempo todo” (ALMEIDA, 

2013, p. 19). 

 As interpretações realizadas por Almeida (2013) estão sob a perspectiva de Ecologia 

Histórica, uma corrente interdisciplinar focada na interação entre o ser humano e o meio 

ambiente, buscando entender essa interação e seus efeitos na paisagem ao longo do tempo. 

Por esse motivo, enfatiza-se que a bacia do alto rio Madeira é uma área totalmente 

significativa para esse tipo de estudo, por possuir algumas das primeiras plantas domesticadas 

do continente (a pupunha e a mandioca) e as terras pretas antropogênicas mais antigas datadas 

até então. 

 O autor dispõe ainda acerca do leste amazônico, onde grupos Tupinambás 

amazônicos, habitantes das áreas encachoeiradas teriam se expandido principalmente por 

terra, e os povos ceramistas pertencentes à Tradição Polícroma da Amazônia, grupos 

canoeiros que habitaram as margens dos grandes rios navegáveis, teriam escolhido as vias 

fluviais (ALMEIDA, 2013, p. 37). A comparação entre os Tupinambá e esta tradição 

cerâmica, foi possível através dos vestígios das ocupações passadas dos atuais falantes de 

línguas Tupi-Guarani, estendendo a complexidade do quadro de simples extensão fluvial dos 

grupos Tupi-Guarani a partir de um contexto da Tradição Polícroma da Amazônia para os 

próprios elementos cerâmicos (ALMEIDA, 2013, p. 92). 

 Acerca dos sítios arqueológicos pesquisados, o autor afirma que os sítios Itapirema e 

Associação Calderita são pertencentes à Tradição Polícroma da Amazônia; o sítio Jacarezinho 
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faz parte da Tradição Jamari, que não faz parte da Tradição Polícroma; o sítio Nova Vida 

possuía baixa densidade de material cerâmico, constituído por formas simples (ALMEIDA, 

2013, p. 348-349). 

 Quanto ao sítio Teotônio não foi possível chegar a mesma conclusão, o qual também 

se pensava fazer parte da Tradição Polícroma da Amazônia, sempre colocado como de grande 

heterogeneidade e extensa cronologia, o sítio foi postulado como um grande núcleo de 

contatos, com grupos produtores de cerâmica pintada advindos de outras regiões, 

estabelecendo redes de comunicações que geraram movimentos populacionais de grupos 

portadores da cerâmica que hoje conhecemos como Tradição Polícroma da Amazônia. E esse 

quadro hipotético pode ter ocorrido em outras partes da Amazônia, o que explicaria uma série 

de semelhanças entre grupos que parecem não possuir conexão alguma (ALMEIDA, 2013, p. 

321-322). 

 A pesquisa recente sugere a existência de camadas com materiais mais antigos do que 

a ocupação com cerâmica polícroma, as quais o autor relaciona a grupos pré-cerâmicos que 

teriam habitado o sítio, demonstrando ser insustentável a antiga cronologia proposta por 

Miller (1992), a qual vinculou à Subtradição Jatuarana e à Tradição Polícroma da Amazônia 

(ALMEIDA, 2013, p. 348).  

 

Os elementos estilísticos que caracterizam a Subtradição Jatuarana no alto Madeira 
(...) seriam provenientes do contato de (alguns dos) grupos autóctones, talvez 
falantes de línguas Tupi, com essa rede de contatos na região das cachoeiras 
(ALMEIDA, 2013, p. 349).  

  

 Mas a região do alto curso do rio Madeira, continua sendo colocado como o provável 

centro de dispersão dos grupos de Tradição Polícroma da Amazônia, e as cachoeiras são 

vistas como guias para que se compreenda o período pré-colonial da Amazônia (ALMEIDA, 

2013). 

