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RESUMO 

 

A análise dos mecanismos jurídicos que regem, na atualidade, a arqueologia brasileira norteia 

este trabalho. No entanto, seu esforço central é a busca de um modelo de tutela efetiva e 

compartilhada para o patrimônio arqueológico existente no município de Serranópolis, região 

sudoeste do estado de Goiás, Brasil. Como proposta para a proteção dos sítios arqueológicos 

do nominado município, foi elaborado um Plano de Medidas a ser implantado pelo governo 

municipal, com a colaboração efetiva da comunidade e a participação dos entes públicos 

estadual e federal, cada um no escopo de suas competências. O presente trabalho foi 

desenvolvido dentro do Programa de Doutorado em Arqueologia do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo – MAE/USP, na Linha de Pesquisa “Arqueologia e 

Ambiente”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia brasileira. Mecanismos jurídicos de proteção. Modelo 

tutela efetiva. Projeto de Parque Arqueológico. Serranópolis/GO-Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The analysis of legal mechanisms that rule, currently, the Brazilian archeology guides this 

work. However, its central effort is the searching for an effective and shared guardianship 

model to the archaeological heritage in Serranópolis city, located in the southwest region of 

the state of Goiás, Brazil. As a proposal for the protection of archaeological sites in the said 

city, it was elaborated a Archaeological Cultural Park Project to be implemented by the 

Serranópolis’ municipal government, with active cooperation of the community and the 

participation of state and federal governments, each one in their own competences. This thesis 

was developed in the scope of the Archaeology Doctoral Program of Museum of Archaeology 

and Ethnology of University of São Paulo – MAE / USP, in the Research Field "Archaeology 

and Environment". 

 

KEYWORDS: Brazilian archaeology. Legal protection mechanisms. Effective protection’s 

model. Archaeological Park project. Serranópolis/GO-Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município de Serranópolis, localizado na região sudoeste do estado de Goiás, Brasil, 

é portador de um grande número de abrigos rochosos com grafismos rupestres, espalhados ao  

longo da bacia do rio Verde, afluente do rio Paranaíba, um dos formadores do rio Paraná. Este 

rico acervo rupestre, que compreende gravuras e pinturas, faz parte de um grande contexto de 

ocupações humanas pré-coloniais no centro do Brasil, em áreas de ocorrência de cerrado.  

O projeto de pesquisa para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia 

do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo – MAE/USP partiu de 

uma experiência prévia com estes sítios durante o mestrado da autora, realizado no 

Departamento de História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS/RS. A 

abordagem da pesquisa recaiu sobre o estudo dos grafismos de Serranópolis e sua relação com 

outros existentes no município de Palestina de Goiás, distante cerca de 200 km daquele 

município. Curiosamente, as duas áreas, embora relativamente próximas, apresentam, de um 

modo geral, registros gráficos com características bem distintas. Investigar esta curiosa 

distinção foi um dos objetos da dissertação, defendida no ano de 2000.  

Finda a pesquisa do mestrado, a impressão deixada foi a de que, independentemente 

do valor e da beleza daquele acervo, o mais premente exercício a se fazer dali em diante era o 

de buscar ferramentas para sua preservação, já bastante ameaçada naquela época.  

Assim, a continuidade no estudo da área deve-se ao interesse pela busca dessas 

ferramentas para o acautelamento dos referidos conjuntos de sítios, com fundamento numa 

base de princípios jurídicos constitucionais norteadores para a proteção do patrimônio cultural 

brasileiro.  

De fato, o termo acautelar (“1. Pôr de sobreaviso; prevenir; precaver. 2. Guardar com 

cautela”) pressupõe um conjunto de medidas baseadas nos instrumentos de tutela (“defesa, 

amparo, proteção; tutoria; encargo público de tutor”) de bens culturais brasileiros.  

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha significado um divisor de águas para a 

proteção dos bens culturais, o estudo de normas infraconstitucionais afetas ao patrimônio 

arqueológico permitiu avaliar que a matéria ainda carece de regulamentações e ajustes. Tais 

ajustes justificam-se a fim de reverter brechas e gargalos habitual e habilmente utilizados no 

âmbito de projetos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente lesivos 

ao patrimônio arqueológico. A análise de mecanismos de gestão deste patrimônio possibilitou 

o reforço da percepção de que, somente com a responsabilidade compartilhada entre os entes 
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federados, a sociedade organizada e outros atores necessários, o Brasil poderá fazer frente ao 

estado de coisas que hoje afeta os bens arqueológicos. 

O Governo Federal tem, nesse cenário, papel preponderante na adoção de políticas 

públicas que se operam em diferentes instâncias e órgãos, mas que competem, de forma mais 

específica, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.  

A perspectiva de estudar ferramentas de gestão que possam ser aplicadas a esse 

universo de pesquisa permanece na esfera de atuação profissional da autora, agora como 

perita da área de arqueologia da Secretaria de Apoio Pericial (SEAP) do Ministério Público 

Federal brasileiro. No exercício das atribuições concernentes ao cargo, vislumbres novos 

ocorrem a cada dia, tanto no que concerne às questões que afetam negativamente os bens 

arqueológicos, quanto em torno dos aspectos jurídicos que podem ampliar a sua tutela.  

Alinhado a esse pressuposto, o Capítulo 1 versa sobre o tema patrimônio cultural, num 

caráter mais amplo, com o propósito de subsidiar as reflexões posteriores acerca da tutela 

jurídica dos bens arqueológicos no Brasil. Esta discussão parte da tentativa de apreender 

conceitos, visitar antigas e novas ideias em torno de temas como memória, identidade, saberes 

e fazeres enquanto manifestações da cultura dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira.  

O enfoque está direcionado para as manifestações culturais (tradições, costumes, bens 

materiais e intangíveis) que integram o universo da área pesquisada, centrada na região de 

Serranópolis, no sudoeste do estado de Goiás. Ele parte de narrativas simples, do cotidiano e 

das memórias daqueles que ajudaram a construir o universo físico e simbólico do lugar, desde 

o início do povoamento histórico ao período contemporâneo.    

O papel das narrativas atém-se, aqui, ao propósito de ilustrar as relações do homem 

com o meio rural, as apropriações e usos de um capital ecológico elevado, baseado no sistema 

biogeográfico dos cerrados, com o fito perscrutar raízes, vasculhar sentidos, investigar um 

pouco do gosto construído sobre o meio rural, mas que já se esvai com as profundas 

alterações econômicas e sociais que vêm se operando na região nas últimas décadas. A essas 

narrativas somam-se alguns aportes de especialistas em impactos socioambientais sobre o 

Cerrado. 

O desenrolar da trajetória de vida dos colonizadores permite vislumbrar a atuação e a 

interação de outros dois protagonistas nesta história: os negros cativos e os habitantes nativos. 

Sobre os nativos, as narrativas revelam uma memória conturbada em que sua imagem é 

frequentemente associada à “selvageria” e à brutalidade. Consequência disto, talvez, a 

ausência de identificação com a herança cultural indígena, negação que pode ser a 
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responsável direta ou indireta pela destruição dos vestígios de sua existência pregressa 

naquela região.   

O Capítulo 1 aborda, ainda, parâmetros conceituais e legais que aludem à proteção e 

ao gerenciamento do patrimônio arqueológico brasileiro, examinado as ferramentas 

disponíveis para a tutela dos bens e as lacunas que ainda precisam ser preenchidas para que se 

avance nessa seara.  

O Capítulo 2 apresenta a contextualização ambiental e arqueológica dos sítios de 

Serranópolis, baseada na revisão bibliográfica de fontes referenciais sobre as pesquisas 

produzidas na região. Os estudos focam, prioritariamente, nos conjuntos de sítios 

arqueológicos em abrigo, portadores de grafismos rupestres, os quais foram agrupados com 

base nos compartimentos ambientais de inserção em Núcleos1, a saber: Núcleos A, B, C, D, E 

e F (SCHMITZ et al., 1997).   

A pesquisa foi realizada a partir de dados secundários e primários. Os dados 

secundários foram obtidos em diferentes fontes: internet; arquivos do IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (in loco ou por meio da Lei de Acesso à 

Informação); EIBH Sudoeste Goiano – Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para 

Avaliação e Aproveitamentos Hidrelétricos na Região Sudoeste de Goiás; EIA/RIMA – 

Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental de empreendimentos localizados na bacia do Rio 

Paranaíba (consultados nos arquivos do MPF/GO – Procuradoria da República em Goiás, e do 

MP/GO – Ministério Público do Estado de Goiás); Secretaria de Cultura de Serranópolis; 

livros e artigos publicados em periódicos especializados; relatórios, dissertações e teses 

produzidas sobre a área em estudo, além de outros dados etnográficos e históricos. 

Ao conjunto das informações de caráter secundário somam-se cadernos de campo 

produzidos pela autora durante a última etapa de pesquisas arqueológicas realizadas em 

Serranópolis e pela equipe de Schmitz (1999), quando aluna do Mestrado em História 

(UNISINOS/RS); projetos e relatórios produzidos pela autora enquanto ocupante do cargo de 

Técnica de Arqueologia do IPHAN, e, ainda, pareceres e relatórios técnicos produzidos 

enquanto perita de arqueologia da Secretaria de Apoio Pericial do Ministério Público Federal 

– SEAP/MPF. A integração de dados e a construção de sínteses sobre as ocupações humanas 

na região sudoeste do estado vêm se consolidando lentamente por meio de publicações, teses 

                                            
1 No escopo do presente trabalho os termos “Núcleo” e “Grupo” são usados como sinônimos. O termo “Núcleo”, 

mais adequado, é cunhado por Schimtz e outros (1997), enquanto a expressão “Grupo” foi utilizada no Dossiê 

Serranópolis (material exaustivamente referenciado nesta tese) razão pela qual, apesar de não consagrada, a 

expressão é replicada. 
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e dissertações; entretanto, as informações obtidas a partir de pesquisas de contrato, ou seja, no 

âmbito de licenciamentos ambientais, e que agreguem dados acerca dos impactos cumulativos 

e sinérgicos sobre os vestígios culturais desta região são praticamente inexistentes.  

Os EIAs/RIMAs parecem sofrer uma espécie de miopia seletiva ou de uma desculpa 

recorrente de inexistência ou de vazios de informações; uma contradição, vez que o papel das 

pesquisas é exatamente este, o de sanar lacunas com a produção de conteúdo científico. 

Nenhum destes projetos de contrato já desenvolvidos resultou em uma publicação de 

qualidade e de boa circulação sobre o patrimônio arqueológico existente nas áreas de 

influência dos respectivos estudos. Muito se tem explorado, e praticamente nada de 

conhecimento supostamente produzido tem retornado à comunidade local ou nacional.  

A despeito disto, serão incorporados na presente tese os resultados de projetos 

desenvolvidos pela Superintendência do IPHAN em Goiás, visando a atualização e 

complementação de dados sobre sítios de Serranópolis. Esses projetos permitiram uma 

avaliação mais atualizada dos danos sobre parcelas desse patrimônio. No entanto, os projetos 

não tiveram a característica de integração ou síntese de dados para a região como um todo, 

mas forneceram algumas bases para pesquisas posteriores. Este é um trabalho científico que 

compete a muitas mãos e que está sendo paulatinamente construído por diferentes 

pesquisadores, ligados ou não a universidades e centros de pesquisa.  

O Capítulo 3 versa sobre as fragilidades que incidem frequentemente sobre o 

patrimônio arqueológico brasileiro, de um modo geral, e especificamente sobre o patrimônio 

da região de Serranópolis. Na localidade, as análises demonstraram que existem níveis 

diferenciados de impactos interagindo sobre cada um dos sítios identificados. Os fatores 

naturais (físicos, químicos e biológicos) possuem menor incidência e menor risco de 

agravamento (se considerados isoladamente); os fatores antrópicos (desmatamento, 

agricultura, pecuária, mineração, instalação de usinas hidrelétricas) apresentam-se com um 

poder ofensivo bastante ampliado. Ambas as modalidades de ameaças ou riscos potenciais são 

examinadas, com vistas à posterior proposição de medidas de minimização ou mitigação.  

Conquanto a economia da região tenha se fortalecido e o agronegócio alcançado 

patamares consideráveis, divisa-se, agora, um impacto sem precedentes sobre estes conjuntos 

de sítios conhecidos e mais ainda sobre aqueles não conhecidos ou estudados: trata-se da 

construção de empreendimentos hidrelétricos projetados para contemplar toda a bacia do rio 

Paranaíba, incluindo o alto, médio e baixo curso do rio Verde, onde estão implantados os 

sítios arqueológicos da área de estudo.  
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Por esta razão, optou-se, no presente estudo, por conferir uma ênfase maior sobre essa 

natureza de dano. Isso se justifica em razão de que a quase totalidade dos sítios estudados no 

município de Serranópolis, conforme explicitado, são sítios em abrigos contendo 

representações rupestres. Sabe-se que, diferentemente de vestígios arqueológicos em 

superfície ou subsolo, os grafismos rupestres (pinturas e gravuras) não podem ser alvo de 

retirada, coleta e salvamento, sob pena de destruição. Em face de seu caráter único e 

insubstituível, esta natureza de sítio deve ser preservada integralmente em seu contexto de 

inserção, devendo ser objeto de registro, documentação, estudo, além de ações que permitam 

sua correta fruição junto ao público.  

As problematizações em torno do tema transitam intrinsicamente por diferentes 

aportes (teóricos, metodológicos e jurídicos) procurando demonstrar, por meio de exemplos 

locais, problemas que não são inéditos e estão replicados em outras regiões do Brasil e do 

mundo, como o rompimento de barragens e suas principais consequências para o patrimônio 

cultural das áreas afetadas. Neste ponto, abre-se espaço para as análises empreendidas no 

âmbito do EIBH Sudoeste Goiano, com o objetivo de realizar uma avaliação integrada sobre o 

meio ambiente a partir da concretização parcial ou total de cenários de implantação de 

empreendimentos hidrelétricos nas bacias dos rios Verde, Claro, Corrente e Aporé.  

A compilação, a apresentação e a análise dos dados pretendem configurar um quadro 

capaz de demonstrar como a implantação dos empreendimentos hidrelétricos no rio Verde (os 

previstos e aqueles já construídos) constituem fatores de pressão, riscos e danos sobre o 

patrimônio arqueológico de Serranópolis. As avaliações das problemáticas e as reflexões em 

torno de alternativas de proteção, via mecanismos legais existentes ou passíveis de serem 

construídos, estão contempladas no Capítulo 4.  

A compreensão das múltiplas causas que produzem efeitos negativos sobre o 

patrimônio cultural da área de estudo constitui o fio condutor para a proposição de soluções 

que pretendem ser efetivas frente ao contexto apresentado. Desta forma, com vistas a 

fomentar o entrelaçamento entre diferentes atores (comunidade, governo, instituições), 

elaborou-se um Plano de Medidas que contempla ações de proteção e valorização do 

patrimônio arqueológico a serem realizadas no curto, médio e longo prazos, de forma 

interligada e progressiva. Esse plano culmina com a proposta de criação de um parque 

arqueológico no município de Serranópolis, Goiás, conforme apresentado no Capítulo 5. 
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1 TUTELA DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO BRASILEIRO 

 

1.1 SERRANÓPOLIS/GO: UMA NARRATIVA SOB A PERSPECTIVA HISTÓRICA 

REGIONAL  

“Eu semeei meus sonhos onde você está pisando agora; pise 

suavemente, porque você está pisando nos meus sonhos” (W. 

B. Yeats)  
 

Serranópolis é uma cidade de pouco mais de oito mil habitantes, situada no interior do 

estado de Goiás, próxima à divisa com o Mato Grosso do Sul.  

A região onde hoje se localiza o município foi povoada no final do século XIX por 

fazendeiros oriundos principalmente de Minas Gerais, trazendo consigo suas famílias, 

escravos e pertences. Naquelas áreas de relevo montanhoso, berço de águas e de solos 

propícios, cultivaram imensos cafezais, o que conferiu ao local o primeiro nome de Serra do 

Cafezal. Organizaram-se em fazendas, edificaram sedes com casarões grandes e bonitos, em 

cujos porões eram acomodados os escravos.  

Nessas propriedades, produzia-se de tudo e ninguém pensava em se mudar, por mais 

difíceis que fossem as adversidades (COSTA LIMA, 2013, p. 146). As atividades econômicas, 

para além da produção do café e do açúcar, incluíam, principalmente, a criação extensiva de 

gado. A vida se estruturava de forma simples e funcional, baseada numa rotina rústica, 

relativamente longe dos burburinhos da capital da Província (antiga Vila Boa, atual cidade de 

Goiás). 

 Sobre as sedes de fazendas da região e seus equipamentos, assim se expressa Basileu 

Toledo França, em um de seus contos: 

Era casa antiga, construída no século passado em cima de um morrote, com a 

frente ao nível do chão, mas com achas de aroeira protegendo a entrada que 

ficava dentro do curral, para os animais não invadirem a morada. Havia ali 

duas sempre-lustrosas carregadas de flor e um canteiro coberto de cravo de 

defunto. Atrás ela acabava no declive do terreno, formando dois andares, 

com vasta escada de madeira descendo da cozinha alta para o paiol, casa de 

arreios, chiqueiro no imenso porão. A bica-d’água – graças à arte do falecido 

carapina e proprietário – corria rente à parede, entrava escachoando no 

gamelão da cozinha por um furo, quando se retirava o sabugo acochado com 

pano, e rápida, pela queda natural, ia mover o monjolo lá embaixo, a uns 50 

metros. “Barulho gostoso que ajudava a dormir”, no dizer de jacinto.  Mais 

abaixo, ficava a oficina e o carro, à esquerda do pomar formado por velhas 

árvores. Jenipapeiros. Mangueiras de tronco enorme. Pés de laranja-de-bico 

e laranja-da-terra, carregados de fruta. Várias limeiras-da-pérsia, 

acompanhando o rego que ia dar na salgadeira e um sem número de pés de 

goiaba e jaboticabeiras próximo ao mangueirão dos porcos” (FRANÇA, 

1979, p. 108). 
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Intimamente ligados a esse ambiente de cerrados e chapadões, bem drenado pelo rio 

Verde e seus afluentes, os fazendeiros foram adaptando seus costumes, associados às antigas 

tradições e lembranças deixadas para trás. Vez ou outra, iam às vilas mais próximas, 

sobretudo à Jataí, sede da Comarca, em seus carros de boi para comprar mantimentos, pagar 

impostos ou participar de festividades religiosas. Em datas específicas, ocorriam também nas 

fazendas festividades, além de casamentos, batizados, mutirões de trabalho, quando recebiam 

parentes, vizinhos e pessoas de fora.   

“A vida social do fazendeiro consistia em participar de três ou quatro festas 

na vila, por ano. Festejos nas igrejas de santos que a tradição vinda de Minas 

Gerais e Açores ainda arraigava na memória dos descendentes. Vinte de 

janeiro se festejava a festa de São Sebastião, protetor dos animais; a seis de 

julho, a grande devoção dos descendentes de Açores, O Divino Espírito 

Santo; em quatorze de agosto, Nossa Senhora da Abadia, protetora do 

fazendeiro, data muito festejada nas próprias fazendas, com corridas de 

cavalos” (COSTA LIMA, 2013, p. 199). 

  

Sobre os escravos, Mello (2002, p. 41) informa que nos documentos antigos notava-se 

a presença constante de relatos ligados à sua participação ativa como força de trabalho e como 

“mercadoria”, coisificados como propriedades de elevado valor comercial. Perdê-los 

significava, portanto, um grande prejuízo, e alforriá-los, um gesto de grande generosidade. 

Segundo o autor, “o município de Jataí podia ser considerado grande polo do mercado de 

escravo no sudoeste de Goiás”, conforme aponta em seu relato: 

Pelas bandas de Jataí, um escravo com bom potencial de trabalho custava 

muito dinheiro. Por isso podia ser considerado artigo de luxo. Tê-lo à sua 

volta podia significar riqueza e status. Pelo número de escravos que um 

senhor possuía, podia avaliar-se seu patrimônio. [...] Para ilustrar esse 

aspecto, do nosso passado, o Capitão Serafim José de Barros comprou de 

Joana Avelina de Jesus, em 19 de setembro de 1874, uma parte de terras na 

fazenda São Pedro (naqueles tempos uma das melhores do estado) e pagou 

800$000 réis (José Carvalho Bastos assinou como testemunha). No mesmo 

dia Serafim de Barros assinou uma nova escritura adquirindo um escravo por 

1:500$000 réis2. [...] o problema enfrentado pelos donos de escravos era a 

fuga. Para tentar capturá-los, mandava seus camaradas no seu encalço, 

levando uma procuração com poderes para prender o fujão”. (MELLO, 

2002, p. 41).  

  

Assinala Costa Lima (2013, p. 129) que alguns escravos, após a alforria, 

permaneceram agregados nas fazendas de seus antigos senhores, onde tinham suas casas, 

                                            
2 Em nota, o autor explica que o escravo era chamado de Pedro e era um crioulo com 20 anos. Verifica o mesmo 

autor que, passados três anos, Serafim de Barros e a esposa vão ao cartório registrar uma Carta de Liberdade ao 

Pedro pela recompensa dos bons serviços que prestara à família e pela rigorosa observância que apresentava há 

tempos.  
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roças e ainda criavam gado e todos os animais possíveis de produzir alimentos, mas não 

tinham vínculo empregatício com o fazendeiro. Contava-se entre os trabalhadores que 

“curtiam couros, faziam arreios, silhão, laço, cabo de cabresto, tirante, tiradeira, brocha 

ajoujo, tamoeiro, cangalha, tico, louro, cabresto, rédea etc.” Já os carapinas “fabricavam casa, 

curral, ponte, porteira, carro de boi, canga, cambão, canzil e chaveia”. 

 Na época das primeiras fazendas, até meados do século XX, as áreas de cerrado, ainda 

pouco modificadas pelos moradores, ajudavam a constituir um cenário cheio de 

possibilidades.  

“O cerrado era extremamente rico e oferecia às pessoas uma boa coleta de 

pequi, gabiroba, caju, mangaba, araticum, curriola, guapeba, bacuri, 

cabacinha-do-campo, araçá do campo, araçá, pitanga, murici, coroada, 

marmelada, mirindiba, jatobá, ingá, fruto-de-ema, gravatá, chichá e cocos” 

(COSTA LIMA, 2013, p. 132). 

 

A coleta de frutas em cada estação podia significar um evento muito esperado. Era 

comum, nos meses de novembro a dezembro, as famílias saírem em grupos pelos campos, 

com suas latas nas mãos, vasculhando moitas rasteiras à procura da gabiroba, uma frutinha 

verde e cheirosa, de sabor incomparável. 

Entre um trabalho e outro, nas andanças por aqueles sertões, era possível apreciar os 

bichos, as bonitas cachoeiras e algumas curiosidades. Em certos locais, encrustados nas 

cavidades rochosas e nas paredes de pequenas grutas, havia interessantes desenhos de animais 

e figurinhas geométricas as quais, segundo as lendas, teriam sido feitas pelos índios que 

habitavam aquelas grotas antes de viver nas aldeias. Por certo, esses lugares não eram 

frequentados pelos fazendeiros, pois pairava sempre algum temor da presença de índios pelas 

redondezas. Acerca das paisagens e dos bichos, assinala Lima, M. (1988, p. 27), em sua obra 

‘Serra do Cafezal’: 

“Quem atravessasse a cavalo aquelas vastas campinas na quadra das chuvas 

teria a oportunidade de ver desfilar uma rica e variada fauna. Bandos de 

veados (até de vinte eu vi uma vez!) vagavam pelo meio do campo pastando 

tranquilamente o capinzinho tenro. As emas, tão escassas hoje em dia, 

faziam magotes até de cinquenta, que eu vi! Lindas, ariscas a apostar carreira 

com os veados se eram perseguidas. Periquitos-da-cabeça amarela faziam 

ninho nos cupins e se amontoavam nas árvores de faveiros da beira da 

estrada, fazendo algazarra. Era comum encontrar bandeiras solitários que 

fugiam devagar, moleirões, arrastando o seu rico espanador. [...]Bandos 

verdes de maracanãs barulhentos sobrevoavam a campina enchendo o ar de 

vozes e de cor. Podia-se também ver um ou outro tatu-canastra. Coisa mais 

difícil de acontecer porque esse bicho sempre foi raro aqui pelo sudoeste de 

Goiás”.  
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Pouco a pouco surgiu o povoado da Serra do Cafezal, mais tarde denominado 

“Nuputira” e, finalmente, Serranópolis, nome que foi mantido quando de sua emancipação de 

Jataí, no ano de 1958. A vida nas fazendas era cheia de trabalho, mas também de sentido e 

gosto, quando os colonos desdobravam-se entre plantios e colheitas, entre as chuvas e a seca, 

e entretinham-se nas longas horas do sertão com um pouco de cultura e arte.  

Quando havia gente de fora, os serões iam pela noite adentro, com seus causos, 

músicas e poesias. Quando não havia visitas, as conversas eram na cozinha, ao pé do fogão de 

lenha, “onde os causos eram outros, mais íntimos, mais domésticos, mas igualmente 

demorosos e interessantes” (LIMA, M., 1988, p. 45). No mais, tinham as missas, folias e 

velórios. Para além da fé católica, infere-se que as reuniões espíritas também ocorriam com 

frequência e eram um traço marcante na religiosidade de muitas famílias. 

Ainda sobre as relações sociais naquela época, não era difícil perceber a existência de 

certo conflito de costumes entre as pessoas do campo (os fazendeiros, que se sentiam os 

únicos trabalhadores e pagadores de impostos) e as que viviam nas cidades (aventureiros 

egressos de garimpos, funcionários públicos etc., vistos como parasitas), como se depreende 

do relato: 

Os da cidade iam às festas de fazenda e eram reconhecidos pela avidez ao se 

servirem nas grandes mesadas, principalmente nas merendas, que chegavam 

a ensacar doces secos, quitandas, para levar para a cidade. Se encontrasse 

uma laranjeira carregada, apanhava tudo: sacadas e mais sacadas...” 

(COSTA LIMA, 2013, p. 199). 

 

 As histórias demonstram que os indivíduos negros, descendentes dos escravos, foram 

sobrevivendo, sempre à margem da sociedade, incorporados como mão de obra barata nos 

trabalhos mais pesados. Muitas crianças viviam “de favor” à mercê da bondade dos patrões e 

eram imprescindíveis nos trabalhos duros do dia a dia, que não poupavam nem empregados 

nem patrões. Em outros casos, eram “adotadas”, e cresciam por ali, sabendo muito bem “qual 

o seu lugar” na hierarquia das famílias. As relações de confiança e de caráter eram, portanto, 

criadas e consolidadas por meio do valor que cada um demonstrava via sua força de trabalho.  

“Manhãzinha, tirei do prego da prateleira um coité grande e meiei-o com 

farinha de milho. Engoli café puro e, de coité na mão, rumei para o curral 

onde minha avó já estava de velho com o Elpídio e o Indalécio. Este 

Indalécio era um negrinho de seus quatorze anos, lépido, pau-para-tudo ali 

na Fazenda e que, debaixo do mando e da autoridade de Maria Floriana, 

vivia sempre as carreiras, mal dando conta das incumbências. (LIMA, M. , 

1988, p. 45) 
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Acerca da questão indígena, sabe-se que a imagem do nativo foi percebida no país, 

desde o início, de forma depreciativa, sob o signo da indolência ou da selvageria. No sudoeste 

de Goiás não foi diferente, graças aos embates frequentes e violentos entre os fazendeiros e os 

bugres (como eram comumente chamados os índios naquela época). De acordo com a 

historiografia, os que habitavam os vales dos rios Caiapó, Verde e Claro eram, especialmente, 

os Kayapós do Sul (ATAÍDES, 1998; GIRALDIN, 1997; BARBOSA, 2014; MELLO, 2016).  