 

3.2.3 Uma história contada em cacos de vidros e louças da Vila de Santo Antônio 

 

Este trabalho foi apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de 

Mestre em Antropologia da Universidade Federal do Pará, intitulado “Arqueologia e Cultura 

Material: Uma história contada em cacos de vidros e louças da Vila de Santo Antônio (Porto 

Velho-RO)”, por Raimundo Ney da Cruz Gomes, no ano de 2013. 
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A pesquisa teve como palco o importante sítio arqueológico histórico Vila de Santo 

Antônio, localizado à cerca de 7 quilômetros de Porto Velho. Buscando entender através da 

cultura material, “como se relacionavam os homens a mulheres que construíram Santo 

Antônio do Madeira, particularmente em fins do século XIX e início do século XX (GOMES, 

2013, p. 48)”.  O período a que se dedica esta narrativa é posterior a chegada dos europeus, 

enfatizando que são poucas as pesquisas voltadas para a arqueologia histórica na região. 

No período colonial fora fundada por missionários uma vila denominada Santo 

Antônio do Madeira, antes um importante município do Estado do Mato Grosso, que foi 

ponto de partida para as primeiras tentativas de construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré (aspectos citados no primeiro capítulo deste trabalho, onde discorremos acerca da 

criação do município de Porto Velho). 

 

(...) a ocupação do Alto rio Madeira, (...) está descrita na historiografia datando 
desde o século XVII, inserida na dinâmica de expansão das fronteiras coloniais. 
Fundar a Vila de Santo Antônio junto à primeira das muitas quedas d’águas do rio 

Madeira, foi um dos passos iniciais para consolidar a dominação portuguesa naquela 
região (GOMES, 2013, p. 112). 

 

Conforme Gomes (2013), a vila foi, provavelmente, um dos maiores povoamentos nas 

margens do Madeira, num período que vai desde a primeira metade do século XIX, até o 

início do século XX, quando Porto Velho foi criada. As fontes historiográficas utilizadas pelo 

autor demonstram que a região era qualificada como bastante insalubre, com grande parcela 

de aventureiros incivis, geralmente alcoólatras e com outros vícios, sendo uma das 

justificativas para que fosse efetuado seu abandono e a consequente criação de Porto Velho. 

 

No início do século XX (...), a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e ligação 
telegráfica estabelecida por Cândido Rondon, representam novo impulso à 
colonização da região banhada pela bacia do Rio Madeira. (...) Até 1960 a economia 
do território que futuramente se chamaria de Rondônia, se resumia à extração de 
borracha e de catanha-do-Pará. Nesta década foi aberta a rodovia BR-364 (...) A 
construção da BR-364 gerou a transformação da paisagem local e possibilitou um 
considerável desenvolvimento populacional, uma vez que passou a incentivar alguns 
projetos de assentamentos rurais (GOMES, 2013, p. 40). Os incentivos fiscais e os 
intensos investimentos do governo federal (...) estimularam a migração (...). Nessa 
época, a descoberta de ouro e de cassiterita também contribuiu para o aumento 
populacional (GOMES, 2013, p. 41) 
 

  

Ocasionando por fim (em meio aos devidos trâmites legais) a criação do estado de 

Rondônia e do município de Porto Velho reconhecido como capital, que hoje tem como parte 
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de sua história contemporânea duas usinas hidrelétricas de grande porte, trazendo novos 

investimentos para a região e atraindo imigrantes mais uma vez (GOMES, 2013, p. 40-41). 

O autor sugere que ao mesmo tempo que estes empreendimentos compõem a história 

da região, também chegam para encerrar outras (GOMES, 2013, p. 41). Durante as pesquisas 

de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), diversos sítios arqueológicos foram 

encontrados ao longo do rio Madeira, muitos destes atualmente submersos pelos reservatórios 

das usinas. 

Acerca da história da ocupação da Vila de Santo Antônio, diz ser “bastante 

representativa da formação do estado de Rondônia, constituindo-se em local fundamental para 

o entendimento da dinâmica territorial da região amazônica, onde estão impressas diferentes 

marcas na paisagem” (GOMES, 2013, p. 49). 

Segundo Gomes (2013), o sítio arqueológico Vila de Santo Antônio estava inserido no 

Programa de Arqueologia Preventiva da UHE Santo Antônio, foi escavado duas vezes, uma 

em 2010 e outra em 2012. Na primeira ocasião, foram identificados cinco áreas com 

evidências de pisos, onde uma das áreas foi selecionada para ser escavada mais 

detalhadamente. Apresentava uma estrutura com restos de concreto formando um terraço. 

“A escavação permitiu o mapeamento parcial de pelo menos duas estruturas e as 

relações espaciais ente elas. Os artefatos recuperados durante essas escavações foram triados 

em 2012 e somente vidros e louças foram analisados (...)” (GOMES, 2013, p. 82). 

Gomes (2013) destaca que as escavações de 2012 foram solicitadas pelo IPHAN como 

medidas compensatórias para mitigar os impactos das intervenções a serem realizadas no 

entorno da Igreja de Santo Antônio (descrito no capítulo anterior deste trabalho). Foram 

conduzidas pelo autor desta dissertação, que com base nestas duas escavações realizadas e na 

análise de uma parcela da cultura material coletada, procurou “situar a Vila de Santo Antônio 

e sua gente dentro da dinâmica de ocupação do Alto Madeira” (GOMES, 2013, p. 113). 

Foi encontrada uma grande quantidade de vidros, geralmente fragmentos de garrafas 

de bebidas alcóolicas, podendo corroborar com o discurso que coloca Santo Antônio como 

lugar de bêbados, bem como inferir relações sociais estabelecidas através do comércio deste 

material (GOMES, 2013, p. 111). 

“Nas escavações realizadas em 2012 foram encontrados em meio aos vidros, alguns 

frascos de remédios e de cosméticos” (GOMES, 2013, p. 114), onde o autor preferiu analisar 

tais vestígios como “indícios de inserção daquela região em uma relação de consumo 

capitalista” (GOMES, 2013, p. 114). 
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Assim como o vidro, os fragmentos diversos de louças são comuns em sítios 
históricos na Amazônia (...). Mesmo se em bem inferior ao vidro, uma amostra de 
fragmentos de louças foi exumada nas duas campanhas de escavação. A amostra 
analisada foi somente aquela pertencente a escavação de 2010. (GOMES, 2013, p. 
107). (...) O número fragmentos de louça exumados em 2012 foi muito superior 
àquele da campanha de 2010. Contudo, esse material não foi analisado (GOMES, 
2013, p. 109). 
  
Se os recipientes de bebidas alcoólicas se prestam a contar história dos homens, a 
louça, como indicado por Lima (1995:174), pertence à esfera feminina e faz parte 
hoje em dia dos utensílios da mulher (GOMES, 2013, p. 115) 
 

 

Gomes (2013) buscou através dos vidros e louças, observá-los além da forma ou 

decoração, e visualizar a “gente” (homem, mulher, criança etc), que habitou e se relacionou 

naquele contexto. 

 

3.2.4 Geoarqueologia e Paleoidrologia da Planície Aluvial Holocênica do Alto rio 

Madeira  

Este trabalho foi apresentado ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas do Campus 

de Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Geociências e Meio Ambiente, 

intitulado “Geoarqueologia e Paleoidrologia da Planície Aluvial Holocênica do Alto rio 

Madeira entre Porto Velho e Abunã-RO”, por Michelle Mayumi Tizuka, no ano de 2013. 

Nessa pesquisa, Tizuka (2013) utilizou abordagens arqueológicas e geológicas, onde 

foram identificadas possibilidades de correlações entre o sistema fluvial e as ocupações 

pretéritas durante o Holoceno, na região do Alto rio Madeira.  

“O rio Madeira é um dos maiores rios do mundo cuja evolução geomorfológica ainda 

é pouco estudada” (TIZUKA, 2013, p. 119). A autora faz um refinamento do mapa 

geomorfológico pré-existente da região associado aos dados dos sítios arqueológicos pré-

coloniais localizados nas planícies aluviais, contribuindo para o entendimento da 

paleohidrologia do Alto rio Madeira no período a que se propõe o trabalho (TIZIKA, 2013, p. 