Mello (2016, p. 37) assevera que “no início do século XIX e início dos anos de 1.900 

há registros de casos dramáticos ocorridos no interior do sudoeste goiano, nos municípios de 

Rio Verde, Jataí e Caiapônia e que valeram repetidas notícias na imprensa brasileira”. Nesse 

viés, o autor destaca fatos como os extraídos do jornal “O Publicador Goiano” que denotam o 

“instinto de maldade” dos índios ao atacar uma família de fazendeiros da região. Os 

acontecimentos ocorreram na fazenda denominada “Morro Queimado”, nas proximidades de 

Caiapônia, conforme a transcrição: 

Numa manhã, a hora do almoço, Antônio Faustino e Luiz Fernandes, seu 

genro, surpreendidos com gritos das crianças que brincavam no terreiro do 

sítio, dirigiram-se apressadamente à porta e avistaram um horroroso 

espetáculo – uma das crianças (de 3 anos) tinha o braço atravessado por uma 

flecha, na qual seguravam os outros pequenos, forcejando para arrastar a 

inocente vítima para dentro de casa! Recorreram às duas espingardas, únicas 

que tinham e sem munição de reserva, para maior caiporismo, uma delas 

tinha o “ouvido” encravado. Restava-lhes, pois, somente um tiro para se 

defenderem de tantos índios. Nestas críticas circunstâncias trataram somente 

de ameaçar aos índios com as duas armas sem se animarem a desfechar o 

único tiro, guardando-o para um momento extremo, até que chegou essa 

ocasião. Depois de duas horas de apertos, os índios animados por não serem 

repelidos, avançaram a uma distância tal que o tiro foi dado à queima-bucha, 

produzindo entre eles um grande terror de maiores meios de defesa da parte 

dos fazendeiros: fugiram para o mato, dando assim o preciso tempo para a 

retirada das vítimas. A família compunha-se por cinco mulheres e de cinco 

menores que, apressadamente, se dirigiram para o vizinho mais próximo 

(duas léguas de distância), passando por grandes ribeirões com água pelo 

peito. Daí a algumas horas voltaram os homens com auxiliares para fazerem 

a mudança dos objetos mais preciosos, mas a casa já tinha sido saqueada de 

todos os objetos e depósitos de gêneros alimentícios despejados, formando 

um grande monte na frente da casa. Notaram que os índios só comeram a 

canjica (milho cozido), inutilizando toda a comida que estava pronta para o 

almoço. Dias depois, encontravam-se pelos matos roupas e fazendas, livros, 

papéis etc., pendurados pelas árvores (MELLO, 2016, p. 41-42). 

 

Ainda, em complemento a este estado de constante apreensão, extraem-se da obra 

referenciada outros dois relatos de acontecimentos dentre os muitos ocorridos entre os anos de 

1887 e 1889, publicados em jornais com circulação no estado: 

“Estamos rodeados de índios que nos ameaçam. Como se sabe, pelos índios 

de Jatahy, de Caiapônia e no caminho que desta localidade vai à Capital, 

onde já assassinaram dois homens e flecharam um outro. Mataram para 
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roubar. Formam uma verdadeira quadrilha de salteadores de estrada”.  

(Jornal - “Goyaz, março de 1887, apud Mello 2016).  

“Hoje a situação dos fazendeiros é lastimável; muitos abandonaram suas 

casas à procura de uma região menos infestada; os que ficaram vivem num 

perpétuo sobressalto, esperando a cada hora, a ruína ou a morte. Enquanto 

houver um selvagem entre nós não nos será lícito dizer que somos um povo 

civilizado. Civilizemos o índio, demos-lhe assento no meio do convívio 

social. É um dever que o evangelho nos impõe. A nós que soubemos 

expungir do Brasil a mácula da escravidão, cabe agora libertar a pátria da 

ignomínia da selvageria”. (Jornal ESTADO DE GOYAZ, de 29/01/1892, a 

propósito da mortandade de moradores do sudoeste de Goiás em 1889, apud 

MELLO, 2016, p. 31). 

 

A análise dos discursos produzidos sobre o índio denota quão improvável era para a 

sociedade da época assumir que a verdadeira razão para aquele estado de coisas devia-se à 

forma agressiva com que os nativos foram tratados desde o início pela empresa colonial. A 

destruição de aldeias, a pilhagem de roças, os assassinatos e a escravização de milhares de 

indivíduos Kayapós e, mais tarde, a política indigenista de aldeamentos, tudo isso afetou de 

forma irremediável o seu modo de vida tradicional. Foram alijados brutalmente de seu 

território e as consequências fizeram-se sentir na forma de contra-ataques igualmente 

violentos e chocantes. 

Ataídes (1998, p. 23), em minucioso estudo sobre os Kayapós do Sul, destaca que 

esses povos, pertencentes ao tronco linguístico macro-jê, eram os mais numerosos e hostis do 

sul da Capitania de Goyaz. Assevera que eram essencialmente guerreiros, defendiam seu 

território até os últimos momentos e a força bélica do colonizador não os intimidava. Por esta 

razão, ao final de todo esse processo de confrontos, foram totalmente dizimados. O mesmo 

autor infere, com base em documentos históricos, que os índios Kayapós que atacavam o 

sudoeste goiano (final do século XIX) eram provavelmente remanescentes fugidos de antigos 

aldeamentos como o de Maria I e São José de Mossâmedes3.   

Sobre o papel desempenhado pelo elemento indígena, ou “negro da terra”, e a forma 

como sua participação foi concebida e integrada na empresa Colonial, Paraíso (1993, p. 94) 

afirma que, contrariamente ao que se propaga, o trabalho indígena foi de alta relevância para o 

sucesso do projeto de ocupação e colonização do Brasil e classifica em duas categorias 

básicas a posição e o trabalho por eles desempenhados no Brasil colonial. 

“Os mansos/aldeados/aliados trabalhavam nas roças dos aldeamentos 

produzindo gênero alimentícios comercializados pelos administradores 

                                            
3 O autor (op. cit.) refere-se, em nota, a um relatório lido na abertura da Assembleia Legislativa de Goyaz, em 

1862, o qual descreve que nos distritos de rio Claro e Rio Bonito, vagueavam os Kaiapó, fazendo suas 

hostilidades, sendo estes provavelmente oriundos das extintas aldeias de São Maria e São José de Mossâmedes 

(1862, Goyaz, Thipographia Provincial, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Apud Ataídes, 1998, p. 56/61).   
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particulares ou missionários; nas propriedades particulares de forma 

compulsória e por tempo determinado, recebendo tecidos como forma de 

pagamento; como guias e estimuladores de descimentos; como intérpretes no 

contatos com os grupos não conhecidos; como defensores da colônia, em 

caso de ataques de franceses, holandeses ou ingleses, e de tribos hostis, e, 

finalmente, em obras públicas determinadas pelos agentes administrativos da 

Coroa. É importante ressaltar que a maioria desses trabalhos eram exercidos 

fora, o que, implicava na aceleração do processo de desestruturação 

econômica e social do grupo, dificultando a reprodução física e social do 

grupo. Os “bravios/errantes/inimigos” recebiam o tratamento previsto nas 

leis que regulamentavam as Guerras Justas: escravização, distribuição entre 

os organizadores das Expedições, venda em hasta pública; descimento 

forçados e uso indiscriminado nas atividades que fossem consideradas 

convenientes e necessárias” (PARAÍSO, 1993-94, p. 205). 

 

Destituídos fisicamente de seus territórios tradicionais e despidos de sua verdadeira 

natureza (autóctone, baseada em um conhecimento ancestral longamente construído), sua 

imagem igualmente foi desfigurada, reiteradamente associada à selvageria e indolência. Um 

problema incômodo a ser resolvido.  

No início do século XX os nativos foram controlados na região sudoeste do estado e 

sua memória local foi rapidamente varrida para o esquecimento. Na segunda metade do 

século XX, as novas gerações sabiam mais sobre as aventuras dos índios norte-americanos do 

que sobre os índios de Goiás, graças às revistas em quadrinhos ou aos filmes de faroeste 

veiculados no cinema e na televisão. Somou-se a isto, a ausência de um projeto educacional 

que integrasse o legado indígena às fontes da memória e da identidade local.  

Em verdade, a sua intolerável presença na atualidade nas áreas de expansão da 

fronteira agrícola e de exploração do potencial energético dos rios brasileiros (notadamente na 

região Norte do país), demonstra, por meio de conflitos e massacres diários, que esta guerra 

desigual e injusta ainda não terminou. Evidencia, ademais, que para além dos avanços 

constitucionais e de todo o incremento da legislação e das políticas de proteção ao índio, estes 

nunca foram respeitados em sua integridade, quando o móvel das ações é a defesa do Capital. 

Se o índio não goza de respeito na atualidade e as ações do Estado não são competentes para 

preservação de sua integridade física e de seus últimos territórios, o que dizer das ações para a 

preservação dos vestígios de sua existência pregressa nesse território antes da chegada do 

colonizador europeu?   

Novos tempos, mais dinâmicos e envolventes, alcançaram a região sudoeste de Goiás. 

A abertura de estradas, a construção de Goiânia (inaugurada em 1942), a mudança da capital 

federal para o planalto central do Brasil (1960), alterações importantes nos cenários político e 

econômico, social e cultural, forjaram o que foi sendo chamado de “progresso”.  
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A despeito de todo esse avanço, parcela significativa da população ainda mantinha 

contato estreito com o meio rural, onde estava assentada parte de seus costumes e valores 

mais profundos. Este cenário começou a mudar estruturalmente a partir da década de 70, com 

a chegada de inúmeras famílias de agricultores vindas do Rio Grande do Sul. Estes 

agricultores atendiam a um programa de incentivos do Governo Federal, visando a produção 

de grãos em larga escala para abastecer os mercados interno e externo. 

Quando para cá vieram os gaúchos e compraram aqueles chapadões dizendo 

que eram para a agricultura, nós, goianos, rimos na cara deles. Plantar roça 

no chapadão!? Só sendo louco! Chapadão só serve para criar gado e assim 

mesmo só presta no tempo das águas. Mas os gaúchos sabiam o que estavam 

fazendo. Sem dar maiores explicações, adentraram aquelas chapadas e da 

terra esbranquiçada e dura fizeram com suas máquinas uma pasta uniforme. 

Não demorou muito e, aos olhos assombrados dos goianos incrédulos, 

surgiam imensas lavouras de uma planta estranha que aqui nos nossos meios 

ninguém conhecia. Era a soja. (LIMA, M., 1988, p. 27). 

 

Era costume de fazendeiros locais manterem árvores, capões de “mata”, mesmo em 

áreas destinadas à lavoura, certos de estar procedendo em boa causa para a proteção do 

ambiente. Por esta razão, com certa mágoa e nostalgia, o goiano imputa ao gaúcho a acusação 

de serem os verdadeiros responsáveis pela devastação dos cerrados no estado. A acusação se 

deve ao fato de que, para a abertura das áreas de plantio mecanizado, os gaúchos não 

poupavam uma árvore sequer, contribuindo ativamente para o processo de degradação 

ambiental que já estava em curso na região. Pode-se afirmar que a partir do ingresso da soja 

na região inicia-se o declínio das pequenas e médias propriedades rurais, de caráter mais 

autônomo, dedicadas aos múltiplos cultivos. 

O que se convencionou chamar de modernização agrícola realizada pela 

participação do Estado nas políticas tecnológicas para o meio rural, além de 

criar uma série de dependências do produtor rural provocou uma série de 

conflitos e desarranjos na organização social do campo junto aos 

trabalhadores rurais, pequenos proprietários e uma interferência catastrófica 

no meio ambiente. No período de 1975 a 1985, de acordo com os dados 

estatísticos do IBGE, a ampliação da área dos estabelecimentos agrícolas 

representou quase a metade do crescimento nacional, registrando neste 

particular um impacto na destruição do bioma cerrado. [...] Os dados do 

censo de 1985 registram uma devastação de 30% da vegetação natural de 

todo o Centro-Oeste totalizando 56.000.000 de hectare. A velocidade da 

destruição propiciada pela ampliação das áreas agricultáveis e pelo modelo 

de desenvolvimento econômico não poupou as margens dos rios, córregos, 

nascentes, fundos de vales etc. (LABAIG, 1996, p. 11).  

 

Os agricultores do Rio Grande do Sul, antes isolados em seus “Centros de Tradições 

Gaúchas”, acabaram por integrar-se aos demais habitantes, ajudando a construir com esses 

uma nova realidade social e econômica. No fundo, parece ter prevalecido a visão de que a 
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soja movimentou a economia e dinamizou a vida no campo e nas cidades da região. De fato, a 

inserção da soja facultou o surgimento de novas cidades, como Chapadão do Céu (Goiás) e 

Chapadão do Sul (MS), conhecida também como chapadão dos gaúchos. Dessa atuação da 

agricultura mecanizada de grande porte resultou um verdadeiro mar de soja, milho e outras 

monoculturas, que se estenderam para além das fronteiras com o Mato Grosso do Sul.  

As modificações sofridas no estado e na região a partir da segunda metade do século 

XX podem ser assim sintetizadas:  

Algumas áreas ainda seguiram com alguma atratividade de garimpo, mas o 

grande ciclo da mineração já havia passado e a ocupação do território passou 

a ocorrer de forma mais lenta. Novo impulso foi dado na região já na 

segunda metade do século XX, com a implantação da BR-364, ligando 

Minas e São Paulo aos estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre, cortando o 

sudoeste de Goiás. Essa ocupação do planalto central brasileiro, definida 

pela "marcha para o oeste" dos governos militares, marcou nova onda de 

ocupação do cerrado, primeiramente com o adensamento da atividade 

pecuária, visando o mercado interno e externo e, após a década de 80, com a 

ocupação das grandes extensões dos planaltos e tabuleiros com as 

monocultoras de soja, milho e, mais recentemente, algodão, originando o 

aparecimento e crescimento dos municípios mais novos da região, como 

Chapadão do Céu. (EIBH, 2005, p. V-6). 
 

A transformação gradual da paisagem por força das atividades econômicas repercutiu 

de forma impactante no universo simbólico dos moradores mais antigos, que em seus redutos 

de memória traziam as lembranças da infância vivida nos ambientes de cerrado. Sobre esse 

aspecto, queixava-se Lima, M. (1988): 

Esses campos que descrevo aqui, já não existem mais. As máquinas 

assassinas do progresso passaram sobre eles e, arrastando tudo consigo, 

deixaram a terra nua de qualquer vegetação. Ao ronco furioso dos tratores, 

os animais fugiram espavoridos e a terra, limpa, sem uma árvore, ficou para 

sempre deserta. (op. cit., p. 27). 

 

Após a soja, o milho e outras culturas, seguiu-se a cana-de-açúcar, dilatando ainda 

mais as áreas de plantio, atividades que somadas à produção de outros insumos em ampla 

escala conferiram à região um novo caráter, o do agronegócio. 

Com a substituição da agricultura tradicional da região pelo modelo das monoculturas, 

os herdeiros das fazendas, em sua maioria, sem conseguir manter as propriedades, cederam às 

pressões para o arrendamento das terras e foram embora para a cidade. Os peões, vaqueiros, 

carapinas (carpinteiros), e até mesmo os cortadores de cana, viram-se diante de uma realidade 

insustentável frente à escassez de trabalho.  

O campo esvaziou-se. Aqui e ali um casarão envelhecido, com seus engenhos, bicas e 

monjolos abandonados. As propriedades que conseguiram se reinventar à custa de 
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investimento e tecnologia sobreviveram. Nesse contexto, fazendas de gado mantêm-se 

lucrativas, apesar de tudo. Nestas raramente se encontra uma família, uma dona de casa, uma 

mesa posta. Fala-se da dificuldade de encontrar empregados que queiram ou que saibam 

trabalhar. O dono normalmente mora fora, nos grandes centros urbanos. Comparece de vez 

em quando para averiguar os serviços. Não se vê mais a fartura costumeira, como nos tempos 

de antigamente. Tudo virou espaço de negócios.  

A partir da anexação do campo à economia de mercado, implementada de 

forma agressiva e acelerada, tem-se a destruição da unidade familiar 

campesina pela grande empresa monocultora, na medida em que essa última, 

ao se instalar no território nacional preferido, necessita cada vez mais de 

terras para incrementar a produção e expandir os monocultivos e criatórios 

intensivos e extensivos, destinados ao abastecimento do mercado nacional e 

externo. [...] Desestabiliza-se a tradicional estrutura agrária brasileira, 

carente de suporte de capitais, de assistência técnica, e de política pública 

que garanta empréstimos e preços competitivos aos seus produtos. [...] 

Também a venda e a partilha de heranças ocasionou a acelerada 

fragmentação da propriedade do produtor nacional, acompanhada de rápida 

desestabilização do seu “modo de vida”. [...] A progressiva desestabilização 

de seu modus vivendi econômico, social e cultural terminou por expulsá-lo 

do meio onde vivia na condição de pequeno ou médio proprietário, ou de 

trabalhador agregado como meeiro, posseiro, tarefeiro, diarista etc. 

Rapidamente ocorreu a queda de sua vivência coletiva uno familiar, 

obrigando-o a ser um itinerante-peregrino, boia-fria, a perambular pelas 

estradas do Brasil a procura de terra e trabalho, terminando o seu percurso 

migratório como mão-de-obra explorada nas médias e grandes cidades 

brasileiras, lugar onde a vida é totalmente monetária, onde tudo se compra e 

tudo se paga (BARBOSA, 2014, p. 295-296).   

 

Não bastasse o expressivo nível de pressão antrópica já exercida sobre a região 

sudoeste do estado, delineia-se agora uma nova etapa de modificações ambientais e culturais 

jamais concebidas nesta escala. Relictos de cerrado, nichos de matas ciliares preservadas com 

dificuldade, refúgios de animais silvestres, redutos de lazer e muito mais deverão ser 

submergidos com o enchimento de reservatórios de usinas hidrelétricas em implantação em 

toda a bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Os empreendimentos atingirão todos os principais 

rios que cortam o sudoeste, como o Verde, o Claro, o Corrente e o Aporé, além de alguns de 

seus afluentes. Nestes cursos, alguns empreendimentos já estão prontos e operando; outros 

estão em andamento ou em fase de estudos de viabilidade ambiental.  

Não por acaso, são essas as mesmas áreas ocupadas pelas populações indígenas antes 

do contato com os colonizadores. Por conseguinte, além da necessidade de se dimensionar os 

danos aos ecossistemas atingidos, existe a preocupação com os exemplares regionais do 

patrimônio arqueológico (sítios arqueológicos) e espeleológico (abrigos rochosos e grutas), os 
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quais foram reconhecidos pelo Governo Federal e pela comunidade científica como 

portadores de significativa relevância cultural.  

O incremento da geração e distribuição de energia elétrica contribuirá para o 

abastecimento da agroindústria, da mineração e demais atividades econômicas do estado e do 

país. Entretanto, a produção de toda esta cadeia de insumos acirrará os conflitos sociais e 

ambientais, razão pela qual os impactos cumulativos e sinérgicos de todos estes 

empreendimentos precisam ser criteriosamente avaliados, nos termos da legislação ambiental 

e cultural em vigor.  

Caso não se consiga compatibilizar adequadamente as atividades econômicas com a 

proteção ambiental, ocorrerão perdas irreparáveis com impacto na qualidade de vida das 

populações do presente e do futuro. Dentre os problemas que se já se avolumam, pode-se 

destacar: empobrecimento do banco genético e dos ecossistemas, destruição da vegetação 

nativa, extinção da fauna nativa, compactação e erosão de solos, contaminação química das 

águas e da biota, diminuição dos mananciais hídricos, proliferação de doenças, entre outros 

problemas (BARBOSA, 2014, p. 21). 

Conforme anteriormente explicitado, não se pretendeu fazer aqui a síntese histórica e 

econômica da região, mas apenas evidenciar aspectos portadores de referências à vida, ao 

trabalho, às memórias afetivas, individuais ou coletivas que ajudaram a criar e a recriar o 

patrimônio cultural do sudoeste goiano, tema este que será aprofundado no tópico seguinte.  

 

1.2 PATRIMÔNIO CULTURAL: ALGUMAS ABORDAGENS E REFLEXÕES 

 

A vida do povo da Serra do Cafezal não era muito distinta da vida de milhares de 

brasileiros espalhados por todo o país. São histórias e memórias que trazem à tona a 

identidade tipicamente rural de um determinado período da história do país, particularizada 

por manifestações locais. Estas manifestações contemplam bens de natureza material e 

imaterial e aglutinam, em cada região, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e 

viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira4, que representam, num caráter 

mais amplo, o patrimônio cultural brasileiro. Esse acervo cultural brasileiro é constituído por 

bens de reconhecido valor histórico, artístico, arqueológico e paisagístico, como também por 

aqueles de expressão menos evidente, mas igualmente portadores de referências à ação, à 

memória, à identidade e ao caráter multiétnico do país.  

                                            
4 CF/ 1988, art. 216. 
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A Constituição Federal brasileira de 1988 assinala que compete ao poder público, com 

a colaboração da comunidade, proteger e promover o patrimônio cultural5, por meio de 

diferentes mecanismos, quais sejam: inventário, registro, vigilância, tombamento, 

desapropriação e outras formas de acautelamento. Alguns destes instrumentos são 

semelhantes aos utilizados para o registro e o controle de bens e propriedades. Esta analogia 

não é gratuita, pois o próprio termo “patrimônio” remete, em sua origem, ao conceito de 

propriedade. Dentro desta concepção, Funari (2007) ressalta como o termo patrimônio 

cultural é concebido em diferentes países: 

[...] as línguas românicas usam termos derivados do latim patrimonium para 

se referir à “propriedade herdada do pai ou dos antepassados, uma herança”. 

Os alemães usam Denkmalpflege, “o cuidado dos monumentos, daquilo que 

nos faz pensar”, enquanto o inglês adotou heritage, na origem restrita 

“àquilo que foi ou pode ser herdado”, mas que, pelo mesmo processo de 

generalização que afetou as línguas românticas e seu uso dos derivados de 

patrimonium, também passou a ser usado como uma referência aos 

monumentos herdados das gerações anteriores. (FUNARI, 2007, p. 59). 

 

Para Gonçalves (2007, p. 110), a literatura etnográfica está repleta de exemplos de 

culturas nas quais os bens materiais não são classificados como objetos separados dos seus 

proprietários. O patrimônio cultural, neste sentido, pode ser concebido como um arquivo de 

memórias (de um indivíduo, família ou nação), mas também como uma instância mediadora 

encarregada de transferir significados do passado para o presente, a fim de que esses possam 

ser reconhecidos e ressignificados.  

Gonçalves (2004) sugere, também, a possibilidade de se pensar patrimônio em termos 

etnográficos, analisando-o como um “Fato Social Total” (MAUSS, 1974, p. 133, apud 

Gonçalves, 2004, p. 3), na medida em que envolve arquitetura, culinária, música, religião, 

técnicas, estética, regras jurídicas, moralidade etc. 

Chagas (2007, p. 01) afirma que “existe uma relação intrínseca entre patrimônio e 

poder, que permanece na relação entre patrimônio e propriedade, seja material, ou espiritual, 

econômica ou simbólica e a sua vinculação à ideia de preservação”. Neste viés, patrimônio 

pode ser entendido como um conjunto estratégico de valores que merecem ser conservados e 

protegidos. Estratégico porque se constitui em uma espécie de capital simbólico, na expressão 

de Bourdieu (1999), ou, ainda, como capital espiritual (CHAGAS, 2007), em que a cultura é 

pensada como acúmulo de memórias e saberes sobre o mundo material e simbólico. Para 

Zanirato (2011, p. 189), o Patrimônio é um conceito complexo, ambíguo e polissêmico, pois 

se trata de uma construção social cujo significado sempre se reveste de novos atributos em 

                                            
5 CF/1988, art. 216, § 1°. 
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razão do tempo histórico e conforme quem a emprega e com que finalidade a usa.  

Considera-se aqui o patrimônio cultural em seu sentido amplo, difuso, flexível e 

dinâmico. Um patrimônio que não é estático, mas que é fluido (ASSIS, 2011, p. 76) e que, na 

concepção pós-moderna, segundo Baumam (2006), talvez pudesse ser chamado de 

“patrimônio líquido”, em alusão ao contexto da sociedade atual, cujas transformações 

passaram a ocorrer de maneira instantânea6. Nota-se que se está diante de um conceito aberto, 

cujo caráter múltiplo permite escolhas para diferentes aportes teóricos e metodológicos. 

Não poderemos responder qual a melhor opção em termos de políticas de 

patrimônio. Mas apontando para a dimensão universal dessa noção, talvez 

possamos iluminar as razões pelas quais os indivíduos e os grupos, em 

diferentes culturas, continuam a usá-la. Mais do que um sinal diacrítico a 

diferenciar nações, grupos étnicos e outras coletividades, a categoria 

“patrimônio”, em suas variadas representações, parece confundir-se com as 

diversas formas de vida e de autoconsciência cultural. Ao que parece, trata-

se de um problema bem mais complexo do que sugerem os debates políticos 

e ideológicos sobre o tema do patrimônio. (GONÇALVES, 2007, p. 115) 

 

No presente trabalho, interessa uma abordagem voltada à tutela jurídica do patrimônio 

arqueológico como forma de preservação de bens tangíveis e intangíveis que integram o 

patrimônio cultural do Brasil. Nesse sentido, os vestígios das populações pretéritas brasileiras 

ajudam a conferir sentido diante de um presente que se tornou veloz, volátil e digital.  

 

1.3 PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E IDENTIDADE CULTURAL  

 

“O patrimônio arqueológico engloba todos os vestígios da existência 

humana e interessa a todos os lugares onde há indícios de atividades 

humanas, não importando quais sejam elas; estruturas e vestígios 

abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim 

como o material a eles associado”. (Carta de Lausanne, 1990, art. 1°) 

 

A arqueologia, é a ciência que se ocupa desta matéria, e os arqueólogos são os 

profissionais que a exercem e colaboram para o estudo e o conhecimento científico deste 

patrimônio cultural. 

A arqueologia e a etnologia, ao dedicarem-se ao estudo dos registros materiais e 

simbólicos de povos passados, contribuíram não só para recuperar suas identidades, dentro de 

uma perspectiva histórica, como também ampliaram o próprio conceito de história (Le Goff, 

1992). Civilizações ágrafas, tradicionais, foram repensadas nesta visão mais abrangente da 

                                            
6 “Tempo líquido”, “relações líquidas” são conceitos extraídos da obra de Zygmunt Bauman, que remetem a um 

tempo onde as relações sociais são rápidas, “escorrem pelos dedos” ou, ainda, “Medo Líquido”, onde a 

insegurança é parte estrutural da constituição do sujeito pós-moderno.  



32 

 

história por meio dos “documentos arqueológicos”, os quais possibilitam uma leitura mais 

autêntica destas sociedades, sobrepondo-se às narrativas oficiais, construídas, via de regra, a 

partir do olhar masculino, branco e católico.  

Os sítios arqueológicos são lugares onde podem ser encontrados esses “documentos” 

que registram a ocorrência de vida humana no passado mais ou menos remoto. Esses vestígios 

podem ser os próprios esqueletos de indivíduos (ou fragmentos destes) e, portanto, a prova 

cabal de sua existência, ou podem ser objetos sugestivos da sua presença, tais como: 

ferramentas e utensílios feitos de pedra, madeira, osso, concha, argila; armas, adornos, restos 

de fogueiras e de alimentos; remanescentes de residências, sinalizações rupestres, entre outros 

que ajudam a reconstruir, por meio de relações espaciais, temporais e culturais, o contexto 

existencial de quem os produziu ou utilizou. Para Schmitz (2002, p. 2) sítio arqueológico é o 

termo que designa lugares onde se desenvolveram atividades humanas, que deixaram 

vestígios ou marcas reconhecíveis, úteis para reconstituir parcelas do modo de vida e da 

história. No caso da região sudoeste, especificamente Serranópolis, trata-se de abrigos 

rochosos com materiais em superfície ou enterrados, marcas nas paredes, no teto ou no piso. 

Abrange tanto a superfície coberta, quanto as áreas à frente ou acima do abrigo, onde pode 

haver lugares de exploração e retalhamento inicial de matéria prima e desenvolvimento de 

outras atividades a céu aberto. 