9). 

Para a região amazônica, as abordagens geoarqueológicas mais frequentes tem dado 

grande atenção à formação dos solos antrópicos, a terra preta antropogênica (que também 

recebe diversas outras designações) (KAMPF E KERN, 1989 apud TIZUKA, 2013, p. 9), 
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indicadores de ocupações mais densas e longas nos sítios arqueológicos em que são 

encontradas. 

 Tizuka (2013, p. 31-35) aponta que, o rio Madeira é o principal afluente da margem 

direita do rio Amazonas, este rio compõe a Bacia Hidrográfica do rio Madeira, juntamente 

com seus afluentes, é um típico rio de águas brancas que transporta alta taxa de sedimentos 

finos em suspensão. 

Entende-se que seu traçado esteja condicionado principalmente aos falhamentos, 
mas que seu regime e transporte de carga estão certamente relacionados a uma 
mudança climática ocorrida no final do Pleistoceno, coincidindo com o fim do 
Último120 Máximo Glacial (Last Glacial Maximum-LGM), entre 15.000 e 8.000 
AP (TIZUKA, 2013, 119-120). 
 

 Possui um sistema de múltiplos canais, e apesar do desnível topográfico não ser muito 

acentuado, apresenta também sistemas ramificados que levam a formação de ilhas e canais 

abandonados (TIZUKA, 2013, p. 46). 

Segundo Tizuka (2013, p. 55), a distribuição das planícies localizadas na região de seu 

alto curso ocorre de forma generalizada, regular e bem próximas ao canal atual, com baixas 

larguras e amplitudes. 

 Para a análise da geoarqueologia do sistema do Alto rio Madeira, o primeiro passo foi 

a identificação dos sítios pré-colonais com ocupações duradoura, distribuídos ao longo da 

planície aluvial (TIZUKA, 2013, p. 42).  

(...) foram levantados 139 sítios pré-coloniais com evidências de material cerâmico 
e/ou lítico e/ou rupestre. (...) a maior parte deles ocorre em ambas as margens do rio 
Madeira, nas suas ilhas e em compartimentos topográficos variados. Entretanto, 
esses dados podem apresentar um viés amostral, uma vez que em função das áreas 
dos futuros reservatório de ambas usinas, priorizou-se a prospecção na área de 
influência direta, que coincide com as planície aluviais e terraços (TIZUKA, 2013, 
p. 85- 86). 

 
A estratigrafia dos sítios arqueológicos nesta região é variada, com materiais 
arqueológicos (cerâmicas, líticos lascados, polidos) inseridos em camadas 
sedimentares de argilas-arenosas e areias finas, com coloração que gradam do 
bruno-amarelado ao preto (terra preta arqueológica). A própria terra preta 
arqueológica está situada sobre diferentes substratos, sendo eles por vezes o 
latossolo ou sobre o embasamento granítico. As espessuras das camadas 
arqueológicas variam ainda intra-sítio com profundidades de 30cm até 4m. 
(TIZUKA, 2013, p. 91). 
 

Conforme Tizuka (2013, p. 112-114) com as datações obtidas até então, é possível 

inferir que as planícies aluviais foram formadas na transição do Pleistoceno ao Holoceno 

Médio. Os falhamentos existentes ao longo do canal sugerem que a dinâmica fluvial do rio 

Madeira poderia estar relacionada a condicionantes estruturais, e ainda que a mudança do 
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regime de carga transportada estaria relacionada a mudanças climáticas dadas na transição 

entre Pleistoceno e Holoceno. 

Essas deposições de planícies poderiam ser ainda pouco mais antigas, mas iniciadas 
principalmente no início do Holoceno, após mudanças climáticas, estruturais e/ou 
litológicas ainda não bem estabelecidas para toda a região. A discussão aqui 
apresentada demonstra, portanto, uma iniciativa em se pensar na relação dos sítios 
arqueológicos com paisagem pretérita e em que ponto pode-se ou não inserir e 
integrar os dados geoarqueológicos em uma pesquisa de evolução geomorfológica-
fluvial em grandes rios amazônicos. Uma vez que se tem conhecimento de 
ocupações quase ininterruptas para todo o Holoceno, deve-se pensar não somente 
nas relações paisagem-homem-floresta, mas ainda nas relações paisagem-homem-
sistema fluvial (TIZUKA, 2013, p. 118). 

 

Tizuka (2013) enfatiza ainda que, a região do alto curso do rio Madeira é de imensa 

importância para que seja possível compreender os padrões de assentamento das populações 

pretéritas da Amazônia, pois possui um registro arqueológico de quase todo o holoceno, que 

compele importantes questões paleoambientais e arqueológicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Buscamos com este trabalho contribuir com a sistematização da diversidade de 

informações acerca da Arqueologia no município de Porto Velho, utilizando-se dos dados já 

publicados e da base de dados do IPHAN. 

Discorremos primeiramente, a partir de uma perspectiva histórica, sobre a criação da 

área abrangida pela pesquisa, para que se visualizasse o espaço de estudo mostrando as 

mudanças que ocorreram nesses pouco mais de 100 anos de história, denotando que mesmo 

com esta natureza mais recente, houve diversos elementos formadores do caráter identitário 

da região, para em seguida observarmos que isso vai muito além, quando começamos a 

descrever a respeito das primeiras pesquisas arqueológicas realizadas na região. 

Os trabalhos principiados por Eurico Miller na década de 70, em função do PROPPA, 

PRONAPABA e PAR/SECET, servem como ponto de partida para as variadas pesquisas que 

ocorrem na região. Mesmo que alguns dos novos dados obtidos, tem entrado em discordância 

com as definições atribuídas pelo pesquisador, tanto em relação à descrição dos sítios 

arqueológicos, quanto na associação da cerâmica com tradições e fases variadas.  

Ainda assim é válido ressaltar que, devido aos programas de pesquisa que o autor 

participou, foi identificado considerável número de sítios arqueológicos para todo o estado, 

bem como diversas caracterizações acerca do espaço, material arqueológico etc., formando 

um panorama primário do imenso potencial arqueológico que Rondônia detém. 

As grandes obras de engenharia instaladas no município, sendo as maiores as UHEs 

Santo Antônio e Jirau (empreendimentos ligados ao PAC), tornaram perceptíveis o aumento 

das mais diversas atividades relacionadas à Arqueologia em Rondônia, assim como em todo o 

Brasil.  

No que se refere ao Bacharelado em Arqueologia, é perceptível que as mudanças 

ocorrem paulatinamente, cabendo salientar que é feita com poucos subsídios e muito esforço. 

Desde a criação até seu momento atual, muitos foram os obstáculos encontrados (os quais não 

deixam de aparecer), para que fosse possível formar profissionais com conhecimentos de 

teoria e prática, capacitados para realizar a Arqueologia em suas mais diversas modalidades 

como profissão.  

Observando que, a região com suas características peculiares e a Arqueologia com seu 

caráter multidisciplinar, resultou em um relacionamento que está dando frutos cada vez mais 
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interessantes, e que esta “família” só tende a crescer. Tanto que, por mais que uma graduação 

se fundamente em conceitos amplos e gerais do que lhe diz respeito, o curso foi criado com a 

premissa de se preocupar mormente com a questão amazônica. A formação dos graduandos 

Arqueologia da UNIR trará pela primeira vez, uma leva de profissionais “da terra”, que, 

juntamente com todos os outros que daqui fizeram casa ou objeto de estudo, contribuirão para 

a preservação do nosso do rico e não-renovável patrimônio arqueológico, assumindo a história 

do seu passado étnico-cultural. 