O estudo dos vestígios arqueológicos pode contribuir para o conhecimento de 

sociedades há muito extintas, mas também para o fortalecimento cultural, na atualidade, de 

grupos historicamente excluídos pelo processo macroeconômico nacional e mundial:  

Não é por acaso que a Arqueologia Histórica engajada e pública volta-se, 

precisamente, para resgatar as vozes, os vestígios e os direitos de nativos, 

negros e de todos os outros excluídos das narrativas dominantes. Essas 

tendências, cada vez mais importantes no contexto mundial, tornam-se, da 

mesma forma, mais e mais conhecidas e praticadas no Brasil, inserindo 

nossa Arqueologia nas práticas internacionais.  (FUNARI, 2005, p. 5) 

 

Esta concepção da arqueologia pública assenta-se plenamente nos princípios que 

regem a Constituição da República de 1988, que avança ao estabelecer (artigo 215, § 1º) que 

“[o] Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 

das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. A CF/88 inclui, 

também, no artigo 216, como bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro, aqueles 

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira. Portanto, reforça o caráter multicultural e híbrido da sociedade brasileira, 

imprimindo legitimidade às diferenças culturais e conferindo instrumentos de tutela capazes 
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de garantir, em princípio, lugares de fala, integração e de participação efetiva na sociedade 

nacional. Assim que para Assis (2011):  

 
A esfera política – dentro da qual situamos o Direito – torna-se relevante, 

por ser um locus privilegiado de negociação e reconhecimento das 

diferenças e legitimação das instituições sociais. Ao pressupor lugares de 

fala em um universo comum de símbolos e significações, o espaço político-

jurídico constitui campo privilegiado de manifestação dos enunciados de 

identificação/diferenciação que conformam dinamicamente as identidades 

culturais. Reiteradamente, no contexto histórico a que denominamos pós-

modernidade, as reivindicações identitárias servem à afirmação e promoção 

de direitos sociais acrescendo relevância jurídica e sociológica às questões 

afetas ao patrimônio cultural. (ASSIS, 2011, p. 70). 

 

As reivindicações citadas pelo autor em face das identidades caracterizadas por ele 

como “construtos inacabados e cambiantes” eclodem como uma espécie de cisão à ideia de 

uma nação coesa e homogênea e de uma identidade nacional única e acabada, projetada em 

um dado momento da história nacional. Resulta disto que a concepção de uma identidade 

nacional passa pela própria construção do conceito de identidade nacional.  

Nesse sentido, cabe invocar mais uma vez Gonçalves (2007), para quem a ideia de um 

“passado” ou de uma “memória” como um dado relevante na construção das identidades 

pessoais e coletivas poder ser pensada como uma invenção moderna (final do século dezoito). 

Explica o autor: 

É nesse contexto que emerge o gênero autobiográfico, onde um passado 

narrativamente construído é usado como um instrumento de 

autoconhecimento (OLNEY,1980). Isto pode ser feito numa escala pessoal 

ou coletiva. A segunda metade do século dezenove e as primeiras décadas do 

século vinte foram pródigas naquilo que Hobsbawn chamou “tradições 

inventadas” (1983: 1-14). Monumentos, relíquias, locais de peregrinação 

cívica, cerimônias, festas, mitologias nacionais, folklore, mártires, heróis e 

heroínas nacionais, soldados mortos em batalhas, um vasto conjunto de 

“tradições” foram inventadas com o objetivo de criar e comunicar 

“identidades nacionais” (MOSSE, 1975; Koselleck,1979; Augulhon, 1979; 

Herzfeld, 1982; Hutton, 1981; Ozouf, 1976). Nesse contexto, o “passado 

nacional” é simbolicamente usado com o objetivo de fortalecer a identidade 

pessoal e coletiva presente. (GONÇALVES, 2007, p. 122-123) 
  

Nesse viés, Chauí (2000, p. 22), estudando o que seria o mito fundador do Brasil, tece 

uma análise entre o que teria sido elaborado, em dado momento da história brasileira, como 

uma ideologia de “caráter nacional” e uma ideologia da “identidade nacional”. Para ela “[...] o 

processo histórico de invenção da nação nos auxilia a compreender um fenômeno 

significativo no Brasil, qual seja, a passagem da ideia de “caráter nacional” para a de 

“identidade nacional”.  
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O primeiro corresponde, grosso modo, aos períodos de vigência do “princípio da 

nacionalidade” (1830-1880) e da “ideia nacional” (1880-1918), enquanto a segunda aparece 

no período da “questão nacional” (1918-1960). Nesse sentido, enquanto a ideologia do 

“caráter nacional” apresenta uma imagem de nação totalizada – ou totalidade social 

homogênea – a da “identidade nacional” é concebida como totalidade incompleta e lacunar.  

Desta forma, a primeira operaria com o pleno ou o completo, enquanto a segunda operaria 

com a falta, a privação, o desvio. Ressalta a autora que não poderia ser diferente, já que a 

“[i]dentidade nacional” pressupõe a relação com o diferente. No caso brasileiro, o 

diferente ou o outro, com relação ao qual a identidade é definida, são os países 

capitalistas desenvolvidos, tomados como se fossem uma unidade e uma totalidade 

completamente realizadas. É pela imagem do desenvolvimento completo do outro 

que a nossa “identidade”, definida como subdesenvolvida, surge lacunar e feita de 

faltas e privações. (CHAUÍ, 2000, p. 22). 

 

Portanto, como conclui Funari (2007, p. 63), “não é de se surpreender que o povo não 

preste muita atenção à proteção cultural, sentida como se fora estrangeira, não relacionada à 

sua realidade”. Postula-se que esse processo, ou essa espécie de cisão, entre o “povo” e “seu 

patrimônio” possui raízes profundas, cabendo aqui mais algumas investigações acerca da 

identidade, no sentido de avaliar de que forma a preservação dos bens culturais e do 

patrimônio arqueológico podem favorecer e ampliar essa noção. 

Brandão (1986), um dos autores que se ocupam deste tema no Brasil, levanta os 

seguintes questionamentos em sua obra Identidade e Etnia: 

“Como cada grupo social constrói seus símbolos e suas idéias sobre a pessoa? De 

que maneira uma tribo de índios do Brasil Central elabora significados de diferença 

que geram a ideia da individualidade de cada um dos seus integrantes?  E de que 

modo nós fazemos a mesma coisa? Em que momento da história da humanidade 

emergiu à consciência do homem e à sua cultura a idéia de pessoa? Uma vez 

conquistada tal ideia, ela foi sempre a mesma na “Cultura Ocidental”, por exemplo? 

As diferentes tribos do Xingu, os ingleses, os lapões, os poloneses e nós concebemos 

do mesmo modo a mesma ideia do que seja uma pessoa? E dentro do nosso mundo 

mais imediato, jovens operários, velhos camponeses e estudantes universitários 

representam da mesma maneira esta categoria social?” (BRANDÃO, 1986, p. 17). 

  

O mesmo autor procura responder a estas questões parafraseando Marcel Mauss 

(1974), que define os seguintes princípios básicos ao estudo da origem social de ideia de 

pessoa: 

 Como uma categoria de nominação e diferenciação de outros seres no mundo, a 

ideia de pessoa não é inata ao espírito humano, ela é uma produção social; 

 Como outras construções simbólicas das culturas dos povos, a ideia de pessoa tem 

uma história própria dentro da história social da humanidade; 

 Em uma mesma época essa ideia difere de uma sociedade para outra, podendo não 
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existir sequer em algumas. 

 

Tomando um exemplo citado por Mauss sobre os índios Zuni, da América do Norte, 

Brandão assinala que há, de um lado, um número determinado e fixo de sujeitos nominados, 

na verdade sujeitos-personagens, que, por posição de nascimento, ocupam lugares próprios na 

vida social e simbólica da vida do clã e da tribo. De outro lado, comenta que há papéis, ou 

seja, atuações preestabelecidas, de conteúdos ao mesmo tempo social e ritual. “Elas são 

vivenciadas por aqueles sujeitos-personagens que figuram a sua atuação de acordo com quem 

são simbolicamente, na sua parte de desempenho na totalidade predeterminada de posições e 

papéis sociais do clã tribal” (MAUSS, 1974, p. 209). 

Brandão confirma que é por meio do papel atribuído a diferentes categorias de sujeitos 

como, por exemplo, personagens do clã ligados por suas famílias a personagens reais ou 

míticos (os ancestrais, algum herói lendário, um animal), que são codificadas as relações mais 

importantes entre os indivíduos e entre eles e seus grupos sociais significativos (a família, o 

clã, a tribo). 

Para reconhecer a identidade de um grupo étnico é preciso, segundo o antropólogo 

norueguês Barth (1976), saber como esse grupo se autoidentifica ou é identificado por outrem. 

Mais do que a cultura (que muda com o tempo) e a adaptação ao meio, este critério 

organizacional de pertença ou não, é, segundo ele, o mais seguro. Barth explica, ainda, que a 

identidade étnica não exclui outros tipos de identidade, ela é fundamentalmente situacional. 

Cunha (1986), ao discutir conceitos de identidade étnica ao longo do tempo, concorda 

com este critério de pertença utilizado por Barth, assinalando que a partir da década de 70 não 

há trabalho de antropólogo sobre questões étnicas que deixe de assumir esta definição, que foi 

incorporada, inclusive, pelo Estatuto do Índio, lei nº 6.001, de 19.12.73, considerando que o 

fundamental na definição de índio é considerar-se e ser considerado como tal. 

Assim: 

“Grupos étnicos distinguem-se de outros grupos, por exemplo, de grupos religiosos, 

na medida em que se entendem a si mesmos e são percebidos pelos outros como 

contínuos ao longo da história, provindos de uma mesma ascendência e idênticos 

malgrado separação geográfica. Entendem-se também a si mesmos como portadores 

de uma cultura e de tradições que os distinguem dos outros. Origem e tradições são, 

portanto, o modo como se concebem os grupos: em relação ao único critério de 

identidade étnica, o de serem ou não identificados e se identificarem como tais. 

Origem e tradições são, porém, elaborações ideológicas, que podem ser verdadeiras 

ou falsas, sem que isso altere o fundamento da identidade étnica” (CUNHA, 1986, p. 

117). 

 

A diversidade étnica pressupõe, nesse sentido, a diversidade cultural, pois cada etnia 

está atrelada a um conjunto de valores, normas, mitos e ritos de sua comunidade. A 
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diversidade cultural, no entanto, apresenta-se com um caráter mais amplo e contínuo, tanto 

em termos geográficos como históricos. Assim, determinado horizonte cultural pode fazer 

parte ou ser constituído por um conjunto de etnias. Muitos grupos étnicos sul-americanos, por 

exemplo, possuíram traços culturais em comum, expressos em cerâmicas, tecidos, mitos, ritos 

e outras formas de manifestação cultural. 

De fato, Barth (1976) combate a ideia simplista de que o isolamento geográfico e 

social sejam os fatores determinantes da diversidade cultural. É notório que o ambiente influi 

e até mesmo impõe, em certo grau, o tipo de adaptação humana, como também é certo que o 

homem domina o ambiente de acordo com seus métodos e sua cultura. Ambos interagem para 

construir uma nova realidade física e cultural. 

O autor coloca, ainda, como enganosa a ideia de que a mobilidade, o contato 

interétnico destroem os limites de uma dada etnia, provocando o fenômeno da aculturação. 

Essa ideia contrapõe-se, em alguma medida, ao pensamento de Clark (1985) acerca da 

homogeneização cultural. 

Os grupos podem interagir e seus limites étnicos podem perfeitamente continuar como 

antes, sem sofrer processo de homogeneização. 

Las distinciones étnicas no dependen de una ausencia de interacción y aceptación 

sociales; por el contrario, generalmente, son el fundamento mismo sobre el cual 

están construidos los sistemas sociales que las contienen. En un sistema social 

semejante, la interacción no conduce a su liquidación como consecuencia del 

cambio y la aculturación; las diferencias culturales pueden persistir a pesar del 

contacto interétnico y de la interdependencia. (BARTH, 1976, p. 10). 

 

A interação neste caso é o que impõe limites ou possibilita a relação interétnica. 

Quando a interação se dá de forma pacífica, abrindo espaço para a convivência 

interétnica, respeitando-se os valores e abrigando a todos dentro de um sistema ou regime 

semelhante, isto permite uma proximidade física e oportunidades de contato entre as pessoas 

de diferentes grupos étnicos. “Nestas situações, os limites étnicos representam uma 

organização positiva das relações sociais e as diferenças culturais tendem a reduzir-se com o 

tempo até alcançar o mínimo requerido”. 

Quando, ao contrário, a interação não ocorre de forma pacífica ou aceitável, onde não 

há segurança e respeito às diferenças, e as pessoas vivem sob uma ameaça constante de 

arbitrariedade e violência fora de sua comunidade primária, esta mesma insegurança atua 

como repressão aos contatos interétnicos. “Em tais casos, muitas formas de interação entre os 

membros de diferentes grupos étnicos não poderão desenvolver-se, senão quando tenham 

alcançado uma potencial complementariedade de interesses”. 



37 

 

No âmago de tais interesses, verificam-se as questões étnicas, culturais, religiosas, 

econômicas e territoriais, numa rede muito intrincada. Determinadas etnias, por vezes 

longamente excluídas, lutam por sua afirmação cultural e geopolítica mediante variadas 

estratégias. Num contexto mais amplo, este é um embate comum a todas as nações 

(democráticas ou totalitárias), as quais se utilizam de ferramentas semelhantes, sob 

justificativas diferentes, para atualizar seus mitos e cumprir os seus propósitos. Não obstante, 

a história já mostrou que determinados traços culturais podem subsistir, sob as mais duras 

condições, ainda que de forma ressignificada. 

Para Barth (1976), as fronteiras étnicas são conservadas, em cada caso, por um 

conjunto de traços culturais. Portanto, a persistência da unidade dependerá da persistência das 

diferenças culturais. Assim, segundo Cunha (1986), dentro da perspectiva de Barth, o foco de 

pesquisa passa a centrar-se nas fronteiras. A passagem por tais fronteiras não dilui, segundo 

ela, a existência do grupo nem a rigidez destas fronteiras: pessoas podem mudar de 

identidade, alterando os traços culturais que demonstram. Fazendo isso, longe de negar a 

pertinência da distinção entre grupos étnicos, estará reforçando a existência de identidades 

distintas. 

Isto pode ser percebido, como destacou Brandão (1986), pelas máscaras e papéis 

sociais que cada indivíduo assume dentro do grupo e no modo como este grupo se apresenta 

diante dos outros grupos, ou seja, na língua falada, nos sotaques, nas influências das 

características regionais do ambiente, na tecnologia desenvolvida para dominar este meio, 

pelos símbolos utilizados nas pinturas (corporais, rupestres, cerâmicas etc.) e em outros tipos 

de arte, pelos mitos contados e pelos ritos praticados. Assim, são relativos os fatores que 

determinam diversidade ou uniformidade cultural, conforme Clark exemplifica: 

 

“Um certo grau de diversidade pode ser explicado em termos de adaptação a 

distintas circunstâncias ecológicas ou econômicas. Por outro lado, boa parte da 

diversidade na cultura material encontrada por etnógrafos requer diferentes 

explicações. [...]Um exame superficial de coleções etnográficas bem expostas 

mostrará que o equipamento feito por diferentes grupos para um mesmo fim difere 

amplamente, não só nos materiais empregados [...], mas também na forma e no 

estilo. Em outras palavras, na expressão cultural. Com efeito, a pesquisa mostrou 

que o que é formalmente o mesmo motivo, pode comportar significados muito 

diversos para grupos diferentes e, inversamente, que a mesma ideia básica pode ser 

transmitida por motivos muito distintos entre diferentes grupos sociais”. (CLARK, 

1985, p. 105-106). 

 

A produção de artefatos, independentemente de sua função utilitária, atende ao 

objetivo principal de fortalecer e definir a identidade dos grupos sociais por meio dos quais a 

cultura é transmitida e na forma como os homens realizam e vivenciam sua humanidade”. A 
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preservação do patrimônio arqueológico é diretamente proporcional ao nível de percepção e 

de comprometimento assumido por cada grupo frente à própria cultura e às formas de 

relacionar-se com as mudanças, transformações dinâmicas que ocorrem atualmente, das quais 

nenhum grupo está totalmente ileso. No caso do Brasil, o distanciamento da população em 

relação ao seu patrimônio não decorre de fatores únicos e nem pode ser explicado de maneira 

simplista. 

No caso de Serranópolis/GO, local objeto da pesquisa, a grande maioria da população 

sabe da existência dos sítios, ainda que não os tenha visto de perto. Embora uma pequena 

parcela da comunidade esteja engajada na proteção destes bens, verifica-se que os moradores 

em geral não os têm como uma referência essencial em sua cultura. São “coisas dos índios” 

que “estão ali”. Não são “coisas suas”. Muitos sequer associam a existência daqueles vestígios 

aos índios. Para muitos, são coisas produzidas pela própria natureza. Assim, as pinturas e 

gravuras não seriam nada além do que manchas ou ranhuras nas pedras produzidas pela ação 

da água e do tempo. Machadinhos e objetos de pedra polidos seriam, nesta concepção, 

entendidos como “pedras de raio”, ou seja, rochas que teriam vindo à superfície pela ação de 

um raio, ou, ainda, numa compreensão mítica recorrente, teriam sido “trazidos” pelo raio. 

Essa desconexão talvez reflita a noção, já apresentada anteriormente nas palavras de 

Chauí (2000), de relação entre o eu e o outro, na construção da identidade brasileira e, no 

caso, o outro refere-se aos países “desenvolvidos”, tomados como padrão ou modelo para o 

desenvolvimento nacional. Desta forma, prevalece um “olhar para fora”, em detrimento do 

“olhar para dentro”, como se o que estivesse perto não fosse suficientemente importante para 

ser valorizado, protegido e conservado. 

Para Soares (2007), é possível que a característica de ausência de civilizações pré-

históricas empreendedoras de sítios arqueológicos monumentais (“altas civilizações”) no 

Brasil tenha contribuído para esse distanciamento da comunidade com o seu patrimônio e com 

a falta de atenção daquela e do Poder Público, refletida até mesmo na escassa produção 

jurídica sobre o tema. Dentre os motivos para esta desconexão, ela destaca a completa 

desvalorização da cultura (material e imaterial) e do cotidiano dos grupos formadores da 

sociedade brasileira, notadamente os grupos dominados e os que pertencem às camadas mais 

pobres. 

Conforme Arantes (1990, p. 4, apud Funari, 2007, p. 60), “o patrimônio brasileiro 

preservado oficialmente mostra um país distante e estrangeiro, apenas acessível por um lado, 

não fosse o fato de que os grupos sociais o reelaboram de maneira simbólica”, e, como 

completa Funari (op. cit.), esses extratos são os excluídos do poder e, assim, da preservação 
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do patrimônio.   

A ideia do desenvolvimento regional baseado na implantação de grandes 

empreendimentos econômicos ou no agronegócio em larga escala é favorecida nesta 

concepção, que justifica a eliminação de um “amontoado” de “coisas” (fragmentos líticos, 

cerâmicos, desenhos etc.) que não fazem sentido para a maioria, em benefício do capital 

privado. Este processo reflete a necessidade de implantação programas educacionais, o 

incremento das ações locais de valorização do patrimônio cultural, pois somente uma 

população atenta e ciente de seus direitos conseguirá acionar os mecanismos legais 

necessários para frear processos de destruição ambiental tão significativos, como os 

deflagrados na região. Acertadamente, assevera Marchesan (2007) que o patrimônio cultural 

reflete um valor de pertença pública que merece a proteção jurídica e fática do estado. 

 

1.4 LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

BRASILEIRO7 

 
A promoção do Patrimônio Cultural constitui, em verdade, um direito amplo 

à informação histórica, à gênese dos significados, à compreensão profunda 

do homem e de seu lugar na história. Wilson Rocha Assis8 

 

O acesso e a fruição dos bens culturais são direitos inerentes ao ser humano e, 

portanto, universais, garantidos por diferentes mecanismos internacionais, previstos em 

praticamente todos os países. No Brasil, o acesso ao patrimônio cultural e, por conseguinte, ao 

arqueológico, trata-se de um direito constitucional, sedimentado na Constituição Federal de 

1988 (CF/88), a qual determina em seu artigo 215, §1º, que  

 

[...] o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais9; protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional.  

 

                                            
7 Soares (2007), referência nos estudos jurídicos sobre o patrimônio arqueológico, apresenta uma excelente 

síntese sobre os fundamentos para a efetividade da tutela do patrimônio arqueológico no Brasil. 

Considerando que tais apontamentos associam-se intimamente com o objetivo deste capítulo – que é o de 

explorar os instrumentos jurídicos para proteção dos bens arqueológicos, suas lacunas e proposições visando 

um aprimoramento para a gestão compartilhada –, tomou-se por bem a adoção dos apontamentos da referida 

autora.  
8    Procurador da República (Ministério Público Federal). ASSIS, Wilson. 2011, p. 77. 
9 Constituição Federal de 1988 (C.F/88), art. 215. 
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A proteção do patrimônio cultural é uma preocupação que emerge na medida em que 

emerge a ligação do povo com seus símbolos nacionais, seus monumentos representativos, 

sua identidade, num caráter mais amplo. De acordo com Ribeiro Júnior,  

[...] o movimento de preservação do patrimônio cultural surgiu do ponto de vista 

mundial no início do século XIX na França, como fruto da Revolução Francesa, que 

nos seus momentos mais radicais levou à depredação e destruição de importantes 

bens arquitetônicos e artísticos ligados à Igreja ou à história do Ancien Regime. 

Originalmente, a preocupação preservacionista era voltada aos monumentos e 

objetos artísticos de valor excepcional, às vezes levando até mesmo à destruição de 

bens também relevantes, porém, de menor importância artística, para destaque 

daqueles mais notáveis. [...] Este conceito de excepcionalidade do valor do bem 

cultural a ser preservado, norteou por longo tempo toda a legislação pertinente, 

inclusive a brasileira. (RIBEIRO JÚNIOR, 2009, p. 1) 

 

No Brasil, a preocupação com o patrimônio cultural tornou-se efetiva no ano de 1937, 

com a organização da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, por meio do 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Este caráter de excepcionalidade, do qual fala 

Ribeiro Júnior (op. cit.), comparece logo no art. 1° do referido Decreto-Lei: 

 

 “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatores memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 

valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 

 

Esta exigência de excepcionalidade vigorou no Brasil até o advento da Constituição 

Federal de 1988, como já dito, conforme estabelecido no art. 216, caput: 

 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – Os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.  

  

De acordo Rodrigues (2012, p. 151), o caput do artigo 216 da CF/88 rompeu com a 

tradição programática do Direito Constitucional brasileiro na questão do patrimônio cultural. 

O dispositivo inseriu, de maneira feliz, o conceito de patrimônio cultural, pois abraçou 

simultaneamente os conceitos de “valor histórico – já que prescreve a proteção de bens 

“individualmente ou em conjunto” desde que “portadores de referência à identidade à ação, à 

memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” sem exigir que sejam de 

“valor excepcional” – e, ainda, os de “valor sociológico”, já que consagra a defesa de bens 

imateriais ao lado dos materiais tradicionais.  
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Outro ponto destacado como positivo é que o artigo exclui a necessidade de 

tombamento prévio, já que não exigem que os bens sejam tombados para que integrem o 

patrimônio cultural. Sampaio (2011) esclarece: 

 

“A proteção dos bens culturais se deve fazer tanto pela sua excepcional 

beleza, conforme o Decreto-Lei nº 25/1937, quanto pela referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira. Na verdade esse critério constitucional é mais 

abrangente do que as balizas legais, sendo igualmente autoaplicável. O 

Decreto-Lei não constrange a dimensão constitucional de proteção 

patrimonial em normatividade e aplicação. Em outros termos, pode haver 

tombamento por razões de excepcionalidade, beleza ou significado histórico-

cultural, e por razões bastantes, não necessariamente excepcionais ou 

grandiosas, que registram ou fomentem a identidade, a ação e a memória das 

diversas fontes e grupos que formam a pluralidade e o mosaico da sociedade 

brasileira.” (SAMPAIO, 2011, p. 291) 

 

O advento desta nova concepção de patrimônio incorporada pela Constituição Federal 

de 1988 reflete a concepção adotada nos diferentes mecanismos e documentos internacionais, 

a partir de uma clara mudança de paradigma, antes predominantemente positivista, racional 

(moderno), hegemônico, branco e conservador, para uma visão mais ampla e inclusiva (pós-

moderna), ao menos em termos de concepção. Esta mudança não foi gratuita, mas fruto dos 

embates e conflitos interétnicos transnacionais que seguem fortes na atualidade, na luta pelo 

reconhecimento de territórios e identidades em todos os cantos do planeta, e refletiu na 

própria maneira de se pensar, incorporar, “construir” ou “inventar” projetos de identidade fora 

e dentro do Brasil. 

A identidade, em suas várias formas (de gênero, étnica, nacional, regional), 

surge num momento em que se negociam os lugares de fala, em um contexto 

anterior ao embate propriamente político-partidário. A identidade emerge no 

instante em que os agentes sociais estão se definindo, assumindo projetos de 

inclusão/exclusão, explicitando seus lugares na história, construindo entre os 

iguais uma visão homogênea do passado e do futuro. (ASSIS, 2011, p. 69) 

 

Nesse contexto, como bem exemplifica Loiola Júnior (2015), a proteção do 

patrimônio cultural é feita por iniciativas pública, coletiva e individual10, com vistas a 

preservar o valor inerente ao acervo da cultura. No plano federal, por exemplo, foram 

instituídos instrumentos que buscam assegurar a valorização de bens culturais nas 

seguintes modalidades e tutelas: 

                                            
10 Inc. I do § 3º do art. 215 e §§ 1º e 4º do art. 216 da Constituição da República; art. 1º, inc. VI, Lei 

8.313/1991. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
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 Bens inscritos em Livro do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (bens tombados) – IPHAN11; 

 Depósitos fossilíferos (patrimônio paleontológico) – DNPM12; 

 Monumentos arqueológicos e pré-históricos (patrimônio arqueológico) – 

IPHAN13; 

 Obras de arte e ofícios tradicionais produzidos no país até o fim do período 

monárquico – IPHAN14; 

 Bibliotecas e acervos documentais de obras brasileiras ou sobre o Brasil 

editadas nos séculos XVI a XIX – Ministério da Cultura15; 

 Patrimônio simbólico de símbolos nacionais16; 

 Áreas especiais de interesse turístico e locais de interesse turístico – 

EMBRATUR e outros17; 

 Patrimônio cultural subaquático – Marinha18; 

 Patrimônio espeleológico brasileiro – IBAMA19; 

 Sítios ecológicos de relevância cultural – SNUC20; 

 Paisagens naturais notáveis – SNUC21; 

 Bens culturais de natureza imaterial (patrimônio imaterial) – IPHAN22; 

 Bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural oriundos da 

extinta RFFSA (patrimônio cultural ferroviário) – IPHAN23; 

 Antiguidades, obras de arte de qualquer natureza, manuscritos e livros antigos 

ou raros – IPHAN24; 

 Patrimônio museológico – IBRAM25; 

 Paisagem cultural brasileira – IPHAN26. 

                                            
11 Art. 1º do Decreto-Lei 25/1937; art. 2º do Anexo I do Decreto 6.844/2009. 

12 Art. 1º do Decreto-Lei 4.146/1942. 
13 Art. 1º da Lei 3.924/1961; enunciado do art. 2º do Anexo I do Decreto 6.844/2009. 
14 Art. 1º da Lei 4.845/1965; enunciado do art. 2º do Anexo I do Decreto 6.844/2009. 

15 Art. 1º da Lei 5.471/1968; art. 1º do Decreto 65.347/1969. 
16 Art. 1º da Lei 5.700/1971. 
17 Art. 2º da Lei 6.513/1977. 
18 Art. 20 da Lei 7.542/1986, considerando o art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 45/2006 substitutivo no 

Senado Federal de 2008. 
19 § 4º do art. 4º e art. 5-B do Decreto 99.556/1990; art. 1º da Resolução Conama nº 347/2004. 
20 Inc. II do art. 3º da Lei 7.661/1988; art. 3º e inc. II do art. 14 da Lei 9.985/2000. 
21 Inc. III do art. 23 da Constituição da República; art. 3º e inc. VI do art. 4º da Lei 9.985/2000. 
22 Art. 1º do Decreto 3.551/2000; art. 2º do Anexo I do Decreto 6.844/2009. 
23 Art. 9º da Lei 11.483/2007; alínea “a” do inc. IV, art. 5º; § 2º do art. 7º do Decreto 6.018/2007; art. 2º do 

Anexo I do Decreto 6.844/2009; Portaria IPHAN 407/2010. 
24 Art. 1º e inc. I a X do art. 3º da Instrução Normativa 1/2007 do IPHAN. 
25 Inc. III do art. 3º da Lei 11.906/2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6844.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3924.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6844.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6844.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5471.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=65347&tipo_norma=DEC&data=19691013&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=65347&tipo_norma=DEC&data=19691013&link=s
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5700compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7542.htm
http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/135000.pdf
http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/135000.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99556.htm
http://www.sbe.com.br/leis/ResCONAMA347.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6844.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11483.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6018.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6844.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2010&jornal=1&pagina=39&totalArquivos=176
http://portal.iphan.gov.br/files/Instrucao_Normativa_Negociantes_012007.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11906.htm
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A CF/88 procura abarcar o caráter amplo, difuso e dinâmico das manifestações 

culturais, sem esgotá-las, vez que isso não seria possível. No que concerne às competências 

para a proteção e a gestão dos bens culturais, estabelece o mesmo art. 216, § 1°, que “[o] 

poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação, 

e de outras formas de acautelamento e preservação” e, no § 2º, que “cabem à administração 

pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para 

franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. Entre outros instrumentos, vigora o Plano 

Nacional de Cultura – PNC, previsto no § 3° do artigo 215 da Constituição Federal, que 

visa valorizar o patrimônio cultural em suas diversas modalidades.  

Ao estabelecer que a responsabilidade de proteção dos bens culturais é do poder 

público, em conjunto com a comunidade (art. 225, caput), a Constituição deixa claro o 

papel do cidadão de zelar pelo patrimônio que é seu, de sua comunidade. Confere,  

portanto, aos indivíduos e às comunidades o “empoderamento” necessário para agir em 

defesa de seus interesses culturais, para estabelecer mecanismos de proteção e resguardo 

de seus modos de fazer, suas tradições, seus lugares e paisagens especiais, por exemplo. O 

texto constitucional também estabelece a colaboração da comunidade na tutela do 

patrimônio cultural brasileiro, por meio da utilização de instrumentos nominados e 

inominados (art. 216, § 1°). 

A proteção do patrimônio cultural brasileiro engloba, assim, elementos sob a 

proteção das três esferas de administração pública: federal, estadual e municipal.  

No que concerne ao patrimônio arqueológico brasileiro, este está sujeito a um regime 

jurídico especial, fundado em princípios estabelecidos por convenções internacionais, como a 

Recomendação de Nova Déli, de 195627, e a Carta de Lausanne, de 199028.   

A Carta de Lausanne destaca o caráter frágil e não renovável do patrimônio 

arqueológico, indicando que a proteção deste patrimônio constitui obrigação moral de todo ser 

humano. Constitui responsabilidade pública coletiva e, por pertencer a toda a humanidade, 

todos os países devem assegurar sua proteção, seja por meio de uma legislação adequada, seja 

na forma de recursos para financiar programas eficazes de preservação; assevera que as 

                                                                                                                                        
26 Art. 1º da Portaria IPHAN 127/2009. 
27 Recomendação que define os princípios internacionais a serem aplicados em matéria de pesquisas 

arqueológicos. Conferência Geral da UNESCO – 9ª sessão. Nova Delhi, 5 de dezembro de 1956. 
28 Carta para a proteção e a gestão do patrimônio arqueológico. ICOMOS/ICAHM. Lausanne, 1990. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Portaria_127_de_30_de_Abril_de_2009.pdf
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políticas de proteção ao patrimônio arqueológico devem ser integradas àquelas relacionadas 

ao uso e ocupação do solo, bem como à cultura, ao meio ambiente e à educação, e preconiza 

que os planos de ocupação do solo decorrentes de projetos desenvolvimentistas devem ser 

regulamentados a fim de minimizar a destruição deste patrimônio (CARTA DE LAUSANNE, 

1990, art. 2º).  

No Brasil, portanto, pode-se afirmar que o sistema normativo de proteção do 

patrimônio arqueológico é integrado pela Constituição Federal de 1988, já citada, pela 

legislação específica de patrimônio arqueológico, por todo o sistema jurídico ambiental, 

especialmente a Lei de Política Nacional de Meio ambiente, a Lei de Crimes Ambientais e as 

resoluções da CONAMA, e pela Lei Complementar 75/93, que confere ao Ministério Público 

a defesa dos direitos difusos e coletivos, nos quais se insere o patrimônio cultural. 

Enumeram-se, a seguir, os principais dispositivos normativos referentes ao patrimônio 

arqueológico brasileiro.     

 

LEIS: 

 Lei nº 3.924 de 26, de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos 

e pré-históricos; 

 Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação; 

 Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 1986, que dispõe sobre a pesquisa, exploração, 

remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos 

em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos e em 

termos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar; 

 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente; 

 Lei nº 10.166, de 27 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a pesquisa, exploração, 

remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos 

em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em 

termos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar; 

 

DECRETOS-LEIS:  

 Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional; 

 

PORTARIAS: 

 Portaria nº 07, de 01 de dezembro de 1988, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, que estabelece os procedimentos necessários à 

comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações 

arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 

1961; 

 Portaria Interministerial nº 69, de 23 de janeiro de 1989, do Ministério da Marinha e 

do Ministério da Cultura, que aprova normas comuns sobre a pesquisa, exploração, 
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remoção e demolição de coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico ou 

arqueológico, afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição 

nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em termos marginais, em 

decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar; 

 Portaria nº 28, de 31 de janeiro de 2003, do Diretor do Departamento de Proteção do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que estabelece a 

necessidade de realização de pesquisas arqueológicas na faixa de depleção de 

reservatórios de empreendimentos hidrelétricos dentro do território nacional na 

solicitação de renovação de licença ambiental de operação;  

 Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, que estabelece a Chancela de Paisagem Cultural 

Brasileira; 

 Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, que estabelece procedimentos 

administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração 

pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que revogou 

a Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011;  

 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS: 

 Instrução Normativa nº 1, do IPHAN, de 25 de março de 2015, que estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio 

Históricos e Artístico Nacional nos processos de licenciamento, que revogou a 

Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002;   

 

RESOLUÇÕES: 

 Resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, que estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 

como um dos instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente; 

 Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. 

 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS:  

 Carta de Nova Delhi, de 05 de dezembro de 1956. Recomendação que define os 

princípios internacionais a serem aplicados em matéria de pesquisa arqueológicas. 

Conferência Geral da Unesco – 9ª sessão; 

 Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, cultural e Natural, aprovada 

pela Conferência Geral da Unesco, em sua XVII Seção, Realizada em Paris, de 17 de 

outubro a 21 de novembro de 1972. Decreto Legislativo nº 74, de 1977, Decreto nº 

80.978, de 12 de dezembro de 1977; 

 Carta de Lausanne, de 1990. Carta para a proteção e a gestão do patrimônio 

arqueológico. ICOMOS/ICAHM.  

 

Entre os instrumentos normativos elencados, os dispositivos estabelecidos pelo 

Decreto-Lei nº 25/37 e pela Lei 3.924/61 constituem normas gerais de competência da 

União. Estas normas gerais podem ser implementadas pelos Estados e Distrito Federal no 

que for cabível, mas o poder de polícia e o de fiscalização do órgão federal, no caso o 

IPHAN, não podem ser suprimidos (SOARES, 2007, p. 43). 
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A Lei nº 9.605, de 1998, trata dos crimes ambientais e, na Seção IV, dispõe sobre os 

“Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”. Os artigos 62 a 65 desta 

norma alcançam não apenas os bens tombados, como também os protegidos por lei, atos 

administrativos e decisões judiciais. Ressalta-se a atuação do Ministério Público Federal, por 

meio da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, que 

promove, por meio de fiscalização da lei, a proteção do patrimônio cultural brasileiro e do 

meio ambiente29.  

No cumprimento dessa missão, foram instituídos grupos de trabalho (GTs) com o 

objetivo de oferecer subsídios técnicos e formular planos estratégicos para a atuação 

institucional em todo o país30. Dentre os grupos de trabalho da 4ª CCR, destaca-se o GT 

Patrimônio Cultural, com temática específica sobre o patrimônio cultural brasileiro31.  

Importante frisar, ainda, o instrumento jurídico da Ação Civil Pública (ACP), útil à 

tutela efetiva do patrimônio cultural brasileiro em seu conjunto, bem como dos bens culturais 

considerados individualmente, quando ameaçados ou danificados. Esta ação está regulada 

pela Lei 7.347/85 e pelo art. 129, III, da Constituição Federal brasileira. Uma decisão judicial 

condenatória decorrente de uma ACP para proteção de bens culturais é medida importante 

para respaldar ações penais previstas nos artigos 62 a 65 da Lei de Crimes Ambientais (sem, 

contudo, uma ser requisito para o ajuizamento da outra), quando concomitantemente à lesão 

há a ocorrência de crime. 

A abrangência dos bens culturais pela Lei de Crimes Ambientais decorre da concepção 

do bem cultural como bem ambiental, dada sua identificação e importância para o equilíbrio 

do suporte físico do meio ambiente como “macrobem”, conforme destaca Soares (2007, p. 

203):  

Como bem ambiental, o patrimônio arqueológico insere-se em outro sistema 

protetivo e, por isso, os princípios orientadores e instrumentos estabelecidos na Lei 

de Política Nacional de Meio ambiente somam-se todas as técnicas, procedimentos e 

normas específicas da arqueologia ou advindas de outras áreas.  

 

O patrimônio arqueológico, desta forma, beneficia-se de um conjunto de normas 

inerentes ao patrimônio cultural e ao patrimônio ambiental, dentro de uma concepção unitária 

                                            
29 Letra “d” do inc. II e letras “c” e “d” do inc. III do art. 5º, letra “b” do inc. VII e letras “d” e “g” do inc. XIV 

do art. 6º e inc. II do art. 37 da Lei Complementar 75/1993. 
30 Portaria 4ª CCR, nº 02, de 21 de novembro de 2005. 
31 GT Patrimônio Cultural – PA 1.00.000.007294/2008-19. In: Loiola Júnior, 2015, p. 45. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
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de meio ambiente. Em outros termos, é compreendido como o conjunto de elementos naturais 

e culturais que abriga tanto o patrimônio material quanto o imaterial (MIRANDA, 2012)32.  

Dessa concepção, deriva a exigência de realização de estudos prévios de impacto 

ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, previstos no texto constitucional33.  

O licenciamento ambiental e a revisão de atividades potencialmente poluidoras já 

estavam previstos no art. 9°, III e IV, da lei nº 6.938/1981, como instrumentos da Política 

Nacional de Meio Ambiente. O Estudo de Impacto Ambiental foi regulamentado pela 

Resolução CONAMA 01/1986 (alterada pelas Resoluções 11/86 e 05/87), que estabeleceu as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente.  

Entre as definições e diretrizes gerais, a Resolução CONAMA 01/86 previu: a 

definição de impacto ambiental (art. 1º); a exigência de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto ambiental – EIA/RIMA para o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente (art. 2°); que os órgãos ambientais competentes e os órgãos 

setoriais deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento 

e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente (art. 4°); que o RIMA deverá 

ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão (art. 9°, VIII, parágrafo 

único).   

O IBAMA tem a atribuição de conduzir o licenciamento ambiental34 nos casos de 

licenciamento de competência da União, conforme regulamentado pela Portaria 

Interministerial 60/2015 do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, 

Ministério da Cultura e Ministério da Saúde, que disciplina a atuação dos órgãos e 

entidades da administração pública federal nas fases do licenciamento ambiental35.  

A Portaria estabelece para o licenciamento ambiental36, nos procedimentos 

federais, a necessidade de emissão de pareceres por parte dos seguintes entes37: Fundação 

                                            
32  O autor apresenta o conceito de meio ambiente como a interação do conjunto de todos os elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em suas variadas formas, 

constituindo a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se expande toda a vida, inclusive a humana. 
33  O art. 225, § 1°, IV, dispõe que: “incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade”.  
34 Art. 2º, caput e inc. II, Lei 7.735/1989; art. 1º, inc. II, do art. 1º, Anexo I, Decreto 6.099/2007; art. 1º da 

Instrução Normativa 184/2008 do IBAMA. 
35  Art. 14 da Lei 11.516/2007; art. 1º da Portaria Interministerial 60/2015 do MMA, MJ, MinC e MS. 
36  Caput e inc. XIV do art. 7º da Lei Complementar 140/2011; art. 1º do Decreto 8.437/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6099.htm
http://www.ibama.gov.br/category/1?download=99:184-08&start=60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8437.htm
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Nacional do Índio (FUNAI), vinculada ao Ministério da Justiça, quanto ao aspecto de terra 

indígena; Fundação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério da Cultura,  quanto 

ao aspecto de terra quilombola; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), vinculado ao Ministério da Cultura, quanto ao aspecto de bens culturais 

acautelados, e Ministério da Saúde (MS), quanto ao aspecto de áreas ou regiões de risco 

ou endêmicas para malária.  

 A participação do IPHAN no licenciamento ambiental dá-se por meio da Instrução 

Normativa nº 1, de 25 de março de 2015, que estabelece procedimentos administrativos a 

serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos 

processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal em razão da existência 

de intervenção na Área de Influência Direta – AID do empreendimento, em bens culturais 

acautelados em âmbito federal38. Para os fins da IN nº 01/2015 (art. 2º), são considerados 

bens culturais acautelados em âmbito federal:  

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

(patrimônio histórico e artístico nacional); 

II – arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 

1961 (monumentos arqueológicos e pré-históricos); 

III – registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 (bens 

culturais de natureza imaterial), e  

IV – valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007 (bens culturais 

ferroviários). 

  

O início do Procedimento Administrativo para licenciamento ambiental dos 

empreendimentos nos quais o IPHAN é parte ocorre a partir da solicitação formal ao 

órgão ambiental licenciador39.  

Portanto, nos processos de licenciamento ambiental conduzidos por órgão ambiental 

federal, estadual ou municipal, o IPHAN deverá ser consultado previamente. A manifestação 

do Instituto é imprescindível para que um empreendimento ou atividade em processo de 

licenciamento não venha a impactar ou destruir os bens culturais acautelados40. Conforme 

informado no Portal do IPHAN na internet, 

[o] primeiro passo para os interessados em iniciar processos é preencher a Ficha de 

Caracterização de Atividade. A análise do Iphan e todos os procedimentos 

                                                                                                                                        
37  Art. 1º, inc. VI do art. 2º, enunciado e inc. I a IV do § 2º do art. 3º da Portaria Interministerial 60/2015 do 

MMA, MJ, MinC e MS. 
38 Art. 1º da Instrução Normativa 1/2015 do IPHAN. A IN 01/2015 do IPHAN revogou a Portaria nº 

230/2002, também do IPHAN.  
39  Art. 3º da Instrução Normativa 1/2015 do IPHAN. 
40 Informação disponibilizada na página do IPHAN na internet, disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1032/. Acesso em 24/12/2015.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=71&data=25/03/2015
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Instrução%20normativa.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Instrução%20normativa.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1032/
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administrativos que devem ser observados para resultar na manifestação do Instituto 

para obtenção do Licenciamento Ambiental obedecem à Instrução Normativa Iphan 

nº 001 de 2015. Esta referência legal considera como bens culturais acautelados em 

âmbito federal o patrimônio tombado, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de 

novembro de 1937; o arqueológico, protegido conforme o disposto na Lei nº 3.924, 

de 26 de Julho de 1961; o registrado, segundo o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 

2000; e o valorado, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 200741.  

  

A IN 01/2015 surgiu como um novo instrumento visando aprimorar a compatibilização 

entre o licenciamento ambiental e a proteção do patrimônio cultural. A Portaria IPHAN nº 

230/2002 (revogada pela IN nº 01/2015) previa apenas a compatibilização em face do 

patrimônio arqueológico. Nesse sentido, a ampliação do leque de proteção do patrimônio 

cultural no escopo do licenciamento ambiental pode ser considerada um ganho, embora não 

tenham sido contempladas todas as modalidades de bens culturais.  

Na concepção da comunidade de arqueologia, em geral, a IN nº 01/2015 representou 

retrocesso. A insatisfação com a norma foi sinalizada desde a apresentação do texto em 

elaboração, no ano de 2014. Na ocasião, foi realizada uma Audiência Pública pelo Ministério 

Público Federal, a fim de mediar o debate que havia se instalado, sobretudo nas redes sociais, 

a respeito do tema. A audiência pública ocorreu no dia 13 de outubro de 2014, na cidade do 

Rio de janeiro, e cumpriu o objetivo de divulgar a minuta da IN 01/2014, esclarecer dúvidas e 

oferecer oportunidade aos interessados de se manifestarem sobre o tema, registrando as 

contribuições para aprimoramento da participação do IPHAN no licenciamento ambiental42.   

Na audiência, diversos setores e entidades interessados no assunto manifestaram-se, 

além de autoridades, membros da Sociedade de Arqueologia Brasileira, pesquisadores da área 

ambiental, representantes de empresas ligadas à arqueologia de contrato, profissionais e 

estudantes de arqueologia e outros afins.   

Na ocasião, os representantes do IPHAN responderam às questões levantadas, 

explicando os pontos questionados e colocando-se abertos ao diálogo e aos ajustes necessários 

ao texto, ainda em elaboração. O texto da IN 01/2015 foi publicado, mantendo, em termos 

                                            
41  O IPHAN disponibiliza em Portal fluxogramas contendo os ritos para o licenciamento em nível federal, 

estadual e municipal. 
42 A mesa contou com a participação da Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 4ª CCR, Dra. 

Sandra Cureau, do Procurador Chefe da República no Rio de Janeiro Lauro Coelho júnior, A coordenadora 

do GT Patrimônio cultural, Zani Cajueiro Tobias de Souza, o Procurador Renato Machado, também membro 

do GT; o Coordenador do Centro de Apoio ao Patrimônio Cultural do Ministério Público de Minas Gerais,  

Marcos Paulo Souza Miranda e o Presidente da Associação Brasileira do Ministério Público do  Meio 

Ambiente Sávio Bittencourt. Manifestaram-se: Membros da Mesa, IPHAN, IBAMA, INEA, SAB, Ministério 

Público Estadual e ABRAMPA. Foram respondidas inúmeras perguntas dos participantes que lotaram o 

auditório. Foram protocolizados diversos documentos junto ao MPF, oriundos do MAE-USP, UFMG, 

Peruaçú Arqueologia, Cooperativa Cultura, IEF/SISEMA, LAEP/UFVJM, Scientia Consultoria Científica, 

IPHAN, Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE, UNISUL e Sociedade de Arqueologia Brasileira.  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Instrucao_normativa_01_2015.pdf#_blank
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Instrucao_normativa_01_2015.pdf#_blank
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_Lei_n_25_de_30_de_novembro_de_1937_pdf.pdf#_blank
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_Lei_n_25_de_30_de_novembro_de_1937_pdf.pdf#_blank
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf#_blank
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf#_blank
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_n_3.551_de_04_de_agosto_de_2000.pdf#_blank
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_n_3.551_de_04_de_agosto_de_2000.pdf#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11483.htm#_blank
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gerais, o mesmo formato do texto apresentado na referida Audiência Pública de 2014, com 

modificações pontuais e ajustes de redação. 

Decorrido um ano da Publicação da IN n° 01/2015, as instituições e os demais órgãos 

que participam do licenciamento ambiental ainda tentam se ajustar aos novos parâmetros 

estabelecidos, vez que a norma é extensa, complexa e suscitou inúmeras dúvidas. Sua 

efetividade dependerá da adesão dos diferentes atores envolvidos no processo, nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

 

1.5 COMPETÊNCIA DO IPHAN EM MATÉRIA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

 

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

janeiro de 1937, por meio da Lei nº 37843 (à época, Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional). Sua estrutura regimental foi instituída pelo Decreto nº 6.844, de 7 de 

maio de 200944. O IPHAN é uma autarquia federal constituída pela Lei nº 8.113, de 12 de 

dezembro de 1990, e pelo Decreto nº 99.492, de 3 de setembro de 1990, com base na Lei nº 

8.029, de 12 de abril de 1990, vinculada ao Ministério da Cultura; tem sede e foro em 

Brasília, Distrito Federal, e jurisdição administrativa em todo o território nacional, e prazo de 

duração indeterminado45.  

O IPHAN tem por finalidade institucional proteger, fiscalizar, promover, estudar e 

pesquisar o patrimônio cultural brasileiro, nos termos do art. 216 da Constituição Federal, e 

exercer as competências estabelecidas no Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; no 

Decreto-lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941; na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961; na 

Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965; no Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; na Lei 

nº 11.483, de 31 de maio de 2007, e no Decreto nº 6.018, de 22 de janeiro de 200746.   

Compete ainda ao IPHAN promover a identificação, a documentação, o 

reconhecimento, o cadastramento, o tombamento e o registro do patrimônio cultural 

brasileiro; promover a salvaguarda, a conservação, a restauração e a revitalização do 

patrimônio cultural protegido pela União; elaborar normas e procedimentos para a 

regulamentação das ações de preservação do patrimônio cultural protegido pela União, 

orientando as partes envolvidas na sua preservação; promover e estimular a difusão do 

patrimônio cultural brasileiro, visando a sua preservação e apropriação social; fiscalizar o 

                                            
43  Art. 46º da Lei 378/1935. 
44  Anexo II – 1 do Decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009. 
45  Art. 1º do Decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009. 
46  Art. 2º do Decreto nº 6844, de 7 de maio de 2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0378.htm
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patrimônio cultural protegido pela União, com vistas a garantir a sua preservação, uso e 

fruição; exercer o poder de polícia administrativa, aplicando as sanções previstas em lei, 

visando à preservação do patrimônio protegido pela União; desenvolver modelos de gestão da 

política de preservação do patrimônio cultural brasileiro de forma articulada entre os entes 

públicos, a sociedade civil e os organismos internacionais e promover e apoiar a formação 

técnica especializada em preservação do patrimônio cultural47.  

Especificamente para a proteção dos bens arqueológicos, foi criado o Centro Nacional 

de Arqueologia (CNA)48, o qual funciona como Unidade Especial e integra o Comitê Gestor 

do Instituto. De acordo com informações disponibilizadas no Portal do IPHAN, 

Cabe ao CNA a elaboração de políticas e estratégias para a gestão do Patrimônio 

Arqueológico Brasileiro, a modernização dos instrumentos normativos e de 

acompanhamento das pesquisas arqueológicas que, em duas décadas, aumentaram 

de cinco para quase mil ações por ano49. Entre as principais atividades do Centro 

estão o desenvolvimento de ações de acautelamento (tombamento e proposição de 

medidas diversas para a proteção e valorização do patrimônio arqueológico); a 

autorização e a permissão para realização de pesquisas arqueológicas, o 

acompanhamento e fiscalização dessas pesquisas; e a implementação de diversas 

ações de socialização do patrimônio arqueológico. (…) O instrumento central para 

orientação das ações do CNA é o Plano Diretor Estratégico, em fase de 

construção, que deverá definir uma política nacional para o Patrimônio 

Arqueológico Brasileiro em todos os seus aspectos: identificação, pesquisa, 

proteção, promoção e socialização. O Plano também deverá construir um modelo 

institucional de gestão para esse patrimônio e desenvolver um programa de 

tombamento de bens de natureza arqueológica, dentre outras ações.50  

 

Entre as ferramentas de gestão, o CNA conta com o Sistema de Gerenciamento do 

Patrimônio Arqueológico – SGPA/IPHAN, do qual fazem parte bancos de dados específicos, 

como o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológico – CNSA, e o Banco de Portarias 

Arqueológicas – BPA. Segundo consta no Portal do IPHAN, até dezembro de 2014 o CNSA 

somava 20.487 registros de sítios, a grande maioria relacionada a pesquisas de ordem 

preventiva e às obras programadas no país51.  

Já o Banco de Portarias informa que foram emitidas 6.003 portarias de pesquisa 

arqueológica em todo o território brasileiro entre 1991 e 201052. O banco está em fase de 

atualização, mas é sabido que o crescimento foi vertiginoso entre 2011 e 2014. Dados 

extraoficiais dão conta de que os projetos de arqueologia somam, até junho de 2015, 9.546, 

                                            
47 Relatório de Gestão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Relatório de Gestão do 

exercício de 2014, p. 10. Disponível em http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/942. 
48 A criação do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) foi normatizada pelo Decreto nº 6.844, de 07 de maio 

de 2009.  
49  Grifou-se. 
50  Disponível em http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/315. 
51  portal.iphan.gov.br em 10/07/2015. 
52  portal.iphan.gov.br, em 14/07/2015. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/942
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_6844_de_07_de_maio_de_2009.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_6844_de_07_de_maio_de_2009.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/315
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contabilizando cerca de 11.055 portarias, incluindo as de permissão, autorização, revogação, 

entre outras.  

Este crescimento impulsionou não somente o incremento da profissão de arqueologia 

no Brasil (profissão ainda em fase de regulamentação), com a fundação de cursos de 

graduação em diferentes estados, mas também levou o próprio IPHAN a adaptar sua estrutura 

para atender à nova realidade. Esta adaptação, precária de início, propiciou ao IPHAN a 

desdita de órgão inoperante, incapaz de acompanhar, no ritmo requerido, as fases de 

compatibilização entre pesquisa arqueológica e licenciamento ambiental, nos termos da então 

vigente Portaria IPHAN nº 230/2002.  

A pressão exercida por empreendedores – e principalmente pelo próprio Governo 

Federal, visando o licenciamento de obras de grande impacto social – certamente culminaram 

com a criação do CNA. Este cenário pode ser mais bem compreendido a partir da Exposição 

de Motivos do Projeto de Lei para a criação do Instituto Brasileiro de Museus IBRAM e 

reestruturação do IPHAN53: 

As carências do IPHAN não se limitam à força de trabalho, revelando a necessidade 

de incremento da capacidade de coordenação do nível central e de execução das 

superintendências estaduais. Desse modo, a nova estrutura contempla mudanças 

significativas nos níveis hierárquicos de todos os departamentos e das 

Superintendências Regionais do Instituto. (…) A proposta reforça a ação 

descentralizada do IPHAN. Atualmente a entidade é responsável por acompanhar e 

avaliar as intervenções em bens materiais e imateriais, realizar o tombamento e 

outras formas de acautelamento, conceder a permissão ou autorização necessária ao 

licenciamento de projetos de pesquisa arqueológica e propor normas, 

procedimentos, responsabilidades e obrigações para a salvaguarda do patrimônio 

material e imaterial e para a fiscalização e aplicação de penalidades. O Instituto 

participa ainda da avaliação preliminar de licenciamento de diversos tipos de obras. 

Trata-se da aferição institucional da existência de sítios arqueológicos nos espaços 

destinados à pavimentação de rodovias, restauração de imóveis ou reformas urbanas. 

O Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, instituído por meio do Decreto nº 

6.025, de 22 de janeiro de 2007, ampliou a demanda sobre o IPHAN, tendo em vista 

a necessidade de licenciamentos para obras de grande vulto, em particular aquelas 

relacionadas aos transportes e ao setor energético. 

 

Na estrutura organizacional do IPHAN, o CNA perfila-se ao lado de outras Unidades 

Especiais não menos importantes, como os Centros Culturais Roberto Burle Max ou Lúcio 

Costa54. No entanto, o escopo e volume de trabalho não se comparam, não sendo possível, 

nem razoável, considerá-los num mesmo patamar de atribuições executivas. A estrutura 

regimental do IPHAN demostra que, institucionalmente, o CNA é supervisionado pelo 

                                            
53  Exposição de Motivos Interministerial nº 00069/MP/MINC Brasília, 13 de maio de 2008. 
54  Cap. II, Art. 3º, V, alínea ‘b’, do Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009.  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_6844_de_07_de_maio_de_2009.pdf
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Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização55.  

Mudou-se a sigla, antes GEPAN (Gerência de Patrimônio Arqueológico Nacional), 

para CNA (Centro Nacional de Arqueologia), mas continua sendo uma subestrutura dentro do 

DEPAM-IPHAN. Para tratar das questões que aludem à participação do IPHAN no 

licenciamento ambiental, foi criada uma Coordenação Nacional de Licenciamento, ligada 

diretamente à presidência do Instituto.  

Inobstante os esforços empreendidos pelo IPHAN, afigura-se a sua impossibilidade 

para gerir tamanha sobrecarga de trabalho face à densidade que a Instrução Normativa nº 

01/2015 e a Portaria Interministerial nº 60/2015 representam.  