O desenvolvimento acadêmico e o exacerbado crescimento da Arqueologia de 

Contrato, como exposto por Penin (2010), fez com que a Arqueologia fosse vista com novos 

olhares, passando a ter mais espaço na mídia, nos discursos políticos e nas preocupações do 

governo. Mas apesar dos novos rumos que esta ciência tem tomado, é possuidora de inúmeros 

problemas, “mas não são exatamente problemas oriundos desta ou daquela arqueologia, mas 

da arqueologia como um todo” (PENIN, 2010, p. 43). 

Como mencionado no terceiro capítulo deste trabalho, não vemos a necessidade de 

dissociar a Arqueologia “Acadêmica” da Arqueologia “Contrato”, mas é sabido que o 

conhecimento produzido por ambas advém de diferentes aspectos metodológicos. 

Com a chegada da Superintendência do IPHAN em Rondônia, e o direito de livre 

acesso à informação (Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011), tornou-se mais fácil 

utilizar dos dados disponíveis para sustentar parte da pesquisa. Existem diversos processos da 

área de Arqueologia arquivados no Instituto, alguns já finalizados e outros ainda em 

andamento. Neste trabalho analisamos mais de 10 destes, apenas concernentes à capital, pois 

o número se estende em grande proporção quando adicionado ao restante do estado de 

Rondônia. 

Estes empreendimentos despontaram uma série de movimentos da Arqueologia, que se 

relacionam em algum momento. Como exemplo, temos o amplo acervo de material 

arqueológico gerado durante as pesquisas realizadas nas áreas impactadas, que resultariam na 

construção de uma Reserva Técnica na UNIR, onde os alunos teriam acesso a variadas 

atividades para melhor qualificá-los na profissão, bem como acesso facilitado da sociedade a 

este material, pela presença do espaço expositivo (como apresentado no capítulo 3), e também 

diversas outras funções. 

Em algumas empresas de consultoria que prestaram serviços em Arqueologia para 

estas obras interventivas, bem como o próprio IPHAN, ofereceram oportunidades de estágio, 

que contribuíram na formação dos graduandos, bem como uma oportunidade de se avaliar as 
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áreas que mais lhe apetecem. Recentemente o IPHAN/RO abriu também uma vaga para 

mestrado na área. 

Um grande número de profissionais migrou para a região para trabalhar com a grande 

demanda proposta, e com os trabalhos realizados em função dos projetos de Arqueologia 

Preventiva, houve também a produção de conhecimento voltada para projetos acadêmicos. 

Zuse (2014) realizou sua pesquisa em 14 sítios arqueológicos localizados na região do 

Alto rio Madeira, todos inseridos no âmbito do Projeto de Arqueologia Preventiva nas áreas 

de Intervenção da UHE Santo Antônio, e atualmente a autora compõe o quadro dos docentes 

do Bacharelado em Arqueologia da UNIR; Almeida (2013), que para a região abarcada neste 

trabalho, realizou intervenções no Sítio Teotônio, que por hora estava sob a área de influência 

da UHE Santo Antônio, no qual foram realizadas poucas atividades nas pesquisas preventivas 

(como vimos no capítulo 2), o pesquisador contou com a colaboração de estudantes do Curso 

durante os trabalhos de campo; e, tanto Gomes (2013), quanto Tizuka (2013) possuem uma 

mesma relação com a área, atuando em sítios arqueológicos priorizados das áreas afetadas 

pela UHE Santo Antônio. 

Apesar de a produção de conhecimento não se igualar à práxis arqueológica, vimos 

quão ampla ela vem se tornando. Depois de muitos anos de uma atuação discreta da 

arqueologia, atualmente, principalmente por conta das grandes obras de engenharia, foi 

formada dentro da universidade, uma massa crítica que pensa arqueologia, e que tem tudo 

para desenvolvê-la no estado nas próximas décadas.  

Tivemos como intenção neste trabalho, formar um panorama da Arqueologia no 

município de Porto Velho, desvencilhando-se de costumes mentais atribuídos a esta ciência, e 

mostrando a dimensão que ela tem tomado. Com a necessidade de se conciliar muitos de seus 

dados e compreendê-la como parte de um contexto muito abrangente que em dado momento 

se encontra, pois faz parte de um todo. 
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