Tal estado de coisas é incongruente com o cenário atual brasileiro, cuja envergadura 

dos projetos de infraestrutura em implantação exige não apenas agilidade de respostas no 

tocante a permissões de pesquisas arqueológicas, mas também efetividade na fiscalização e 

acompanhamento de processos de licenciamento ambiental em todo o país. Nesse sentido, se a 

Instituição continuar sendo vista como um óbice, um entrave ao desenvolvimento que se 

estabelece por meio da implantação de empreendimentos pelo país afora, ela corre o risco de 

ser absorvida, dissolvida ou de ter suas atribuições espalhadas por diferentes ministérios, num 

retrocesso já vivenciado em tempos anteriores (LIMA, T., 2001; 2007).  

A ausência de estrutura do IPHAN não pode ser usada para justificar, ad eternum, os 

problemas de gestão do patrimônio arqueológico brasileiro. Essa situação precisa modificar-se 

e o IPHAN precisa ser dotado de condições necessárias (recursos orçamentários compatíveis, 

pessoal e mecanismos de fiscalização), para cumprir os princípios constitucionais que lhe 

competem. Nesse sentido, vale ressaltar uma recomendação do Tribunal de Contas da União56 

para a criação de um departamento de arqueologia no IPHAN, nos mesmos moldes do 

Departamento de Patrimônio Imaterial – DPI.  

Desejável que, dentro da estrutura do IPHAN, o reforço do CNA culmine com o 

necessário desatrelamento da arqueologia, dando a esta área o espaço e a fluidez de que 

necessita para resolver os crônicos problemas da arqueologia brasileira que se arrastam há 

muito tempo.  

                                            
55  Art. 17. Ao Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização compete: XIV - supervisionar e orientar as 

atividades do Centro Nacional de Arqueologia e do Sítio Roberto Burle Max. 
56 Acórdão nº 2.164 /2007 – TCU – plenário, publicado no dou nº 202, seção 1, de 19 de outubro de 2007, que 

recomenda, entre outras coisas, que “[…] Reforce o número de técnicos em arqueologia e de servidores 

lotados na gerência de arqueologia, bem como estude a possibilidade de criação de um departamento de 

arqueologia, no mesmo patamar do atual departamento do patrimônio imaterial, tendo em vista a importância 

do tema no escopo das atribuições do instituto”. 
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Apesar das dificuldades enfrentadas pelo IPHAN, verifica-se um esforço para a 

estruturação e fortalecimento do CNA, cujo instrumento central para a orientação das ações é, 

segundo informado pelo órgão, um Plano Diretor Estratégico, que se encontra em fase de 

construção, e que deverá definir uma política nacional para o Patrimônio Arqueológico 

Brasileiro em todos os seus aspectos: identificação, pesquisa, proteção, promoção e 

socialização. O Plano objetiva, também, construir um modelo institucional de gestão para esse 

patrimônio e desenvolver um programa de tombamento de bens de natureza arqueológica, 

entre outras ações57. 

A articulação interministerial do governo federal e do poder público, nas diferentes 

esferas de competência poderá facultar a eficácia pretendida nos processos relacionados ao 

patrimônio arqueológico. No Plano governamental, existem instrumentos e programas que 

integram sistemas nacionais com o objetivo de garantir e promover os preceitos 

constitucionais de acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88), e 

de pleno exercício dos direitos culturais (art. 215, CF/88). Trata-se do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação e do Sistema Nacional de Cultura-SNC. Considerando a 

necessidade de construção de um modelo que atenda as características específicas do 

patrimônio arqueológico a ser acautelado no município de Serranópolis, cumpre destacar 

alguns aspectos pontuais nestes sistemas que podem ser úteis ao contexto do presente estudo.   

 

1.6 O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC) 

A criação de unidades de conservação (UCs), em especial as de proteção integral e 

domínio público, entre as quais se encontram os parques nacionais, é tida como 

uma das formas mais eficientes de conservação in situ da biodiversidade, na medida 

em que não é admitido o uso direto dos recursos naturais encontrados em seus 

limites. Os parques nacionais e demais categorias de manejo de unidades de 

conservação, além de exercerem a função da proteção da diversidade biológica, 

podem também contribuir para a preservação do patrimônio cultural, composto de 

bens culturais materiais e imateriais, que se encontrem em seus limites (Leuzinger, 

2011, p. 365). 

 

Unidade de Conservação (UC), nos moldes preconizados pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC58, constitui o espaço territorial especialmente protegido, 

legalmente instituído para regime especial de proteção, segundo objetivos de conservação e 

limites definidos (inc. I do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000).  

                                            
57 Portal do IPHAN, Centro Nacional de Arqueologia – CNA, 2016. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/315 

 
58 SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000) estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação. 
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O SNUC foi concebido de forma a potencializar o papel das UCs, de modo que sejam 

planejadas e administradas de forma integrada com as demais UCs, assegurando que amostras 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas 

estejam adequadamente representadas no território nacional e nas águas jurisdicionais. Para 

isso, o SNUC é gerido pelas três esferas de governo (federal, estadual e municipal)59. 

Cabe ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade60 (ICMBio) 

executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, 

implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. O ICMBio é 

responsável pela gestão direta de 320 UCs. Destas, 83 são unidades de conservação de uso 

sustentável destinadas à conservação da biodiversidade aliada ao uso sustentável dos recursos 

naturais e à manutenção do modo de vida dos povos tradicionais. Além das 320 UCs, o 

Instituto é responsável pela supervisão de outras quase 660 reservas privadas oficialmente 

reconhecidas (as reservas particulares do patrimônio natural – RPPN), além de 14 centros de 

pesquisa e conservação, 11 coordenações regionais e nove unidades avançadas de 

administração e finanças61. 

O Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) foi instituído em Goiás pela 

por meio da Lei nº 14.247, de 29 de julho de 2002 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

5.806/0362. Assim como o SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das Unidades de Conservação. 

O SEUC prevê duas categorias de Unidades de Conservação: Proteção Integral e 

Desenvolvimento Sustentável. As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo básico a 

preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Já 

as Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

O grupo de Unidades de Conservação de Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de Unidades de Conservação: 

I – Estação Ecológica; 

II – Parque Estadual; 

                                            
59 http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc 
60 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia em regime especial. Criado dia 

28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). 
61ICMBio, Relatório de Gestão – 2015, p. 14. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/acessoainformacao/images/stories/relatorios/Relatorio_de_gestao_2015_INTERNE

T.pdf 
62Lei nº 14.247, de 29 de julho de 2002    disponível em: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/ 

2002/lei_14247.htm 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=2352#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
http://www.icmbio.gov.br/acessoainformacao/images/stories/relatorios/Relatorio_de_gestao_2015_INTERNET.pdf
http://www.icmbio.gov.br/acessoainformacao/images/stories/relatorios/Relatorio_de_gestao_2015_INTERNET.pdf
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/%202002/lei_14247.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/%202002/lei_14247.htm
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III – Monumento Natural; 

IV – Refúgio da Vida Silvestre. 

O grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável é composto pelas seguintes 

categorias de Unidades de Conservação: 

I – Área de Proteção Ambiental; 

II – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

III – Reserva Particular do Patrimônio Natural; 

IV – Área de Relevante Interesse Ecológico. 

 O estado de Goiás possui 8 Unidades de Conservação Federais, entre elas o Parque 

Nacional das Emas (próximo ao município de Serranópolis) e o Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros; 19 Unidades de Conservação Estaduais, sendo 9 pertencentes ao Grupo de 

Proteção Integral e 10 ao Grupo de Uso Sustentável; 16 Unidades de Conservação Municipais 

(Parques Municipais) e 43 Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, entre as 

quais a Reserva Pousada das Araras (Serranópolis) e a Reserva Ecológica Cachoeira das 

Andorinhas (Aporé). 

Dentre as Unidades de Proteção Integral, destaca-se, como parâmetro para a 

concepção de parque arqueológico, o Parque Estadual. Ressalta-se que as figuras do Parque 

Estadual e do Parque Municipal, nos termos dos SNUC/SEUC, são perfeitamente aplicáveis, 

desde já, para a proteção de unidades de conservação com vocação cultural, como é o caso do 

patrimônio arqueológico. O SEUC traz as seguintes definições e objetivos para as UCs 

destacadas63:  

 Parque Estadual (PE): tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. É de posse 

e domínio público, sendo que as áreas particulares em seus limites serão 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Quando criadas pelos Municípios, 

terão a denominação de Parque Municipal. 

Ainda, como Unidade de Proteção Integral apta a acolher o patrimônio cultural 

arqueológico, pode-se aplicar o Monumento Natural.  

 Monumento Natural (MN): tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, 

                                            
63 Dados extraídos do Portal da SECIMA. Disponível em: http://www.secima.go.gov.br/ acesso realizado em 

20/12/2015. 

http://www.secima.go.gov.br/
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desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da 

terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidade 

entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do 

proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da 

unidade para a coexistência do monumento natural com uso da propriedade, a área 

deve ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei. Nas áreas sob propriedade 

privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo 

público, observadas as condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da 

unidade, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e 

aquelas previstas em regulamento.  

Dentre as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, destacam-se, como 

parâmetros para a proteção de sítios arqueológicos, as seguintes: 

 Área de Proteção Ambiental: as APA são áreas em geral extensas, com um certo grau 

de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem estar das populações 

humanas, e têm como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Será 

constituída por terras públicas ou privadas. Respeitados os limites constitucionais, 

podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de propriedades privadas 

localizadas em APA. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação 

pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da 

unidade; nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as 

condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições 

legais. 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural: A RPPN é área de domínio privado, 

gravada com perpetuidade por iniciativa unilateral de seu proprietário, especialmente 

protegida por ser considerada de relevante importância pela sua biodiversidade ou pelo 

seu aspecto paisagístico, ou, ainda, por suas características ambientais que justifiquem 

ações de recuperação ou conservação de ecossistemas frágeis e ameaçados. Tem por 

objetivo primordial a proteção dos recursos naturais da área. 

 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), descrita no art. 21 da Lei nº 

9.985/2000, requer a aquiescência de gestão compartilhada da UC, pois ela não precisa ser 

desapropriada em vista de ser propriedade particular gravada com perpetuidade.  
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Além das UCs instituídas via SNUC, existe outra modalidade de proteção a destacar, 

muito relevante para iniciar o processo de avaliação e criação da UC, refere-se ao instituto da 

Área de Limitação Administrativa Provisória (ALAP). A ALAP está albergada no art. 22-

A da Lei nº 9.985/2000, sendo definida como uma área para a qual se decretam limitações 

provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente 

causadores de degradação ambiental, com o objetivo de realizar estudos para viabilizar 

proposta de criação de UC. A ALAP, na forma da lei, ressalva as atividades agropecuárias, 

atividades econômicas já exercidas e obras públicas licenciadas.  

O emprego desse instituto guarda importantes vantagens: i) pode ser decretada pelo 

Poder Público Municipal; ii) utiliza instituto legal de imediata aplicação e iii) traz o razoável 

prazo de sete meses para a destinação definitiva da área, visto que nesse prazo é possível 

concluir estudos diagnósticos, inclusive socioeconômicos, de área de pequena extensão. 

Contudo, os arranjos organizacionais devem implicar baixo custo operacional e ser 

antecipados ao início da contagem do prazo aberto pela decretação da ALAP. Caso contrário, 

o período poderá ser insuficiente. 

Considerando que os sítios arqueológicos são bens da União, os projetos de criação de 

parques arqueológicos devem passar pela apreciação do IPHAN, pois, embora a obrigação de 

proteger estes bens seja concorrente, a competência do Governo Federal é preponderante em 

virtude do interesse federal decorrente da imposição constitucional. No âmbito do SNUC, 

existe uma legislação e um rito legal a serem observados para a criação de unidades de 

conservação. Na esfera da Cultura (IPHAN), contudo, não há, ainda, portaria ou instrumento 

que normatize a criação de parques arqueológicos. Esta lacuna precisa ser sanada e ninguém 

melhor do que o órgão responsável por esta gestão, e que tem expertise na área de 

arqueologia, para definir os parâmetros, critérios e passos necessários para a criação de 

unidades de conservação desta natureza.  

 

1.7 O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA (SNC) 

 

A implementação de instrumentos integrados que visem a cooperação técnica entre os 

entes da Federação para a elaboração de planos e de políticas públicas para a proteção dos 
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bens e valores culturais faz parte das diretrizes, estratégias e ações do Plano Nacional de 

Cultura – PNC64 e ocorrem via Sistema Nacional de Cultura – SNC65.  

 Dentre as estratégias e ações do PNC para a área do patrimônio cultural material, 

cumpre destacar, no contexto da presente proposta, as seguintes: 

i. construir instrumentos integrados de preservação, salvaguarda e gestão do patrimônio 

em todas as suas vertentes e dimensões, incluindo desenvolvimento urbano, turismo, 

meio ambiente, desenvolvimento econômico e planejamento estratégico, entre outras 

(Cap. I, 1.10.6); 

ii. promover ações de educação para o patrimônio, voltadas à compreensão e ao 

significado do patrimônio e da memória coletiva, em suas diversas manifestações, 

como fundamento da cidadania, da identidade e da diversidade cultural (Cap. II, 

2.3.1); 

iii. fortalecer a política de pesquisa, documentação e preservação de sítios arqueológicos, 

promovendo ações de compartilhamento de responsabilidades com a sociedade na 

gestão  de sítios arqueológicos e o fomento à sua socialização (Cap. II, 2.4.3); 

iv. promover política para o reconhecimento, pesquisa, preservação e difusão  do 

patrimônio paleontológico, em conjunto com demais órgãos, instituições e entidades 

correlacionadas (Cap. II, 2.4.4); 

v. fomentar a instalação de acervos mínimos em instituições de ensino, pesquisa, 

equipamentos culturais e comunitários que contemplem a diversidade e as 

características da cultura brasileira (Cap. II, 2.5.2); 

vi. instituir a paisagem cultural como ferramenta de reconhecimento da diversidade 

cultural brasileira, ampliando a noção de patrimônio para o contexto territorial e 

abarcando as manifestações materiais e imateriais da área (Cap. II, 2.6.1); 

vii.  capacitar educadores e agentes multiplicadores para a utilização de instrumentos 

voltados à formação de uma consciência histórica crítica que incentive a valorização e 

a preservação do patrimônio material e imaterial (Cap. II, 2.7.16); 

viii. fomentar a implantação, manutenção e qualificação dos museus nos municípios 

brasileiros, com o intuito de preservar e difundir o patrimônio cultural, promover a 

                                            
64 Lei nº 12.343/2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010 /2010 

/lei/l12343.htm 
65 O SNC estabelece mecanismos de gestão compartilhada entre estados, cidades, Governo Federal e a sociedade 

civil para a construção de políticas públicas de cultura. In: As metas do Plano Nacional de Cultura. Brasil. 

Ministério da Cultura. São Paulo: Instituto Via Pública: MinC, 2012. 216 p.;il.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010
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fruição artística e democratizar o acesso, dando destaque à memória das comunidades 

e localidades (Cap. III, 3.1.21); 

ix. aprofundar a inter-relação entre cultura e turismo, gerando benefícios e 

sustentabilidade para ambos os setores (Cap. IV, 4.7 );  

x. apoiar a realização de fóruns e seminários que debatem e avaliem questões específicas 

relativas aos setores artísticos e culturais, estimulando a inserção de elementos críticos 

nas questões e o desenho de estratégias para a política cultural do país (Cap. IV, 

5.3.4);  

xi. estimular a criação de conselhos paritários, democraticamente constituídos, de modo a 

fortalecer o diálogo entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil (Cap. 

IV,5.4); 

xii. fortalecer a atuação do Conselho Nacional de política Cultural, bem como dos 

conselhos estaduais e municipais, com instâncias de consulta, monitoramento e debate 

sobre as políticas públicas de cultura (Cap. IV, 5.4.1).  

Postas essas considerações sobre as políticas públicas para tutela dos bens culturais, é 

imperativo ressaltar que tais políticas públicas é que têm o poder de fomentar as ações 

regionais, como diretrizes e metas constitucionais.  

Considerando a realidade brasileira em que estão inseridos os sítios arqueológicos – 

em sua grande maioria em áreas rurais na maior parte cercadas por pequenas comunidades –, 

torna-se temeroso aguardar que tais comunidades tenham a iniciativa para a proteção dos 

bens. Ainda que os seus membros os reconheçam como portadores de referências à sua 

identidade e à sua cultura e desejem sua proteção, essas pessoas precisam ser 

instrumentalizadas para tanto.  

Nesse cenário, compete ao Ministério da Cultura ampliar e qualificar as categorias de 

proteção aos bens culturais, com a criação de ferramentas de gestão que se fizerem 

necessárias. Uma contribuição recente neste aspecto veio com a publicação da Portaria nº 137, 

de 28 de abril de 2016, que estabelece diretrizes de Educação Patrimonial no âmbito do 

IPHAN e das Casas do Patrimônio66.  

                                            
66 A Portaria institui um conjunto de marcos referenciais para a Educação Patrimonial (EP) enquanto prática 

transversal aos processos de preservação e valorização do patrimônio cultural no âmbito do Iphan (Art.1º). 

Estabelece como diretrizes da Educação Patrimonial: I - Incentivar a participação social na formulação, 

implementação e execução das ações educativas, de modo a estimular o protagonismo dos diferentes grupos 

sociais; II - Integrar as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens culturais aos espaços de vida das 

pessoas; III - valorizar o território como espaço educativo, passível de leituras e interpretações por meio de 

múltiplas estratégias educacionais; IV - Favorecer as relações de afetividade e estima inerentes à valorização e 

preservação do patrimônio cultural; V - Considerar que as práticas educativas e as políticas de preservação 
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Entretanto, conforme já destacado, não existe pela via da Cultura um regramento que 

norteie a criação de unidades de conservação específicas para proteger o patrimônio 

arqueológico brasileiro in loco. A criação e proteção das Unidades de Conservação no Brasil, 

mesmo aquelas cuja finalidade é a proteção de bens arqueológicos, se dá via Ministério do 

Meio Ambiente, por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.  

Certo que, dentro da concepção unitária de meio ambiente, o patrimônio cultural 

beneficia-se deste mecanismo; entretanto, ele traz algumas dificuldades e conflitos do ponto 

de vista operacional. Existem categorias de UCs, conforme abordado anteriormente, que 

compatibilizam a proteção ambiental com determinados usos do solo e visitação pública. Há 

outras, de proteção integral, em que os usos dos recursos são restritos. A natureza dos bens 

arqueológicos é específica. Os sítios são bens culturais e sua proteção, tanto quanto sua 

fruição, devem ser garantidas pelo Estado. Harmonizar as especificidades deste patrimônio 

com as figuras existentes de UCs, via SNUC, ainda é um desafio, para além dos próprios 

desafios de se manter um parque economicamente viável e ecologicamente sustentável no 

Brasil.  

Outro problema para a criação de parques arqueológicos via SNUC é a enorme 

demanda já existente de criação de parques nacionais, estaduais e municipais, que aguardam 

estudos técnicos e recursos para implementação.  

O Ministério da Cultura é o órgão que detém conhecimento acumulado e técnicos (não 

em número suficiente) qualificados para lidar com as particularidades do patrimônio cultural. 

Ainda que os parques sejam criados em parceria com o SNUC, a elaboração de diretrizes 

gerais pelo Ministério da Cultura poderá facilitar sobremaneira o árduo caminho que as 

entidades e pessoas interessadas têm de percorrer para criar um parque municipal, por 

                                                                                                                                        
estão inseridas num campo de conflito e negociação entre diferentes segmentos, setores e grupos sociais; VI - 

Considerar a intersetorialidade das ações educativas, de modo a promover articulações das políticas de 

preservação e valorização do patrimônio cultural com as de cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde, 

desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas; VII - incentivar a associação das políticas de patrimônio 

cultural às ações de sustentabilidade local, regional e nacional; VIII - considerar patrimônio cultural como 

tema transversal e interdisciplinar (Art. 3º). A Portaria destaca como documentos referenciais para a prática de 

Educação Patrimonial pelo Iphan as publicações Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos, 

IPHAN, 2014, e a publicação Educação Patrimonial: inventários participativos, IPHAN, 2016 (Art. 4º), 

enquanto instrumentos estratégicos de implementação da política de Educação Patrimonial pelo Iphan 

estabelecem as Casas do Patrimônio (quando resultantes de um arranjo institucional entre o Iphan, a 

comunidade local, sociedade civil e demais instituições públicas e privadas) para promoção de ações 

educativas, visando fomentar e favorecer a construção do conhecimento e a participação social para o 

aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural brasileiro 

(Art. 5º).  
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exemplo. Poderá direcionar as ações no sentido de que se alcance a efetividade desejada para 

a proteção dos referidos bens, e não o contrário. Deve-se questionar, nesse ínterim:  

Quais são os pressupostos conceituais, metodológicos, técnicos e processuais que 

devem ser atendidos para a criação de um parque que efetivamente proteja e promova o 

patrimônio arqueológico?  

A tutela de sítios ou vestígios arqueológicos sob ameaça iminente de destruição 

poderia igualmente beneficiar-se de alguma medida cautelar neste sentido?  

Considerando a velocidade com que os empreendimentos (hidroenergéticos, 

rodoferroviários, agropecuários, imobiliários) têm sido implantados no Brasil, qual é o 

mecanismo de que dispõe uma comunidade para garantir a integridade de seus bens, em face 

de uma legislação ambiental que não consegue efetivamente salvaguardar estes vestígios?  

Poderia ser criado um mecanismo semelhante ao instrumento da Área de Limitação 

Administrativa Provisória (ALAP), ágil, desburocratizado e específico para proteção 

emergencial do patrimônio arqueológico via Ministério da Cultura?  

Soares (2007, p. 181) propõe que a criação de uma “Reserva Arqueológica em 

decorrência do licenciamento ambiental”. A autora defende que no curso do licenciamento 

ambiental pode ocorrer situação que exija a suspensão do procedimento ambiental de 

licenciamento ou indicação de condicionantes pelo IPHAN e pelo órgão licenciador, com a 

finalidade de preservar a área delimitada como reserva no tempo estabelecido. Nesse sentido: 

A reserva arqueológica se apresenta como um instrumento preventivo a ser 

considerado no curso do licenciamento ambiental, com influência no 

processo decisório de concessão das licenças ambientais, desde a alternativa 

locacional e mudança de traçado até a definição de condicionantes e das 

compensações que atendam à significância do sítio pesquisado. (SOARES, 

2007, p. 181). 

 

 

A reserva arqueológica causa, portanto, uma restrição temporária ao direito de 

propriedade, que deve ser arcada pelo empreendedor, no caso de a reserva resultar do 

procedimento arqueológico realizado em virtude da implementação de obra ou atividade 

submetida a licenciamento ambiental (SOARES, 2007, p. 81). 

Entretanto, não há que se falar de acautelamento provisório do patrimônio 

arqueológico, quando já se sabe, de antemão, que não existe outra figura definitiva para a 

proteção destes bens. O tombamento pode ser eficiente por um lado (porque impede a 

descaracterização e restringe o uso); por outro, é incompatível com a natureza dos bens 

arqueológicos, pelos mesmos motivos.  
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Reitera-se, por fim, que a elaboração de diretrizes para a criação de unidades de 

conservação do tipo “parque cultural”, “parque arqueológico” ou outras modalidades que 

possam abarcar conjuntos de sítios – sejam os monumentais, evidenciados na paisagem, sejam 

os pequenos ou ocultos no subsolo – consiste em uma medida de caráter prático, com boas 

possibilidades de funcionamento. Traçadas as diretrizes nos moldes necessários à correta 

preservação e gestão do patrimônio arqueológico, a cooperação dos demais entes e da 

comunidade poderá ser melhor direcionada.  

 

1.8 A TENDÊNCIA DE MINIMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 

AMBIENTAL E CULTURAL BRASILEIRO 

 

O país tem assistido a um movimento gradativo de simplificação dos processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos, ora obstaculizando a voz das instituições 

partícipes, ora reformulando os dispositivos legais, a fim de que se prestem aos interesses 

econômicos, em detrimento do meio ambiente. 

Análises que questionam a reduzida capacidade institucional dos órgãos ambientais, 

de modo geral, estão apoiadas na lentidão para analisar cada processo, e podem 

destacar o licenciamento ambiental como instrumento que se interpõe aos propósitos 

da IBEE em gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. Além disso, o 

questionamento da capacidade institucional dos órgãos ambientais encontra parcela 

dos seus fundamentos nas pressões recebidas pelos próprios órgãos. Segundo 

Zhouri, Laschesfiki e Paiva (2005), a legislação tem sido reinterpretada, 

casuisticamente, em especial quando entendida como obstáculo ou quando se 

apresenta contrária ao modelo de desenvolvimento e aos interesses vorazes do 

mercado. (JERONYMO, BERMANN e GUERRA, 2012, p. 182). 

 

Neste contexto, a publicação da PI nº 60/2015 e da IN nº 01/2015 reflete um processo 

político-ideológico que permeia o atual cenário brasileiro e mundial.  

Esta realidade pode ser revelada por meio de sucessivas investidas de setores ligados 

ao empresariado para a minimização ou extinção de exigências de estudos ambientais para a 

implantação de empreendimentos econômicos no Brasil. Nesse sentido, a Secretaria de Meio 

Ambiente do Distrito Federal abriu uma consulta pública para ouvir a opinião da população 

sobre a proposta de alteração na legislação do licenciamento ambiental aprovada pela 
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Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente (Abema)67. O texto prevê alteração nas 

resoluções do CONAMA nº 001/1986 e 237/199768.  

Ao mesmo tempo, ganhou amplitude nacional na mídia a discussão em torno da 

votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 65/2012, que chegou a ser aprovada na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado (27/04/2016). Conforme 

noticiado pelo Jornal O Estadão69, A PEC 65/2012, de autoria do senador Acir Gurgacz (PDT-

RO) e relatada pelo senador Blairo Maggi (PR-MT), simplesmente rasga a legislação 

ambiental aplicada atualmente em processos de licenciamento de obras públicas ao 

estabelecer que, a partir da simples apresentação de um Estudo Impacto Ambiental (EIA) pelo 

empreendedor, nenhuma obra poderá mais ser suspensa ou cancelada.  

Em oposição à aprovação da PEC 65, o Ministério Público Federal, por meio do 

Grupo de Trabalho Intercameral, emitiu Nota Técnica (NT) datada de 03 de maio de 2016. O 

texto da NT assevera que a Proposta de Emenda Constitucional nº 65/2012, ao acrescentar o § 

7º ao art. 225 da Constituição, com a redação apresentada e aprovada pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, “altera por completo a sistemática 

vigente acerca do licenciamento ambiental, em flagrante violação a Cláusulas Pétreas da 

Constituição, a princípios constitucionais explícitos e a compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional”. Assevera, ainda, o documento 

que a justificação da PEC não encontra respaldo fático ou jurídico em seu conteúdo, o que 

fragiliza a proteção ambiental proporcionada atualmente pela legislação em vigor.   

  Em seu item 6, a Nota Técnica demonstra a absoluta inconsistência da justificativa da 

PEC 65 e alerta para a associação entre o licenciamento e corrupção:  

A operação Lava Jato vem demonstrando a íntima relação dos empreiteiros 

de grandes obras públicas com a corrupção. Um dos exemplos mais 

evidentes é a simbólica UHE Belo Monte, no Pará, a obra de infraestrutura 

mais cara do país. Seu processo de licenciamento ambiental resultou até 

                                            
67 Publicado no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Governo de Brasília – SEMA. Disponível 

em http://www.semarh.df.gov.br/noticias/item/2743. O acesso à proposta e detalhes de como participar ficou 

disponível pelo prazo de 30 dias em:  http://www.semarh.df.gov.br/conselhos/conam-df/resolucoes-

conamdf.html.  
68 Para fazer frente à situação, foi organizada uma Petição contra a mudança da Resolução CONAMA 

001/1986, no site da AVAAZ.ORG. Conforme divulgado no site, a Petição se coloca contra a Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA, instituição que reúne os Órgãos Estaduais 

do Meio Ambiente – OEMAs no país e que elaborou uma proposta de resolução para substituição das 

Resoluções CONAMA 001/1986 e 237/1997, as quais regulam os processos de licenciamento ambiental no 

território brasileiro. Esta proposta já fora encaminhada à Secretaria Executiva do CONAMA, a qual repassou 

ao IBAMA para manifestação.  https://secure.avaaz.org/po/petition/, postado em 7 de novembro de 2015. 
69  André Borges, O Estado de São Paulo. 27 de abril de 2016 | 22h43 disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,comissao-do-senado-aprova-pec-que-derruba-licenciamento-

ambiental-para-obras,10000028489 

http://www.semarh.df.gov.br/noticias/item/2743
http://www.semarh.df.gov.br/conselhos/conam-df/resolucoes-conamdf.html
http://www.semarh.df.gov.br/conselhos/conam-df/resolucoes-conamdf.html
https://secure.avaaz.org/po/petition/
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agora em 24 ações judiciais promovidas pelo Ministério público Federal. 

(NT – MPF – PEC 65, 2016, p. 20). 

 

Ainda em torno das questões que aludem à tutela ambiental, a 4ª Câmara de Meio 

Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (MPF) promoveu, no mês de 

maio de 2016, uma mobilização em todo país pela eficácia do licenciamento ambiental. A 

ação coordenada consistiu na realização de audiências públicas, em parceria com os MPs 

estaduais e demais agentes locais, com o objetivo de dar ampla publicidade ao tema, debatê-lo 

com a sociedade e alertar para os riscos que a PEC 65/2012 trará para o meio ambiente e as 

coletividades locais, caso implementada.  

Além da PEC, foram debatidas outras propostas de alterações de atos normativos 

referentes ao Licenciamento Ambiental em tramitação no Congresso Nacional (PLS nº 

654/2015 do Senado Federal e PLC nº 3729/2004 e apensos da Câmara dos Deputados), bem 

como a proposta de alteração das Resoluções 01/1986 e 237/1997, em tramitação no Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama)70.  

Diante de todo o exposto, fica evidente que a tendência de minimização de exigências 

legais para a aprovação de empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio cultural 

brasileiro subjaz a uma política de encurtamento do braço das instituições ligadas à proteção 

do meio ambiente, entre elas o IPHAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
70 Noticiado na página da Procuradoria Gral da República, em 10 de maio de 2016. Disponível em: 

 http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/mobilizacao-pec-65-nao/mobilizacao-

pec-65-nao-16-a-20-05-1 
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2 PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DE SERRANÓPOLIS/GO 

 

 

2.1 O ESTADO DE GOIÁS 

 

O estado de Goiás, onde se localiza o município de Serranópolis, situa-se na região 

Centro-Oeste do Brasil. Possui uma área de 340.111,78 km², divididos em 246 municípios. É 

o sétimo maior estado do país, representando 4,0% do território nacional. Possui uma 

população de 6.694.922 habitantes (IBGE, 2016). 

O clima é predominantemente tropical, com duas estações bem definidas, um período 

chuvoso e outro seco. O maior índice pluviométrico ocorre entre os meses de setembro e abril, 

com precipitação média anual entre 1.200 a 2.500 mm, com chuvas mais concentradas no 

verão71. Situado no Planalto Central do Brasil, o estado possui um relevo bastante variado, 

com planaltos, chapadas, vales e depressões. A vegetação representativa é o cerrado, cujas 

principais características são os grandes arbustos e as árvores esparsas, de galhos retorcidos e 

raízes profundas.  

Na região sul do estado são encontradas pequenas faixas de Mata Atlântica, 

principalmente nas margens dos rios e nas serras. Na divisa com o estado do Mato Grosso, a 

oeste, existe uma pequena área de Floresta Tropical. De acordo com a WWF Brasil72, na 

totalidade, incluindo as zonas de transição com outros biomas, o Cerrado abrange 2.036.448 

km², o equivalente a 23,92% do território brasileiro. Trata-se de formação de savanas mais 

rica em vida em nível mundial, uma vez que sua área protege 5% de todas as espécies do 

planeta e três em cada dez espécies brasileiras, muitas delas só encontradas neste ambiente73. 

O estado de Goiás sofreu altos índices de desmatamento desde a criação de Brasília e a 

abertura de estradas, na década de 1960, bem como a partir da expansão da fronteira agrícola, 

nas décadas de 1970 e 1980.  O território goiano é constituído por rochas que têm idades que 

variam desde o Arqueano até o Cenozóico, sendo representado por complexo granito-

gnáissicos, greenstone belts, vulcano sedimentares, complexos máfico-ultramáficos 

acamadados e rochas sedimentares. No que concerne à hidrografia, Goiás possui rios que 

                                            
71 Atlas do Estado de Goiás, 2014, p. 11-12. Disponível em: http://www.sieg.go.gov.br/RGG/Atlas_IMB_ 2014 

72"World Wide Fund For Nature" ou “Fundo Mundial para a Natureza”, designada mundialmente como 

WWF. O WWF-Brasil é uma organização não-governamental, criada em 1996 e sediado em Brasília, 

desenvolve projetos em todo o país e integra a Rede WWF, a maior rede independente de conservação da 

natureza, com atuação em mais de 100 países e o apoio de cerca de 5 milhões de pessoas, incluindo 

associados e voluntários. 
73  WWFBrasil in: http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/o-cerrado. Acesso em 22-06-2016 

http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/o-cerrado
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alimentam três importantes regiões hidrográficas do país (Araguaia/Tocantins, São Francisco 

e Paraná). Sua rede de drenagens é densa e constituída de rios de médio e grande porte74.  

A economia goiana é baseada na agropecuária intensiva, com forte vocação para o 

agronegócio, o que tem gerado impactos históricos sucessivos ao meio ambiente, com 

reflexos na dinâmica socioeconômica. O valor do PIB goiano estimado para 2014 é de R$ 148 

bilhões75. Mudanças estruturais vêm ocorrendo nas atividades produtivas de Goiás com o 

incremento das indústrias sucroalcooleira e automotiva. Dentre os fatores que favorecem este 

crescimento, destacam-se a localização do estado no território nacional e a produção e 

exploração de algumas matérias-primas, principalmente de origem agropecuária e extrativa, 

devido à integração da agroindústria com a agropecuária moderna. Goiás é o principal 

produtor de níquel, vermiculita e amianto e 2º lugar em fosfato, cobre, ouro e nióbio76. 

No que se refere ao turismo, Goiás é um estado rico que oferece inúmeros atrativos 

distribuídos em dez regiões turísticas: Região Agroecológica, Vale do Araguaia, Serra da 

Mesa, Chapada dos Veadeiros, Grutas e Cavernas, Região das Águas, Região dos Lagos, 

Região do Ouro, Região dos Negócios e Tradições e Região dos Lagos e Cristais77.  

A região sudoeste, onde está inserido o município de Serranópolis, pertence à Região 

Agroecológica, mas detém um conjunto de atributos naturais com bom potencial turístico 

incluindo paisagens cênicas constituídas por cachoeiras, cavernas, os conjuntos de sítios 

arqueológicos que constituem objeto da presente tese, além de fazendas históricas, com seus 

equipamentos tradicionais.  

 

2.2 A REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIÁS 

 

O IBGE divide o estado de Goiás em cinco mesorregiões e dezoito microrregiões 

geográficas78. O estado ainda é dividido em dez Regiões de Planejamento para fins de 

                                            
74  Atlas do Estado de Goiás, 2014, p. 12. 
75  Goiás em Números. Disponível em: http://www.goias.gov.br/  consulta realizada em 27/04/2016. 
76  Goiás em Dados, 2014.  Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Gerência de 

Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas. Governo de Goiás/SEGPLAN. Disponível 

em: http://www.imb.go.gov.br/down/godados2014.pdf. Acesso em 27/04/2016. 
77  Atlas do Estado de Goiás, 2014, p. 12. 
78  O IBGE é o órgão oficial que define as regiões, mesorregiões e microrregiões do território brasileiro segundo 

critérios técnicos, baseados em indicadores sociais e econômicos. Através da Resolução IBGE/PR 51, de 31 

de julho de 1989, foram criadas as Microrregiões Geográficas - MGR, que substituíram as Microrregiões 

Homogêneas - MAH, critério anteriormente utilizado. A área objeto do presente estudo abrange municípios, 

os quais, segundo o IBGE, pertencem todos à mesorregião Sul Goiano e estão subdivididos entre as 

microrregiões geográficas Sudoeste de Goiás e Quirinópolis. 

http://www.goias.gov.br/
http://www.imb.go.gov.br/down/godados2014.pdf
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planejamento estratégico do governo estadual79. Essa divisão tem como objetivo priorizar os 

investimentos governamentais conforme as necessidades socioeconômicas das regiões80. A 

figura n° 1 ilustra a Região de Planejamento Sudoeste Goiano.  

 

Figura 1 – Mapa da Região de Planejamento Sudoeste Goiano 

 

Fonte: Instituto Mauro Borges – junho /201681. 

                                            
79 A Secretaria Estadual de Planejamento de Goiás (Seplan – GO, atual Segplan), utiliza critérios de 

regionalização diferenciados dos adotados pelo IBGE. Para a área de interesse do presente estudo, a Segplan 

denomina Sudoeste Goiano. 
80  Entre os instrumentos de planejamento e ordenamento territorial, o Governo do Estado de Goiás, por meio do 

Decreto nº 6.707, de 28 de dezembro de 2007, instituiu a Comissão Coordenadora do Zoneamento 

Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás (ZAEE-GO). Conforme informado pelo SIEG (Sistema 

Estadual de Geoinformação de Goiás/SEGPLAN/ Governo de Goiás). O ZAEE-GO adotou as diretrizes 

metodológicas do Zoneamento Ecológico Econômico-Brasil e foi dimensionado para contemplar quatro fases 

de trabalho: Planejamento do Projeto, Diagnóstico, Prognóstico e Implementação das Ações, sendo que a 

primeira fase de trabalho foi a do Planejamento, denominada de Macrozoneamento, Agroecológico e 

Econômico do Estado de Goiás (MACROZAEE-GO), que teve como objetivos a elaboração de quatro 

Pprodutos: primeiro produto, a elaboração do Banco de Dados Geográfico do MACROZAEE-GO; segundo 

produto, a elaboração do mapa de Aptidão Agrícola do Estado; o terceiro produto, a atualização do mapa de 

Uso da Terra e Cobertura Vegetal do Estado e o quarto e último produto, a elaboração do Termo de 

Referência para a consecução das etapas seguintes, ou seja: diagnóstico, prognóstico e implementação das 

ações (SIEG, 2014). O ZEE está sem previsão definida para sua conclusão. 
81 http://www.imb.go.gov.br/down/mapas/regioes%20de%20planejamento/sudoeste.jpg,Consulta realizada em 

21/07/2016. 

http://www.imb.go.gov.br/down/mapas/regioes%20de%20planejamento/sudoeste.jpg
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A região sudoeste do estado é composta por 26 municípios e insere-se no contexto da 

bacia hidrográfica do rio Paranaíba (Bacia do Paraná), conforme demonstra o Mapa da Região 

de Planejamento Sudoeste Goiano (figura nº 1). A Região apresenta uma população total 

(2013) de 601.040 indivíduos e detém o 3º melhor Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH - M) do estado (1991 – 2000 – 2010)82. 

Como se sabe, a maior vocação econômica e cultural da Região está relacionada à 

atividade agropecuária, com expressiva participação no agronegócio em escala nacional. De 

acordo com a Síntese Estatística, elaborada pela Secretaria de Planejamento do Estado de 

Goiás83, no que concerne à produção agropecuária a região apresenta os seguintes números: 

Produção de Grãos (2005): 4.381.325 toneladas; rebanho bovino (2004): 3.438.017 

cabeças; produção de leite: 399.236 mil litros. 

Esta vocação esteve presente desde os primeiros tempos da ocupação histórica 

regional que ocorreu com a chegada dos fazendeiros, oriundos principalmente do triângulo 

mineiro e, posteriormente, do interior paulista (em torno da terceira década do século XIX), 

conforme demonstrado no Capítulo 1.  

O contexto atual de desenvolvimento econômico regional baseado no agronegócio tem 

significado uma pressão indireta sobre a cultura local, ocasionando uma crescente mudança 

nos costumes e modos de vida da população. Esta pressão se faz sentir também sobre os bens 

arqueológicos, na medida em que o desmatamento avança sobre os poucos relictos de cerrado, 

não mais apenas pelo avanço das pastagens, mas para o plantio de grandes áreas, em função 

do forte incremento da agricultura em larga escala destinada aos mercados nacional e 

internacional.  

 

2.3 O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS/GO 

 

A cidade de Serranópolis localiza-se na região sudoeste do estado de Goiás. O 

município possui uma área de 5.526,4 Km quadrados e pertence à Mesorregião Sul Goiano e 

Microrregião do Sudoeste de Goiás. Sua sede tem as seguintes coordenadas geográficas: 

51,962° de longitude e 18,306° de latitude.  

                                            
82 IMB – Regiões de Planejamento do estado de Goiás, 2013. 
83SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2006, diponível em: 

http://www.imb.go.gov.br 
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De acordo com informações disponibilizadas em site do IBGE84, o povoamento 

histórico do lugar onde se ergue hoje a cidade de Serranópolis deu-se na década de 1880 a 

1890 por fazendeiros vindos do vizinho município de Ituiutaba, Minas Gerais, atraídos pela 

ótima qualidade das terras para a cultura do café, então a principal riqueza agrícola da região, 

assim como pelas boas pastagens para a criação de gado.  

O primitivo nome da povoação foi Serra do Cafezal, por ser uma região montanhosa, 

onde a produção do café era abundante. Em 1943, pelo Decreto-Lei Estadual nº 8305, de 31 

de dezembro, o distrito aparece com o nome de Nuputira, sendo desconhecida a sua origem. 

Em 1955, por força da Lei Municipal nº 228, do Município de Jataí, foi novamente 

alterado o seu topônimo, passando, então, a chamar-se Serranópolis, nome que conservou 

quando foi emancipado administrativamente. Somente depois de transcorrido meio século, em 

1958, por força de Lei Estadual nº 2117, de 14 de novembro de 1958, foi o distrito elevado à 

categoria de Município, sendo oficialmente instalado em 1º de janeiro seguinte, como Termo 

Judiciário subordinado à Comarca de Jataí (IBGE, 2015)85.  

De acordo como o censo de 200786, foram recenseados 7.333 habitantes, sendo 3.942 

homens e 3.391 mulheres; deste total, 5.155 habitantes residem na zona urbana e 2.178 

moram na zona rural. A população, contabilizada no ano de 2015 foi de cerca de 8.100 

indivíduos.  

De acordo com os dados do IBGE (2015)87, na safra 2007/2008 o município colheu 

3.240 toneladas de girassol em uma área de 3000 ha; 76.790 toneladas de milho em uma área 

de 12.500 ha; 90.000 toneladas de soja em uma área de 30.000 ha; 36.000 toneladas de sorgo 

granífero em uma área de 15.000 ha e 605.710 toneladas de cana-de-açúcar em uma área de 

7126 ha. Esta cultura está em franco desenvolvimento em razão da reativação da indústria de 

álcool existente no município.  

O município integra a região agroecológica do estado, onde a presença ostensiva do 

agronegócio, a exploração do potencial hidrelétrico e a vocação para o turismo se interagem, 

com expressivo valor econômico agregado, em detrimento do patrimônio natural e cultural.  

 

                                            
84  http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=522050&searc=|serranopolis   Acesso em 

26-10-2015, às 16:14. 
85  Disponível em:  http://www.cidades.ibge.gov.br/  consulta realizada em 26-10-2015 16:14 
86  Disponível em:  http://www.cidades.ibge.gov.br/. Consulta realizada em 26-10-2015 16:14 
87 IBGE, 2015. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/consulta realizada em 26-10-2015 16:14 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=522050&searc
http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
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2.4 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE SERRANÓPOLIS/GO88 

 

2.4.1 Breve histórico das pesquisas em Serranópolis 

 

No ano de 1971, o arqueólogo Altair Sales Barbosa inicia em Goiás estudos com o 

objetivo de implantar um programa de pesquisas arqueológicas no centro do Brasil. Em 1972, 

com a colaboração do arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz, do Instituto Anchietano de 

Pesquisas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – IAP/UNISINOS, foi elaborado o 

Programa Arqueológico de Goiás, que começou a ser desenvolvido no ano de 1973, 

envolvendo pesquisas de campo e de laboratório. Ao mesmo tempo, surgiu a necessidade de 

organizar um centro, na Universidade Católica de Goiás, onde o material proveniente das 

escavações pudesse ser estudado e guardado e que também pudesse funcionar como núcleo de 

formação de profissionais. Surge assim o Gabinete de Arqueologia, que, com o passar do 

tempo, transformou-se no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia-IGPA 

(BARBOSA, 2002, p. 37).  

Em 1975, realizava-se em Goiânia, capital do estado de Goiás, o 4ª Congresso 

Brasileiro de Arqueologia. Naquele ano, COSTA LIMA (Meco),89 morador do sudoeste 

goiano, compareceu ao evento com o propósito de chamar a atenção da comunidade de 

arqueólogos para os sítios da região de Serranópolis e Caiapônia. Meco, fazendeiro, profundo 

observador da natureza e possuidor de um conhecimento enciclopédico sobre o cerrado, 

deparara-se, ao longo dos anos em suas incursões pelas bacias do Paranaíba e Araguaia, com 

inúmeras grutas, contendo gravuras e pinturas rupestres.  

Presumindo que aqueles vestígios possuíam valor científico, começou a catalogá-los e 

documentá-los por meio de slides e filmes. Muito estudioso e bem informado, vinha 

acompanhando, com interesse, as notícias sobre as pesquisas arqueológicas que estavam 

sendo realizadas no estado de Goiás. Calculou que durante o Congresso de Goiânia poderia 

encontrar algum pesquisador que se interessasse em conhecer o material do qual ele dispunha.  

                                            
88 As informações sobre o início das pesquisas em Serranópolis foram extraídas das publicações sobre a 

arqueologia de Goiás, ou fornecidas, pessoalmente, por Altair Sales Barbosa e Binômino da Costa Lima, a esta 

autora, no ano de 2016. 
89 Binômino da Costa Lima – Meco “é referência na defesa do patrimônio cultural e natural da região onde atua e 

um exemplo a ser seguido. Sua iniciativa original extrapola as fronteiras do município e do Estado, tornando-o 

merecedor do título de Notório Saber da Universidade Católica de Goiás e membro da National Geographic 

Society”. (Patrimônio Informativo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – dezembro de 

2001 – especial, p. 05). Como reconhecimento pela sua atuação, foi agraciado como o Prêmio Rodrigo Melo 

Franco de Andrade – Categoria: Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico. 2001.   
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Na ocasião, durante as apresentações de trabalhos científicos, Meco, anônimo naquela 

plateia, interessou-se pelos trabalhos apresentados pelo arqueólogo Altair Sales Barbosa. 

Procurando-o durante o intervalo, falou-lhe a respeito do material, dizendo que havia na 

região de Serranópolis mais de 40 abrigos contendo grafismos rupestres e convidou-o para 

conhecer o local. Oportunamente, Altair viajou até a cidade de Jataí para conhecer, de perto, o 

material do qual aquele senhor havia lhe falado. Chegando a sua residência, Meco apresentou-

lhe, por meio de slides, uma bateria de imagens de abrigos e grutas repletas de pinturas e 

gravuras rupestres. O arqueólogo, profundamente impressionado com o que vira, resolveu 

conhecer aquele acervo arqueológico de imediato.  

No mesmo ano, Barbosa convida o arqueólogo Pedro I. Schmitz, com o qual já vinha 

desenvolvendo pesquisas arqueológicas dentro do Programa Arqueológico de Goiás, para 

pesquisar a região de Serranópolis, integrando-a ao referido Programa90. As primeiras 

escavações ocorreram na localidade denominada Gruta do Diogo (Go-ja-01, Núcleo A), na 

fazenda do Sr. Diogo, onde a equipe ficou acampada por cerca de 60 dias, nos meses de junho 

e julho. O piso do abrigo apresentava-se bastante preservado e os arqueólogos depararam-se 

como um cenário extremamente rico de vestígios em superfície, tais como restos de fibras 

vegetais, cerâmica, instrumentos líticos, cascas de amendoim, jatobá, coquinho, milho, entre 

outros, em condições excelentes de preservação.  

A Gruta do Diogo ficaria conhecida nacionalmente, anos mais tarde, pela identificação 

de um esqueleto humano, datado em 11.000 anos A. P.91, aproximadamente. Este esqueleto 

recebeu a denominação de “O Homem da Serra do Cafezal”, tendo sido apelidado pela 

comunidade de Serranópolis como “Zé Gabiroba”92.  

                                            
90 O Programa Arqueológico de Goiás/Projeto Arqueológico Paranaíba objetivou o estudo dos sítios 

arqueológicos do rio Verde, afluente do rio Paranaíba, um dos formadores do Paraná. O Projeto foi executado 

a partir de um convênio firmado no ano de 1973 entre o do Instituto Anchietano de Pesquisas da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – IAP/UNISINOS e o Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia – IGPA. Os trabalhos de campo do Projeto Paranaíba foram realizados entre 1975 e 1982 por 

uma equipe de 8 a 12 pessoas. Totalizaram 150 horas distribuídas entre os anos de 1975, 1976,978, 1980 e 

1982. As pesquisas consistiram na localização de sítios, estudos e avaliação de seu potencial, contando, para 

isto, com coletas de superfície, cortes estratigráficos e escavação parcial do sítio Go-ja-01. Além disto, 

realizou-se a documentação de pinturas e gravuras, que totalizaram 550m². (Schmitz, Silva e Beber, 1997, p. 

8). Outras campanhas foram realizadas posteriormente, mas no escopo de projetos diferentes, pela mesma 

equipe original, por parte dela. Mais recentemente têm sido realizadas pesquisas no âmbito de licenciamentos 

ambientais de empreendimentos econômicos na região (Arqueologia de Contrato), mas os sítios pesquisados 

por Barbosa e Schmitz não sofreram intervenções posteriores por outras equipes.  
91 De acordo com Barbosa (2016), as amostras foram datadas pelo método de Carbono 14 em laboratórios dos 

Estados Unidos e Japão.   
92 Escavação realizada sob a coordenação de Altair Sales Barbosa, em 1996. Os remanescentes do esqueleto 

estão depositados na reserva técnica do Museu Histórico de Jataí/GO.   
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A esta campanha de 1975 seguiram-se outras. A equipe pesquisou, ainda, um grande 

número de abrigos localizados a cerca de 200 km, no município de Palestina de Goiás (um 

povoado, na época, ligado a Caiapônia), na bacia do rio Caiapó, o aglomerado de sítios do Rio 

do Peixe na Bacia do Araguaia93, e uma área no Alto Sucuriú, no Mato Grosso do Sul. A 

última etapa de pesquisas aconteceu no ano de 1999 em abrigos sob rocha localizados na 

Pousada das Araras (Núcleo D). Do conjunto de todas estas pesquisas realizadas por Barbosa, 

Schmitz e equipe resultaram publicações de referência sobre a região arqueológica de 

Serranópolis, além de inúmeros artigos científicos, monografias, dissertações e teses94.  

As pesquisas realizadas na área de Serranópolis denotam que as populações humanas 

chegaram à região e aí se fixaram de modo quase permanente ao longo de quase 12.000 anos. 

Esta fixação estaria relacionada não só à abundância de recursos alimentares, mas também à 

presença de abrigos naturais, clima favorável e oferta de matéria-prima de qualidade para 

confecção de ferramentas (instrumental lítico). A interação do homem com este ambiente 

gerou um aparato cultural e tecnológico específico para cada época, mas sempre em torno de 

um mesmo bioma: o Cerrado.    

 

2.4.2 Ambiente físico: o Cerrado 

 

Por apresentar diversos ambientes, entre os quais distribuem-se inúmeros recursos 

vegetais e animais ao longo do ano, é que o Cerrado possui seu caráter de biodiversidade. 

Em termos de recursos vegetais oferece grande quantidade de frutas comestíveis, cujos 

sabores vão dos agradáveis e doces aos exóticos e azedos. São conhecidos e consumidos 

desde os indígenas pré-coloniais até aos atuais habitantes da zona rural e urbana. Ressalta-se o 

valor medicinal de muitas destas plantas e mesmo seu potencial madeireiro. 

                                            
93 Programa Arqueológico de Goiás – Projeto Alto Araguaia II Etapa, realizados entre os anos de 1979 a 1986, 

sob a coordenação de Barbosa e Schmitz, nas vertentes dos rios Caiapó e Bonito, em área atualmente 

pertencente ao município de Palestina de Goiás (Barbosa, 2002, p. 323). 
94Schmitz, Barbosa e Wüst, eds (1976); Schmitz, Barbosa e Ribeiro, eds (1981, 1-4), Schmitz,  (1980, 1986, 

1987) sobre o projeto em geral; Barbosa (1976) e Miranda (1981/84); sobre a instalação no ambiente;  Ribeiro, 

Schmitz e Barbosa (sobre a oscilação climática observada nos abrigos e na sua proximidade; Jacobus &  

Schmitz (1983), Jacobus (1985, 1986); Moreira (1981/84); Schorr (1976), sobre os restos de alimentos 

recuperados; Barbosa (1976) sobre a indústria lítica; Wüst, e  Schmitz (1975) sobre a cerâmica da fase jataí;  

Schmitz e outros (1984, 1989), sobre a arte rupestre. A estas se somam: Schmitz, Silva e Beber (1997) sobre as 

pinturas de Serranópolis; Schmitz, Barbosa e Ribeiro (1997), sobre as pinturas do Projeto Serra Geral, do 

sudoeste da Bahia; Schmitz, Rosa, Bittencourt Osório (2004), sobre Serranópolis; Barbosa (2002); Barbosa, 

Schmitz, Teixeira Neto e Gomes (2014); Barbosa (2016). Todas estas obras doravante serão aludidas como 

publicações de referência sobre tema.  
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A fauna deste sistema também é variada, composta principalmente por animais de 

pequeno e médio portes. No que se refere à avifauna, 935 espécies ocorrem no sistema; 

destas, 148 espécies são anotadas como próprias (BARBOSA, 1996, p. 33). Costa et al. (1981, 

apud BARBOSA, 1996, p. 33) registram 298 espécies de mamíferos para este sistema 

biogeográfico e não consideram nesta listagem os mamíferos aquáticos. Os répteis listados 

para o sistema representam 268 espécies, o que corresponde a mais de 675 do total citado para 

o Brasil. 

Os peixes aparecem numa listagem preliminar de Lima B. (1976, apud BARBOSA 

1996:34), que registra para este sistema 62 espécies, sendo 22 exclusivas das águas que 

correm para o norte, 17 das águas que correm para o sul, 15 ocorrem tanto nas águas do norte 

como nas do sul e o restante é específico de lagos das águas do norte. 

Especificamente para a área de ocorrência dos sítios de Serranópolis, o Cerrado é 

pródigo com variada fauna de mamíferos e aves de porte médio a grande; a encosta era 

coberta por Cerrado cheio de frutos na estação das chuvas e de mamíferos, aves e moluscos 

terrestres. A paisagem teria sofrido mudanças durante o Holoceno, mas a estrutura básica teria 

permanecido a mesma (SCHMITZ, 2002, p. 1).  

Quanto à geomorfologia e geologia, a região de Serranópolis insere-se no contexto das 

paisagens dominadas por forma de relevo convexas e tabulares, com diferentes ordens de 

grandezas e de aprofundamento de drenagens pertencentes ao domínio do Planalto 

Setentrional da Bacia Sedimentar do Paraná. Geologicamente, a região apresenta arenitos da 

Formação Botucatu, basaltos da Formação Serra Geral e arenitos da Formação Bauru 

(BITTENCOURT, 2004, p. 265).  

A formação Botucatu favorece o surgimento de abrigos, por erosão diferencial. O 

arenito foi coberto por lavas basálticas, metamorfoseado superficialmente e endurecido numa 

pequena espessura, a qual, por ser mais resistente, forma os tetos e, às vezes, as paredes dos 

abrigos. Os abrigos podem ser largos, pouco profundos, bem iluminados. Podem ter grandes 

superfícies cobertas ou constituírem pequenos nichos. Próximo aos abrigos havia riqueza de 

matéria prima mineral; desde a média e baixa encosta era possível alcançar recursos 

alimentares do vale e da chapada (SCHMITZ, 2002, p. 1). 

 

2.4.3 Fases de ocupação humana pré-colonial 

 

No vale do rio Verde, afluente do rio Paranaíba, um dos formadores do Paraná, foram 

identificados, numa área de cerca de 30 x 20 km, 40 abrigos rochosos, formados no arenito 
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Botucatu (vide figura 2). De acordo com Schmitz (2002, p. 2), o estudo realizado em 

Serranópolis busca relacionar as características dos sítios com a qualidade e intensidade da 

ocupação pelas diversas populações que ocuparam esta parte do vale”. A meta a ser atingida 

na área selecionada pelos arqueólogos passou a ser a forma de ocupação dos espaços cobertos 

(abrigos), razão pela qual foram sistematicamente estudados, em detrimento de outras áreas 

mais abertas (SCHMITZ, ROSA e BITTENCOURT, 2004, p. 7.).  

 

Figura 2 – Visão panorâmica de abrigos rochosos que contém arte rupestre (arenito Botucatu) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 
 

As pesquisas buscaram entender como as pessoas e os grupos se estabeleceram no 

espaço, transitando, acampando ou fixando-se nos lugares, com relação ao clima, ao relevo 

geral e acidentes geográficos específicos e aos recursos disponíveis, e como se deram as 

relações estabelecidas entre grupos diferentes e como elas se manifestam no modo do 

estabelecimento (SCHMITZ, 2002, p. 2-3)95. O Projeto Paranaíba resultou no registro de 32 

sítios arqueológicos, em abrigo sob rocha, em sua expressiva maioria contendo grafismos 

rupestres. As publicações dão conta de que foi identificada uma quantidade bem superior de 

sítios do que a efetivamente estudada e cadastrada.  

Para efeito de estudos, os sítios em abrigos foram classificados em seis núcleos ou 

grupos, a saber: A, B, C, D, E, F, (SCHMITZ et al., 1997, p. 32), assim distribuídos:  

Núcleo A (11 sítios): Go-Ja-01; Go-Ja-01(a-g), Go-Ja-02, Go-Ja-08, Go-Ja-08 (a); 

Núcleo B (5 sítios): Go-Ja-20, Go-Ja-21, Go-Ja-21(a), Go-Ja-22, Go-Ja-24; Núcleo C (4 

sítios): Go-Ja-11(1-3), Go-Ja-05; Núcleo D (6 sítios): Go-Ja-03; Go-Ja-04, Go-Ja-25, Go-Ja-

26, Go-Ja-27, Go-Ja-28; Núcleo E (Foram registrados 14 abrigos e estudados 2 sítios): Go-Ja-

                                            
95  Para o autor, “As formas de assentamento observadas nos sítios individuais, nos grupos e na combinação de 

todos eles nos dá, primeiro, o padrão e, logo, o sistema de assentamento. Padrão enquanto repetição dos 

fenômenos, sistema enquanto relação e encadeamento entre eles no espaço do vale e da área e no tempo 

cronológico e cultural”. 
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13 e Go-Ja-13(c); Núcleo F (4 sítios): Go-Ja-10, 12, 14.1596.  

Portanto, foram localizados ao menos 44 abrigos rochosos contendo algum tipo de 

vestígio arqueológico. Destes, 32 foram estudados e resultaram no cadastramento dos 32 

sítios elencados (SCHMITZ et al., 1997, p. 33-56). Atualmente constam do cadastro 

CNSA/IPHAN 39 sítios castrados para o município de Serranópolis. Entretanto, dois deles 

aparecem em duplicidade no cadastro, o que diminui este número para 37. 

O mapa (figura 3) a seguir ilustra a distribuição geográfica dos sítios registrados por 

Schmitz et al., para o município de Serranópolis. 

 

Figura 3 – Localização geográfica de sítios arqueológicos de Serranópolis/GO 

Fonte: ITCO (Instituto Tecnológico do Centro-Oeste). Versão atualizada de Schmitz (1997, p. 32). 

                                            
96 A denominação dos sítios por siglas obedeceu ao sistema desenvolvido por Melo e Breda (1972). Dentro dessa 

metodologia, a região de Serranópolis insere-se na área arqueológica Paranaíba (P), Região Primeira do 

Município Denominador Jataí (Ja), identificado pela sigla Go-ja.  
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Os estudos concluíram que as camadas arqueológicas dos abrigos indicavam três fases 

distintas de ocupação, bem marcadas, acrescidas de uma quarta camada com pouquíssimos 

vestígios identificados:  

 A primeira ocupação recebeu o nome de Fase Paranaíba (tradição Itaparica). 

Pode ter iniciado em torno de 11.000 anos e esteve presente no vale de 9.000 

até 6.500 anos a.C.; 

 A segunda ocupação, chamada Fase Serranópolis, sucede imediatamente, sem 

clara transição, à fase Paranaíba e se estende provavelmente até o começo de 

nossa era; 

 A terceira ocupação, chamada Fase Jataí (tradição Una), tem sua aparição no 

vale ao redor de 700 anos d.C.; 

 A quarta ocupação, chamada Fase Iporá (tradição Tupiguarani), posterior à 

fase Jataí. 

A mais antiga ocupação – Fase Paranaíba – relaciona-se à “Tradição Itaparica” 

(CALDEROM, 1969), associada a grupos de caçadores coletores com indústria lítica97 

especializada. A matéria prima para a confecção dos instrumentos líticos era abundante nas 

áreas dos sítios e entorno, vez que:   

O arenito silicificado, além de formar os tetos e, às vezes, as paredes 

dos abrigos, está disponível em grandes blocos despencados, 

oferecendo resistente matéria prima para produzir artefatos grandes e 

simples, como eram necessários para caçadores e cultivadores 

incipientes. E sobre os abrigos e nos córregos que descem da chapada, 

havia abundância de seixos de basalto ou drusas com recheio 

microcristalino, úteis para uso direto como percutores ou para 

produzir artefatos de pequeno tamanho. (SCHMITZ, 2002, p. 1) 

 

Tradição Itaparica foi uma denominação utilizada por Valentin Calderón (1969) para 

caracterizar uma indústria lítica, dos estratos mais profundos que aparecem nas escavações da 

Gruta do Padre, em Petrolândia, estado de Pernambuco, entre 1966 e 1967. Tomou como base 

para esta classificação apenas a indústria lítica, constituída basicamente por instrumentos 

plano-convexos.  

Em 1975, ao estudar os sítios de Serranópolis (GO), Barbosa e Schmitz tentaram 

relacionar o material proveniente da Fase Paranaíba (dos níveis mais profundos da escavação) 

aos da Gruta do Padre (PE). Mais tarde, Schmitz define melhor o significado de Tradição 

Itaparica, com base não apenas nos artefatos líticos, mas em outros vestígios, levando em 

                                            
97  Relativo a pedra (rochas). 
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conta o ambiente como um todo. A analogia entre as diversas áreas pesquisadas permitiu 

vislumbrar uma indústria lítica homogênea em todas as áreas, associada a padrões de 

assentamento semelhantes. As variações de uma área para outra, apesar de pequenas, foram 

consideradas, propiciando a criação das Fases Paranaíba, Cocal, Correntina e Sub-Tradição 

Bom Jardim. 

“A tradição Itaparica é definida a partir das características de uma indústria 

lítica muito peculiar, onde o instrumental mais comum é representado por 

raspadores plano-convexos unifaciais, com retoques também unifaciais nas 

bordas. Esses instrumentos são conhecidos geralmente por ‘lesmas’ e, 

particularmente na Tradição Itaparica, estão estreitamente associados a 

instrumentos similares de dorso fino, elaborados sobre lâminas e que, 

embora tenham bordas retocadas, são comumente denominadas de ‘facas’. 

Há uma técnica muito específica associada ao fabrico desses instrumentos 

que são elaborados sobre lascas mais espessas ou sobre lascas compridas e 

finas, classificadas como lâmina” (BARBOSA, 2001, p. 11)98 

 

A figura 4 mostra um exemplo de sítio lítico a céu aberto, dentre os muitos que podem 

ser encontrados na região de Serranópolis. Nestas oficinas de lascamento são abundantes as 

ferramentas características da Tradição Itaparica, Fase Paranaíba. 

 Figura 4 – Oficina lítica localizada próxima ao rio Corrente na região de Serranópolis 

 

Fonte: Rogério Dias (2008).  

 

Barbosa (2001, p. 483) defende que a especificidade da Tradição Itaparica assenta-se 

no processo bem-sucedido de adaptação ao bioma Cerrado, desenvolvendo uma tecnologia 

peculiar, suficientemente apta para permitir o assentamento prolongado e estável, em 

consonância com os recursos disponíveis no ambiente e em seu arcabouço cultural. Nesse 

sentido, assevera que alguns dos mais importantes processos culturais americanos nasceram 

no Cerrado, como a formação do tronco linguístico Macro-Jê, a domesticação e disseminação 

                                            
98 Para estudos mais aprofundados sobre a indústria lítica de Serranópolis, ver: OLIVEIRA, J. e. & VIANA, S. 

(2000); FOGAÇA, E. (1995) e LOURDEAU (2006).  
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de certos tubérculos e outros vegetais e o desenvolvimento de tecnologia de caça, pesca e 

processamento de recursos vegetais”. De acordo com o autor (op. cit.), o alcance desta 

tradição é de aproximadamente dois milhões de Km2, incluindo áreas de Mato Grosso, 

Tocantins, áreas com Cerrados no oeste da Bahia, norte e oeste de Minas Gerais e áreas com 

enclaves de Cerrados em ambientes dominados pelas caatingas do nordeste brasileiro, como 

Pernambuco e Piauí.  

A Tradição Itaparica desaparece em torno de 9.000 anos A.P. A partir daí não foram 

encontrados vestígios de uma cultura que fosse tão ampla e homogênea. Em Serranópolis, a 

Fase Paranaíba pode ser representada pelas seguintes características, conforme Schmitz 

(2002, p. 6):  

 instrumentos líticos bem elaborados, como raspadores predominantemente alongados, 

com forma de casco de navio, com uma ou duas pontas, muitas marcas de 

encabamento, de uso e de retomada; 

 pequenas pontas de projétil com pedúnculo e aletas, talhadores;  

 percutores e respectivos apoios, de seixo ou preparados, algumas vezes totalmente 

elaborados como pratos de pedra;  

 ossos de mamíferos para a produção de espátulas e outros artefatos;  

 restos alimentares abundantes oriundos de caça-generalizada; 

 não se constatam sepultamentos99; 

 população nômade que explorava ambiente mais amplo; 

 abrigos de Serranópolis são o ponto de maior permanência e o centro de migrações 

estacionais. 

A segunda fase, denominada Fase Serranópolis, sugere uma ocupação contínua à 

primeira e estende-se provavelmente até o começo de nossa era. Possui as seguintes 

características (op. cit., p. 101): 

 os artefatos líticos carecem de formatização, consistindo, predominantemente, de 

lascas com intervenções marginais. Talhadores continuam abundantes, mas as outras 

peças desaparecem; 

 as espátulas de osso desapareceram, surgindo, em troca, anzóis simples de uma só 

peça; 

                                            
99 Uma exceção a essa regra é o esqueleto encontrado em camada relacionada à Fase Paranaíba, na Gruta do 

Diogo, pela equipe de Barbosa.  
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 o refugo alimentar continua sendo de restos de caça generalizada, alguns peixes e uma 

quantidade considerável de moluscos terrestres (Megalobulimus sp e Drymeus sp);  

 os restos de frutos são mais reduzidos em quantidade; 

 nessas camadas são numerosos os sepultamentos, primários, fletidos, de diversas 

faixas etárias; 

 a ocupação do vale continua densa e provavelmente central para o grupo.  

 sítios com características tecnológicas semelhantes são descritos para outras áreas das 

savanas tropicais, onde antes existira a fase anterior. 

A terceira ocupação, chamada fase Jataí (tradição Una) tem sua aparição no vale ao 

redor de 700 anos d.C., está situada nas camadas mais superficiais dos abrigos. Possui as 

seguintes características (op. cit., p. 7): 

 o material lítico cabe na tipologia dos artefatos simples das fases anteriores, como 

pontas, denticulados, bordos retocados, talhadores, acrescidos de pequenos fusiformes 

de arenito. Presença de uma cerâmica utilitária pequena;  

 sedimentos apresentam-se muito diferentes da camada anterior; 

 o uso dos produtos vegetais cresce muito, aproveitando intensamente frutos 

naturalmente disponíveis e plantando outros, como milho, amendoim, cabaças, arroz, 

algodão; 

 nos abrigos são encontrados sepultamentos, especialmente de crianças.  

Ainda segundo o autor, a quarta ocupação, chamada Fase Iporá (Tradição 

Tupiguarani), foi passageira e só é reconhecida pela cerâmica. É posterior à Fase Jataí. Só tem 

representação efetiva num abrigo, mas em outros aparecem fragmentos cerâmicos isolados, 

provavelmente aí deixados em visitas passageiras. A partir deste momento, os vestígios 

arqueológicos apontam que as ocupações humanas passam a ocorrer predominantemente a 

céu aberto, quando surgem as aldeias de povos agricultores e ceramistas na região.  

O material cerâmico recuperado em escavações da região demonstra a existência de 

diferentes grupos, pertencentes a grandes tradições definidas como: Tradição Una (Fase 

Jataí); Tradição Tupiguarani (Fase Iporá); Tradição Aratu-Sapucaí (Fase Mossâmedes); No 

sudoeste de Goiás encontrou-se registro de uma aldeia a céu aberto, de povos horticultores 

ceramistas da Tradição Aratu/Sapucaí. O sítio, denominado Jaguarundi (Go-Ja-33), está 

localizado na margem esquerda do baixo curso do rio Verde, na área de influência da PCH 

Salto do Rio Verdinho (MARTINS, 2008a; SIRICO, 2010). A essas ocupações ceramistas 
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sucedem-se as ocupações por grupos indígenas como os Caiapós do Sul, conforme registram 

os documentos históricos.  

Schmitz e outros (2004, p. 219) asseveram que o assentamento observado em 

Serranópolis mostra melhor suas características quando comparado com outras áreas. 

Chamam a atenção a intensidade e a estabilidade do assentamento que somente comparável, 

em parte, na fase mais antiga, a uma região próxima, no alto curso do rio Sucuriú. Esta 

singularidade de Serranópolis estaria ligada ao ambiente propiciado pelo vale do rio Verde, 

que aglutina um conjunto de características favoráveis, tais como: a extensão do espaço 

coberto, a associação de diversos abrigos, a riqueza vegetal e animal e a excelente qualidade 

da matéria prima.  

 

2.4.4 Os grafismos rupestres de Serranópolis 

 

O estudo dos grafismos em outras áreas do Brasil permitiu aos pesquisadores de 

Serranópolis alguma aproximação em termos de estilo e tradição, servindo como referência 

genérica. Conforme Schmitz e outros,  

“A pintura de Serranópolis, com predominância de figuras geometrizantes pode ser 

aproximada da Tradição Geométrica e da Tradição São Francisco. Para a tradição 

Geométrica ela tem excessivos e demasiadamente variados elementos biomorfos, 

para a tradição São Francisco ela não tem suficiente policromia. Como as tradições 

receberam definições locais a partir de estilos conhecidos pelo autor da definição, 

torna-se difícil para outros pesquisadores incorporar novos achados, cuja 

caracterização geral destoa do conceito estabelecido. Por esta razão as pinturas de 

Serranópolis não foram incorporadas a nenhuma delas.” (SCHMITZ, SILVA e 

BEBER, 1997, p. 63). 

 

Nos sedimentos da Fase Paranaíba foram encontrados artefatos líticos com marcas de 

pigmentos, indicando a possibilidade de que as pinturas e gravuras pudessem estar sendo 

produzidas desde os primeiros tempos da ocupação, em torno de 11.000 atrás.  

 As pinturas estão nas paredes e nos tetos dos abrigos; as gravuras ou petrogrifos, nas 

paredes e em blocos caídos. As pinturas e gravuras só foram localizadas nos abrigos que 

também têm camadas com restos arqueológicos. As pinturas estão em espaços claros, nunca 

no interior escuro das cavidades ou ao relento. Elas foram feitas nos espaços lisos e regulares 

(normalmente sobre o arenito metamórfico ou quartzito) e as gravuras foram feitas sobre 

superfícies mais moles, friáveis (arenito não metamorfoseado) (op. cit.).   

As pinturas foram classificadas em motivos geometrizantes e naturalistas ou 

representativos. As geometrizantes reúnem aquelas que mostram elementos naturais não 



82 

 

imediatamente reconhecíveis; as que representam objetos, animais ou humanos são 

consideradas representativas ou naturalistas, que por vezes aparecem bastante estilizadas, 

rudimentares ou incompletas (op. cit., p. 11). 

Para a área arqueológica de Serranópolis foram contabilizadas 1.159 figuras pintadas, 

distribuídas em 14 dos 26 abrigos estudados. São mais abundantes em Go-ja-03, 13,14. 

Predominam as figuras geometrizantes sobre as naturalistas (op. cit., p. 15).  

A classificação dos grafismos rupestres é realizada para efeito de estudos via métodos 

descritivos. Já a interpretação dos grafismos normalmente é evitada, vez que não se conhece a 

motivação cultural daqueles que os produziram. O modo de representar o mundo é uma 

característica peculiar que traduz a visão do artista, mas também da sociedade à qual ele está 

integrado. O ambiente é o meio “conhecido”, onde se percebem as informações, de onde se 

apreendem as cenas, que se desdobram de tal maneira e não de outra, baseadas em um 

conjunto de normas e códigos social e ancestralmente estabelecidos. Sua memória e seu 

imaginário são, de certa forma, a memória do grupo. As ideias que ele comunica, as notícias 

que dá do seu cotidiano igualmente o são, porque sua vida é eminentemente social.  

Os resultados dos estudos sobre os grafismos de Serranópolis estão publicados em 

Schmitz, Silva e Beber, 1997, e Schmitz e outros, 1984. As dissertações de Silva, F. (1992) e 

Lima, A. (2000) discutiram relações entre esses grafismos de Serranópolis e as fases de 

ocupação pré-colonial da região, bem como dessas em relação a manifestações de outras 

áreas. Souza, H. (2005) estudou as condicionantes naturais que interferem no desgaste da 

pintura rupestre e dos abrigos sob rocha em sítios localizados na RPPN Pousada das 

Araras100, conforme demonstram as figuras 5, 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

                                            
Um estudo mais recente que envolve em parte a arte rupestre de Serranópolis foi desenvolvido por Carolina 

Guedes,2014. In: GUEDES, Carolina Machado. A Semântica dos Signos na Arte Rupestre: estruturas da 

cognição. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Museu de 

Etnologia e Arqueologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.  
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Figura 5 – Painéis rupestres na Pousada das Araras (Núcleo D, GO-Ja-03 e 04) 

 
Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

Figura 6 – Detalhe do Painel da Gruta das Araras (Núcleo D, GO-Ja-03)

 
Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

Figura 7 – Gravura e pintura com motivo geométrico (Núcleo E, GO-Ja-13) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 
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O estudo dos vestígios arqueológicos encontrados da região de Serranópolis demonstra 

que por aí passaram e viveram aproximadamente 550 gerações humanas no período pré-

colonial. Todo esse conhecimento produzido evidenciou a importância dos sítios de 

Serranópolis para a compreensão do processo de povoamento inicial do continente americano.  

Demonstrou, ainda, que a ocorrência de processos culturais intimamente associados ao 

bioma Cerrado podem ter resultado no surgimento do tronco linguístico macro-Jê e em 

modelos de sobrevivência que, mais tarde, a partir do contato com o colonizador, ajudaram a 

constituir os costumes e as tradições do povo goiano. Traços culturais presentes no dia a dia, 

na linguagem, na culinária e em muitos costumes atualmente na região provêm desta herança 

indígena, ainda que não reconhecida plenamente.  

 

2.4.5 O gerenciamento do Patrimônio Arqueológico de Serranópolis 

 

Ao assumir o cargo de técnica de arqueologia na 14ª Superintendência do IPHAN em 

Goiás, no ano de 2006, esta autora recebeu um desafio por parte do então Chefe da Divisão 

Técnica, o arquiteto Paulo Farsete: descobrir quantos e onde estavam efetivamente 

localizados os sítios arqueológicos sob a jurisdição da Regional101. A partir deste propósito foi 

elaborado um projeto visando o planejamento estratégico para a gestão do patrimônio 

arqueológico no estado de Goiás. Este projeto possibilitou o atendimento dos seguintes 

objetivos:  

• desenvolvimento de um sistema de informações georreferenciadas em banco de dados 

da Regional do IPHAN; 

• possibilidade de organizar as informações cadastrais dos sítios arqueológicos, 

padronizando-as e integrando-as aos diversos dados externos disponibilizados pela 

base digital do Estado de Goiás; 

• geração de um sistema de análise, manipulação e geração de relatórios e mapas.  

No âmbito deste projeto, todas as fichas de registro de sítios constantes nos arquivos 

da superintendência regional foram digitalizadas e analisadas, chegando-se aos seguintes 

resultados:  

• sítios cadastrados: 1.555 arquivados na sede da Superintendência Regional; 

• fichas CNSA: 1.137 (site IPHAN); 

                                            
101 A 14ª Regional abarcava os estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Com a reestruturação do IPHAN, no 

ano de 2009 (Decreto nº 6.844/2009), estes estados foram desmembrados, passado cada um a constituir uma 

Superintendência Regional.  
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• 418 fichas a mais do que o CNSA;  

• identificação de 799 sítios georrefenciados; 

• 756 sítios sem georreferenciamento. 

Constavam, portanto, dos arquivos da Superintendência Regional um total de 1.555 

fichas de sítios (formato físico), 418 fichas a mais do que o CNSA/IPHAN, cuja pesquisa no 

site, à época, retornava um total de 1.137 sítios para o estado de Goiás. Entre os 1.555 sítios 

constantes do arquivo do IPHAN de Goiás, 799 sítios estavam georrefenciados e 756 não. 

Ainda assim, os sítios que apresentavam coordenadas obtidas por aparelhos GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) continham inconsistências, imprecisões nos dados.  

Verificou-se que a expressiva maioria das fichas apresentava-se com o preenchimento 

incompleto, não sendo possível a caracterização completa de muitos sítios. Na intenção de 

suprir as lacunas de informações, foram tomadas duas providências: a primeira consistiu no 

envio de ofícios aos arqueólogos responsáveis pelo cadastramento dos sítios, para que se 

manifestassem quanto à possibilidade de atualização e complementação de dados das 

referidas fichas de registro de sítios. Nesse sentido, foram notificados 31 arqueólogos, 

abrangendo 898 fichas com lacunas. Do total de arqueólogos notificados, somente 5 

retornaram as informações. Apenas 09 arqueólogos estavam com suas fichas preenchidas 

corretamente (um total de 657 fichas). 

A segunda medida consistiu no dimensionamento de visitas a campo com a finalidade 

de verificar a localização mais precisa do maior número possível de sítios, bem como realizar 

um diagnóstico de seu estado de conservação. Esta medida acabou se restringindo a duas 

áreas arqueológicas do estado: os municípios de Serranópolis e Palestina de Goiás.  O Banco 

de Dados foi desenvolvido e desde o ano de 2010 está disponível para a consulta do público, 

nas dependências da Superintendência do IPHAN em Goiás, mediante solicitação prévia por 

escrito.  

O sistema (vide figura 8) foi concebido em plataforma compatível com o 

CNSA/IPHAN, interface acessível ao usuário (interno e externo ao IPHAN) e com as 

seguintes características: Servidor Web: Apache 2.2; Linguagem de Programação Web: PHP 

5.3; Sistema Gerenciador de Banco de Dados: PostgreSQL 8.3; Extensão Espacial para o 

Banco de Dados: PostGIS 1.4; Servidor de Mapas: Mapserver 5.2.1; Interface Web do Mapa 

Online: i3geo 4.4. 

 A interação com o sistema possibilita como recursos:  

• cadastro de novos sítios arqueológicos; 

• alteração e remoção dos sítios cadastrados; 
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• relatório dos sítios cadastrados; 

• realizar buscas na base de dados; 

• visualização dos sítios cadastrados em um mapa on-line. 

Figura 8 – Demonstração do Sistema de Banco de Dados do IPHAN/GO 

 

Fonte: ITCO (2010).  

Ao passo que foi desenvolvido o Banco de Dados, também foi desenvolvido um Atlas 

digital (disponível também em modo impresso para consulta física no IPHAN), que permite a 

visualização espacial dos sítios em mapas georreferenciados. O sistema permite gerar 

gráficos, relatórios e mapas integrados a outras plataformas geoambientais que possibilitam a 

incorporação de dados sobre Geomorfologia, hidrografia, uso do solo, climas; 

empreendimentos hidrelétricos, usinas de biocombustível, linhas de transmissão, mineradoras, 

rodovias, ferrovias, entre outros projetos que requerem pesquisa arqueológica para efeito de 

licenciamento ambiental. A figura 9 ilustra o referido Atlas: 

 

Figura 9 – Demonstração do Atlas de Sítios Arqueológicos de Goiás 

  

Fonte: ITCO (2010).  

  

Foram gerados, portanto, três produtos principais como resultados das ações: um 

banco de dados digitalizado e atualizado sobre os sítios cadastrados do estado de Goiás; um 
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atlas contendo o mapeamento dos sítios arqueológicos do estado; conjuntos de relatórios 

técnicos das atividades desenvolvidas em gabinete e em campo nos municípios de Palestina 

de Goiás e Serranópolis. Os relatórios de Serranópolis foram reunidos e consolidaram o 

Dossiê Serranópolis, que será abordado posteriormente. 

O projeto de desenvolvimento do banco de dados, o atlas dos sítios e parte do 

mapeamento in loco dos sítios (Núcleos B, C, E e F) foram desenvolvidos pelo Instituto 

Tecnológico do Centro-Oeste102. Cumpre ressaltar que não se trata de um trabalho autoral 

desta doutoranda. A participação da equipe do IPHAN consistiu na elaboração, 

acompanhamento e fiscalização das respectivas ações103. Reitera-se que os documentos são de 

domínio público e podem ser disponibilizados a pesquisadores mediante acesso ao Sistema 

Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic IPHAN)104.  

 

2.4.6 O Dossiê Serranópolis e os sítios arqueológicos cadastrados no município 

 

O Dossiê Serranópolis consiste em um documento institucional produzido sobre o 

patrimônio arqueológico de Serranópolis/GO. Apresenta os resultados de ações de 

mapeamento e diagnóstico do estado de conservação dos sítios inseridos na base de dados do 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA-IPHAN, além de outros sítios, cujos 

registros não haviam sido realizados, oficializados ou lançados na plataforma do CNSA. 

Parcela significativa dos sítios apresentava lacunas de dados nos registros acostados às fichas 

de cadastro oficiais do IPHAN.  

Suprir as lacunas em relação à localização dos sítios e ao estado de conservação foi 

tarefa preponderante, o que justificou as ações de mapeamento e diagnóstico. Contudo, as 

demais lacunas também foram contempladas, na medida do possível, quando as informações 

não dependiam de pesquisas arqueológicas, de coletas e análises de materiais, uma vez que 

tais procedimentos não fizeram parte do escopo do trabalho. A metodologia dos trabalhos de 

campo consistiu apenas em atividades de observação e registro. Outro ponto que recebeu 

atenção naquele projeto foi o diagnóstico do potencial turístico de cada sítio, bem como a 

                                            
102 ITCO – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro Oeste. Autos nº 01516. 000921/2009 - 71 

Contrato 50/2009. PROJETO: Alimentação e Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas em 

Banco de Dados e Atualização de Informações Acerca dos Sítios Arqueológico da Superintendência do 

IPHAN no Estado de Goiás. Relatório Final, setembro de 2010. 
103 Superintendência do IPHAN em Goiás: Superintendente: Salma Saddi Waress de Paiva; Chefes da divisão 

Técnica: arquitetos Paulo Farsete e Bia Otto; Colaboração técnica: arqueólogas Héllen Batista Carvalho e 

Francilene Cunha; Elaboração e Coordenação das Ações: Ana Paula Gonçalves de Lima. 
104 Os documentos citados foram obtidos também via e-Sic, para contribuição com esta tese. 
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indicação de restrição de visita, conforme as características científicas, de conservação, ou, 

ainda, de periculosidade ao visitante.  

O projeto foi desenvolvido em três etapas105, por equipes distintas e abrangeu os seis 

conjuntos de sítios cadastrados naquele município (Núcleos /Grupos A, B, C, D, E e F)106. O 

projeto objetivou: 

 realizar diagnóstico do estado de conservação do conjunto de abrigos (sítios 

arqueológicos), município de Serranópolis, de acordo com o mapa indicativo em 

anexo (SCHMITZ et al., 1997, p. 32) e demais dados produzidos sobre esta área 

(SCHMITZ et al., 2004, p. 69-128); 

 georreferenciar e mapear os sítios arqueológicos com a finalidade de checar e 

atualizar dados contidos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA/ 

IPHAN, assim como cadastrar sítios que porventura ainda não tenham Ficha de 

Registro CNSA/IPHAN nos arquivos da Superintendência do IPHAN em Goiás; 

 realizar estudos que fundamentem a elaboração de diretrizes de trabalho e 

ferramentas de gestão para o patrimônio arqueológico na bacia do Rio Verde na 

região sudoeste do estado de Goiás e diagnóstico do potencial para o turismo 

arqueológico do conjunto de sítios/abrigos.  

 A primeira etapa de visita a campo contemplou apenas o Grupo D, localizado dentro 

dos limites da Reserva Natural do Patrimônio Natural – RPPN Pousada das Araras. Esta ação 

consistiu, em verdade, na primeira entre as ações visando o domínio das informações sobre os 

sítios do estado de Goiás. A área foi escolhida por sua grande relevância científica, como 

também para servir de modelo de estudo na Regional, para aplicação a sítios arqueológicos do 

então recém-criado dispositivo de Chancela de Paisagem Cultural (Portaria n° 127/2008 do 

IPHAN)107. Esta etapa foi desenvolvida por profissionais do Instituto Goiano de Pré-História 

                                            
105 Em função mesmo da alocação de recursos, que requerem apresentação e acompanhamento anual de projetos 

em consonância com as diretrizes nacionais do órgão, a cada ano, as atividades de campo foram 

desenvolvidas em etapas distintas, notadamente aquelas realizadas no município de Serranópolis. Em 

decorrência dos dispositivos legais que regem a administração pública (Lei. 8.666/93), as referidas etapas 

foram desenvolvidas por equipes diferentes qualificadas para o feito.  
106 Os sítios foram divididos em seis grupos, denominados de Núcleos A, B, C, D, E, F. (Schimtz et al., 1997). 

Cumpre esclarecer que os termos “Grupo” utilizado no Dossiê ou “Núcleo”, utilizados por Schmitz et al., têm 

aqui o mesmo significado: servem para designar sítios próximos uns dos outros, agrupados dentro de um 

mesmo contexto físico de inserção (Núcleos A-F ou Grupos A-F).  
107 “Estudos para Chancela de Paisagem Cultural – Diagnóstico arqueológico do aglomerado Manuel Braga, 

Pousada das Araras e Georreferenciamento de sítios arqueológicos no município de Serranópolis, Goiás”. 

Processo nº 01516.001656/2008-68. Contrato nº 17/2009. 
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e Arqueologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (IGPA/PUC-GO), sob a 

coordenação da professora Esp. Mariza de Oliveira Barbosa108.  

 A segunda etapa contemplou os sítios pertencentes ao Grupo A (Aglomerado Diogo 

Lemes)109. Foi desenvolvida sob a coordenação da arqueóloga e professora Dra. Dilamar 

Candido Martins, do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Goiás 

(Labarq/UFG)110. 

 A terceira e última etapa englobou os demais grupos de sítios definidos para o projeto, 

os sítios dos Grupos B, C, E, F. Esta etapa foi desenvolvida pela equipe do Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste (ITCO), uma sociedade civil, científica e 

cultural, sem fins lucrativos, incumbida da pesquisa em seu estatuto e regimento. Nasceu da 

união de professores e pesquisadores da área tecnológica, com atuação em diversas áreas do 

saber. Os estudos de campo foram coordenados pela arqueóloga Dra. Margareth de Lourdes 

Souza111.    

No que tange a Serranópolis, foram gerados como produtos três relatórios distintos:  

 Relatório dos sítios do grupo D – Pousada das Araras (professores e pesquisadores 

da UCG/GO); 

 Relatório dos sítios do grupo A – área da Gruta do Diogo (professores e 

pesquisadores da UFG);  

 Relatório dos sítios dos grupos B, C, E, F (pesquisadores e profissionais do 

ITCO). 

O resultado do levantamento atendeu satisfatoriamente aos objetivos propostos e 

conseguiu oferecer um diagnóstico efetivo do estado de conservação dos sítios e apontar quais 

as medidas técnicas necessárias a impedir o avanço dos processos naturais e antrópicos que 

estão incidindo sobre os testemunhos rochosos com gravuras, pinturas e sobre o rico material 

arqueológico que se encontra na superfície do solo e no subsolo.  

                                            
108 Equipe responsável: Coord. Geral: Esp. Mariza de Oliveira Barbosa; MA. Ernesto Camelo de Castro, 

biogeógrafo/geoprocessamento; Dr. Júlio Cezar Rubin de Rubin, geoarqueólogo; Lic. Maria do Socorro Sales 

Barbosa, arqueóloga; Estagiária Gabriele Viega Garcia (graduanda em Arqueologia); Documentação 

Fotográfica e Programação Visual: Esp. Maria Eugênia Brandão Alvarenga Nunes, antropóloga visual. 
109 Diagnóstico, mapeamento e elaboração de diretrizes de gestão dos sítios arqueológicos do Grupo A, 

Município de Serranópolis/GO. 2009/2010. Processo nº 01516.001868200926.  Contrato nº 00052/2009.  
110 Equipe: Coordenação geral: Profª. Dra. Dilamar Cândida Martins – arqueóloga; Equipe Técnica de Campo: 

Roberto Luiz Franco Bucci, Tatyana Beltrão de Oliveira, Bolivar Quirino Martins. Equipe de Gabinete: 

Weylla Bento de Oliveira, Ludimília Justino de Melo Vaz; Documentação Videográfica: Paulo Borges Costa; 

Documentação Fotográfica: Veter Quirino; Edição Digital: Sheila Dayan Gomes Beltrão; Mapas: Cláudia 

Adriana Bueno da Fonseca; Revisão linguística: Cyntia Alves de Castro. 
111 Equipe: Coordenação Geral: Roberta Mara de Oliveira; Coordenação de campo: Dra. Margareth de Lourdes 

Souza – arqueóloga; Geoprocessamento: Edna Rodrigues Lima, Fernanda Xavier Araújo; Estagiário: Lázaro 

F.F. Lima. Guias Turísticos: Domingos, Menezes Alves Assis, José Carvalhais.  
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As informações sobre a localização geográfica dos sítios e as fichas de cadastro 

atualizadas e digitalizadas foram reunidas no Banco de Dados desenvolvido para o IPHAN e 

consolidaram os mapas de cada grupo, além de mapas para a área como um todo (vide Anexo 

1). Posteriormente estes dados foram migrados para a plataforma nacional dos sítios 

arqueológicos e integram atualmente o CNSA/IPHAN. 

No que concerne ao restante das informações levantadas em cada uma das três etapas, 

estas não foram devidamente integradas A ideia inicial era a de reunir os dados dos seis 

grupos num formato único, de modo que pudessem ser visualizados e manuseados numa 

plataforma amigável e coesa. Na prática, essa unificação dos relatórios não ocorreu porque, 

embora tenham sido concebidos a partir de uma mesma diretriz, os resultados foram 

apresentados com formatos finais diferentes, refletindo a metodologia de trabalho de cada 

equipe.  

A fim de não comprometer o conteúdo e a identidade dos relatórios produzidos por 

cada equipe, eles foram simplesmente justapostos e receberam externamente uma identidade 

única, com uma capa bem elaborada, as identificações e os créditos requeridos. Assim, desta 

junção de produtos num único pacote gerou-se o Dossiê Serranópolis. O Dossiê pretendia, 

inicialmente, ser um documento que subsidiasse um pedido de proposição de Chancela de 

Paisagem Cultural; posteriormente, visou também a solicitação de tombamento para o 

conjunto de sítios de Serranópolis. Entretanto, não prosperaram as inciativas visando a 

proposição de Chancela de Paisagem de Cultural ou de Tombamento para os sítios de 

Serranópolis.  

No que se refere aos sítios de Serranópolis, os dados gerados pelo Dossiê são os mais 

completos e recentes sobre esse patrimônio, desde as publicações realizadas pelas equipes de 

Barbosa e Schmitz. No presente trabalho, foram elaborados quadros contendo sínteses de 

informações geradas em cada estudo: Grupo D (Barbosa e equipe, 2009); Grupo A (produzido 

por Martins e equipe, 2010); Grupos B, C, E e F (Souza e equipe, 2010).  

São três tipos de quadros: o primeiro traz informações atualizadas sobre os sítios, 

inclusive com as coordenadas geográficas, cujos dados foram extraídos da ficha de cadastros 

de cada sítio; o segundo contém a síntese (com ilustrações pertinentes) dos agentes de 

degradação (naturais ou antrópicos) que incidem diretamente sobre os sítios; o terceiro tipo de 

quadro apresenta as medidas de curto, médio e longo prazos indicadas pelos especialistas, 

visando a proteção dos sítios em seu contexto individual e geral de inserção.  
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Os quadros-síntese estão dispostos em anexo na seguinte ordem: Quadros de 

Informações sobre os Sítios (Anexo 2); Quadros de Ações Naturais e Antrópicas sobre os 

Sítios (Anexo 3) e Quadros de Medidas de Preservação dos Sítios (Anexo 4). 

A tabela a seguir apresenta os sítios que integram atualmente a base do 

CNSA/IPHAN. Importa ressaltar que dos 39 sítios que constam dessa relação, 2 estão em 

duplicidade (GO00174 e GO00183=GO-Ja-23; GO00150 e GO00805=GO-Ja-03). Portanto, 

são válidos os registros de 37 sítios. Desta tabela constam os 32 sítios apontados nas 

publicações de Schmitz et al. (1997), os sítios contemplados no Dossiê Serranópolis, 

acrescidos de outros cadastrados a posteriori; contudo, ela não contempla todos os sítios 

documentados no município de Serranópolis que constam da base de dados da 

Superintendência do IPHAN em Goiás. 

Tabela 1 – Consulta sobre Sítios Arqueológicos/CNSA/SGPA 

CNSA Nome Município UF   

GO00147 Diogo Lemes da Silva (1) (Núcleo A) Serranópolis GO 
 

GO00148 Diogo Lemes da Silva (2) (Núcleo A) Serranópolis GO 
 

GO00149 Diogo Lemes da Silva (3) (Núcleo A) Serranópolis GO 
 

GO00150 Manoel Braga (1) (Núcleo D) (Abrigo 1001) Serranópolis GO 
 

GO00151 Manoel Braga (2) (Núcleo D) Serranópolis GO 
 

GO00152 Manoel Braga (3) (Núcleo D) Serranópolis GO 
 

GO00153 Gruta do Japonês (Núcleo C) Serranópolis GO 
 

GO00156 Riduzino (1) (Núcleo A) Serranópolis GO 
 

GO00157 Riduzino (2) (Núcleo A) Serranópolis GO 
 

GO00158 Riduzino (3) (Núcleo A) Serranópolis GO 
 

GO00159 Diogo Lemes da Silva Serranópolis GO 
 

GO00160 Aglomerado Simplício Canjerana (1) (Núcleo F) Serranópolis GO 
 

GO00161 Lindomar Ribeiro Franco (1) (Núcleo C) Serranópolis GO 
 

GO00162 Lindomar Ribeiro Franco (2) (Núcleo C) Serranópolis GO 
 

GO00163 Lindomar Ribeiro Franco (3) (Núcleo C) Serranópolis GO 
 

GO00164 Aglomerado Simplício Canjerana (2) (Núcleo F) Serranópolis GO 
 

GO00165 Aglomerado Jerônimo Rufino (1) (Núcleo E) Serranópolis GO 
 

GO00166 Aglomerado Jerônimo Rufino (2) (Núcleo E) Serranópolis GO 
 

GO00167 Aglomerado Simplício Canjerana (3) (Núcleo F) Serranópolis GO 
 

GO00168 Aglomerado Simplício Canjerana (4) (Núcleo F) Serranópolis GO 
 

GO00169 Aglomerado Simplício Canjerana (5) (Núcleo F) Serranópolis GO 
 

GO00170 Aglomerado Jair Gonçalves (1) (Núcleo B) Serranópolis GO 
 

GO00171 Aglomerado Jair Gonçalves (2) (Núcleo B) Serranópolis GO 
 

GO00172 Aglomerado Jair Gonçalves (3) (Núcleo B) Serranópolis GO 
 

GO00173 Aglomerado Jair Gonçalves (4) (Núcleo B) Serranópolis GO 
 

http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2030
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2031
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2032
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2033
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2034
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2035
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2036
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2039
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2040
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2041
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2042
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2043
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2044
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2045
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2046
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2047
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2048
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2049
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2050
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2051
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2052
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2053
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2054
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2055
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2056
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CNSA Nome Município UF   

GO00174 Manoel Braga (7) Serranópolis GO 
 

GO00175 Jair Gonçalves de Assis (Núcleo B) Serranópolis GO 
 

GO00176 (Núcleo D) Serranópolis GO 
 

GO00177 Manoel Braga (4) (Núcleo D) Serranópolis GO 
 

GO00178 Manoel Braga (5) (Núcleo D) Serranópolis GO 
 

GO00179 Manoel Braga (6) (Núcleo D) Serranópolis GO 
 

GO00180 Manoel Braga (8) Serranópolis GO 
 

GO00181 Lagoa Feia Serranópolis GO 
 

GO00183 Manoel Braga Serranópolis GO 
 

GO00802 GO-JA-03 A Serranópolis GO 
 

GO00805 Manuel Braga Serranópolis GO 
 

GO01268 Sítio Maracajá Serranópolis GO 
 

GO01271 Sítio Cemitério Serranópolis GO 
 

GO01272 Sítio Ponte entre Rio Serranópolis GO 
 

Fonte: Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA). Julho de 2016. 

A tabela 2 a seguir apresenta uma relação de 46 sítios. Estão inclusos os 32 sítios 

apontados nas publicações de Schmitz et al. (1997), os 37 que integram atualmente a base do 

CNSA/IPHAN e outros sítios cuja documentação consta das bases da Superintendência do 

IPHAN em Goiás.  

Tabela 2 – Sítios Arqueológicos cadastrados no IPHAN/GO para Serranópolis  

Grupo   Nome do sítio Sigla Categoria Exposição Artefatos / Arte Rupestre 

A 

1 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha 

Lítico lascado, Cerâmico, Lítico polido, Sobre 

material orgânico, Pintura, Gravura 

2 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01a 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Lítico lascado, Arte rupestre (não informado) 

3 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01b 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Gravura 

4 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01c 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Lítico lascado, Arte rupestre (não informado) 

5 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01d 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Arte rupestre (ausente) 

6 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01e 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Lítico lascado, Arte rupestre (ausente) 

7 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01f 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha 

Lítico lascado, Cerâmico, Arte rupestre 

(ausente) 

8 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01g 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha 

Lítico lascado, Cerâmico, Arte rupestre 
(ausente) 

9 
Diogo Lemes da Silva GO-JA-01h 

Pré-

colonial Céu aberto Lítico lascado, Arte rupestre (ausente) 

10 
Diogo Lemes da Silva - 
Gruta do Diogo II GO-JA-02 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha 

Lítico lascado, Cerâmico, Lítico polido, 
Pintura, Gravura 

11 
Reduzino (1) GO-JA-08 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Cerâmico, Pintura, Gravura 

12 
Reduzino (2) GO-JA-08a 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Lítico lascado, Cerâmico, Gravura 

13 
Fazenda Canguçu GO-JA-08b Histórico Céu aberto 

Artefatos (não informado), Arte rupestre 

(ausente) 

B 

14 
Aglomerado Jair Gonçalves 
(1) GO-JA-20 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Lítico lascado, Pintura 

15 
Aglomerado Jair Gonçalves 

(2) GO-JA-21 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Arte rupestre (ausente) 

16 
Aglomerado Jair Gonçalves 
(3) GO-JA-21a 

Não 
informada Céu aberto Lítico lascado, Arte rupestre (ausente) 

http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2057
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2058
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2059
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2060
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2061
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2062
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2063
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2064
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2066
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2685
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?2688
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?20161
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?20164
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?20165
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17 
Aglomerado Jair Gonçalves 
(4) GO-JA-22 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Artefatos (não informado), Pintura 

18 
Jair Gonçalves de Assis GO-JA-24 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha 

Lítico lascado, Cerâmico, Arte rupestre 

(ausente) 

C 

19 
Abrigo do Cachorro 

Lindomar Ribeiro 
Franco (4) 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Lítico lascado, Pintura, Gravura 

20 
Gruta do Japonês GO-JA-005 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Cerâmico, Gravura 

21 
Lindomar Ribeiro Franco (2) GO-JA-11-2 (b) 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha Artefatos (não informado), Pintura 

22 
Lindomar Ribeiro Franco (2) GO-JA-11-1(a) 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha 

Lítico lascado, Cerâmico, Arte rupestre 

(ausente) 

23 
Lindomar Ribeiro Franco (3) GO-JA-11-3(c) 

Não 
informada 

Abrigo sob 
rocha Cerâmico, Pintura 

D 

24 
Manoel Braga (1) GO-JA-003 

Não 

informada 

Abrigo sob 

rocha Cerâmico, Pintura, Gravura 

25 
Manoel Braga GO-JA-03-a 

Pré-
colonial 

Abrigo sob 
rocha 

Lítico lascado, Cerâmico, Arte rupestre (não 
informado) 

26 
Manoel Braga GO-JA-004 

Não 

informada 

Abrigo sob 

rocha Artefatos (não informado), Pintura 

27 
Manoel Braga (3) GO-JA-004a 

Não 
informada 

Abrigo sob 
rocha Artefatos (não informado), Pintura, Gravura 

28 
Manoel Braga (7) GO-JA-023 

Não 

informada Céu aberto Cerâmico, Arte rupestre (não informado) 

29 
Não informado GO-JA-025 

Não 
informada 

Abrigo sob 
rocha Artefatos (não informado), Pintura 

30 
Manoel Braga (4) GO-JA-026 

Não 

informada 

Abrigo sob 

rocha Cerâmico, Pintura 

31 
Manoel Braga GO-JA-027 

Não 
informada 

Abrigo sob 
rocha 

Artefatos (não informado), Arte rupestre (não 
informado) 

32 
Manoel Braga GO-JA-028 

Não 

informada 

Abrigo sob 

rocha Artefatos (não informado), Pintura 

33 
Manoel Braga GO-JA-029 

Não 
informada Céu aberto Cerâmico, Arte rupestre (não informado) 

34 
Manoel Braga GO-JA-030 

Não 

informada Céu aberto Cerâmico, Arte rupestre (não informado) 

E 

35 
Abrigo da Pedra  

Aglomerado 
Jerônimo Rufino 

Não 
informada 

Não 
informada 

Artefatos (não informado), Arte rupestre (não 
informado) 

36 
Abrigo do Morro  

Aglomerado 

Jerônimo Rufino 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Pintura 

37 
Jerônimo Rufino (1) GO-JA-13 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Pintura, Gravura 

38 
Jerônimo Rufino (2) GO-JA-13c 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Pintura 

F 

39 
Aglomer.  Simplício 

Canjerana (1) GO-JA-10 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Gravura 

40 
Aglomer. Simplício 

Canjerana (2) GO-JA-12 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Pintura, Gravura 

41 
Aglomer. Simplicio 

Canjerana (3) GO-JA-14 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Pintura, Gravura 

42 
Aglo.mer.Simplício 

Canjerana (4) GO-JA-15 

Pré-

colonial 

Abrigo sob 

rocha Lítico lascado, Cerâmico, Pintura, Gravura 

43 
Aglomer.Simplício 

Canjerana (5) GO-JA-15a 

Pré-

colonial Céu aberto Lítico lascado, Arte rupestre (ausente) 

44 Sítio Maracajá GO-JA-113         Pré-colonial   Céu aberto                  Lítico lascado, Arte rupestre (ausente) 

45 
Sítio Cemitério GO-JA-118 Histórico Céu aberto 

                    Artefatos (não informado), Arte rupestre 

ausente) 

46 
Sítio Ponte entre Rio GO-JA-116 Histórico Céu aberto 

                   Artefatos (não informado), Arte rupestre 

(ausente) 

Fonte: elaborado pela autora (2016).  

A relação não esgota ainda todos os sítios, vez que nela não estão inclusos alguns 

sítios oriundos de projetos de pesquisa realizados no âmbito de empreendimentos econômicos 

no município. Na área de influência da PCH Taboca foram identificados 4 sítios e 1 
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ocorrência arqueológica: Go-Ja.112 (Sítio Cobra Coral); Go-Ja.114 (Sítio Raposinha); Go-

Ja.119 (Sítio Mico-estrela); OA1 (ocorrência arqueológica)112. 

 Na área de influência da PCH Estrela foram identificados 5 sítios: Go-Ja.113 (Sítio 

Maracajá); Go-Ja.115 (Sítio Fazenda Boa Vista); Go-Ja.116 (Sítio Ponte entre Rio); Go-

Ja.117 (Sítio Macaco Prego); Go-Ja.118 (Sítio Cemitério)113. Destes, apenas 3, constam 

atualmente do CNSA/IPHAN: Go-Ja.113 (Sítio Maracajá); Go-Ja.116 (Sítio Ponte entre Rio); 

Go-Ja.118 (Sítio Cemitério) e foram anexados na porção final da tabela 2 acima. A não 

inclusão de todos os sítios identificados no âmbito deste projeto justifica-se, provavelmente, 

pelo fato de que os sítios foram objeto de salvamento nas áreas que serão cobertas pelos 

reservatórios das duas hidrelétricas. Sofreram desmonte para retirada dos vestígios, o que 

significa dizer que os sítios não mais existem.  

 Dentre os sítios que constam da tabela acima, destacam-se as seguintes tipologias 

(conforme figuras 10, 11, 12 e 13):  

1) Dos 46 sítios, 30 são pré-coloniais; 3 são históricos e 13 não foram informados. 

 

Figura 10 – Categorias de Sítios Arqueológicos registrados em Serranópolis 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016) 

 

2) Quanto à exposição, dos 46 sítios, 35 localizam-se em abrigos sob rocha; 10 a céu 

aberto e 1 não foi informado. 

 

                                            
112 Anexo do Ofício TPI 042/2015. IC, p. 164. 
113 Anexo do Ofício TPI 042/2015. IC, p. 164. 
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Figura 11 – Tipologia dos sítios arqueológicos quanto à exposição dos vestígios 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016) 

 

3) Quanto ao tipo de artefatos, dos 46, 29 contêm vestígios líticos lascados; 17 

contêm vestígios cerâmicos, 11 não contêm informações; 2 contêm líticos polidos e 1 

apresenta artefato sobre material orgânico. 

 

Figura 12 – Sítios arqueológicos quanto aos tipos de artefatos 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 

4) Quanto aos grafismos rupestres, dos 46, 20 sítios contêm pinturas, 14 contêm 

gravuras, 14 não contêm arte rupestre e 8 não contêm informações a respeito.  

Figura 13 – Sítios arqueológicos quanto à arte rupestre 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 
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Importa frisar, mais uma vez, que o número de sítios identificados no município (46) 

não esgota, em hipótese alguma, a possibilidade de existência de inúmeros outros sítios, visto 

que existem grandes extensões de terreno que não foram objeto de pesquisas arqueológicas. 

Conforme destacado no EIBH, apesar do registro de 173 sítios para o sudoeste goiano (2005), 

existe grande vazio que precisa ser preenchido, haja vista o enorme potencial arqueológico da 

região.  
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3 AMEAÇAS AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DA REGIÃO DE 

SERRANÓPOLIS/GO 

 

“Todos os espaços viraram mercadoria” (Aziz Ab’Saber, 2001)114 

 

3.1 INCIDÊNCIA DE FATORES NATURAIS E ANTRÓPICOS SOBRE OS SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICOS DE SERRANÓPOLIS/GO115 

 

Os sítios arqueológicos sofrem a ação de diferentes fatores de ordem natural e 

antrópica. Neste capítulo são destacados alguns desses agentes que tem acelerado a 

degradação dos sítios arqueológicos de Serranópolis. Tendo em vista a fragilidade dos painéis 

rupestres existentes nos diferentes núcleos, foi dada uma ênfase maior sobre esta natureza de 

registro, haja vista a necessidade de medidas urgentes para impedir sua deterioração.  

As informações foram extraídas dos relatórios produzidos sobre cada uma das áreas 

pesquisadas e que compõe o Dossiê Serranópolis, além de informações coletadas pela autora 

em campo durante as diferentes incursões de estudo e de trabalho.  

A seguir, são elencados os principais tipos de impactos detectados sobre os sítios 

arqueológicos e as principais medidas indicadas para conservação e promoção dos referidos 

bens. Optou-se por manter os dados basicamente como constam nos relatórios apresentados 

pelas equipes responsáveis por cada etapa de trabalho/área de inserção de sítios, tendo sido 

realizados apenas pequenos ajustes de redação. As mesmas informações encontram-se 

sintetizadas e devidamente ilustradas nos anexos 3 e 4. 

 

3.1.1 Impactos negativos: Grupo A – Martins, 2009/2010 

 

Ações Naturais:  

 Os abrigos apresentam uma estratificação fortemente fraturada, com diáclases, fissuras 

e fendas. 

                                            
114 Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências. Maior especialista brasileiro em paleoclimatologia. In: 

AB’SABER, Aziz. Palestra proferida no Colóquio França-Brasil sobre o tema Paisagem Cultural. Rio de 

Janeiro, Palácio Gustavo Capanema, de 05 a 8 de outubro de 2009. Mesa 3 (7/10/2009). Paisagem Cultural. 

Mediador: Carlos Fernando Moura Delphin.  
115 Conforme explicitado anteriormente, os principais tipos de impactos e as medidas de preservação indicadas 

nos relatórios que compõem o Dossiê Serranópolis foram sistematizados no âmbito do presente trabalho, a 

fim de tornar mais didática a sua visualização. As informações constam, também, de forma sintética, em 

quadros contidos nos Anexos 3 e 4. 
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 Pelo fraturamento e pela infiltração das águas pluviais que percolaram pelas fissuras e 

dutos do solo superficial, pode-se notar vários locais de gotejamento que formam 

pequenas bacias naturais com presença d'água. 

 No solo do sítio GO-JA-01b constata-se a presença de testemunhos arqueológicos de 

diferentes naturezas, principalmente material lítico lascado. 

 O solo do GO-JA-02 contém artefatos líticos lascados e grande quantidade de blocos e 

placas de tamanhos diversos, resultantes de desplacamento. 

 Gotejamento e umidificação das paredes do abrigo. 

 Fendilhamento das camadas estratigráficas que formam os abrigos. 

 Pela ação da temperatura, a rocha acaba partindo-se ou desagregando-se. 

Ações Antrópicas 

 Desmatamento, desflorestamento da vegetação original e prática da pecuária. 

 Excremento de gado no interior do piso dos sítios arqueológicos. 

 Impactos antrópicos resultantes da visitação turística desordenada. 

 Provável estrutura artificial construída como trilha no sítio GO-JA-01. 

 Presença de sedimento proveniente do entorno da área abrigada, provavelmente usado 

para encher o corte subsuperficial. 

 

3.1.2 Medidas de preservação: Grupo A  

 

Medidas de Curto Prazo   

 Estudos de viabilidade turística e capacidade de carga dos atrativos, com o 

envolvimento dos especialistas mencionados anteriormente juntamente com 

turismólogo; 

 Instalação de equipamentos, tais como: passarelas, trilhas de acesso, placas 

explicativas, de identificação e interpretativas. 

 Instalação de equipamentos e outros serviços necessários à assistência e qualidade da 

permanência do visitante. 

 Preservação do contexto ambiental onde os sítios arqueológicos estão inseridos, 

considerando-se a interdependência entre conservação do patrimônio cultural e 

preservação natural (estudo da paisagem natural e cultural). 

 Elaboração de um diagnóstico completo sobre o estado de conservação dos sítios 

arqueológicos por especialista em conservação, juntamente com outros de diferentes 
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áreas, principalmente da entomologia, microbiologia, geologia, geomorfologia, 

botânica, química, a fim de propor e efetuar intervenções qualificadas, que alcancem 

maior preservação dos registros. 

 Envolvimento das comunidades locais, por intermédio de ações de cunho educativo, a 

fim de promover a sensibilização, a apropriação dos bens patrimoniais e o 

direcionamento participativo dos usos socioeconômicos dos mesmos. 

 Ações de cunho educativo voltadas para os visitantes. 

Medidas de Médio Prazo 

 Necessário processo de capacitação de condutores especializados em expedições. 

 Necessária colocação de cabo de segurança e balizamento da trilha para logística da 

atividade. 

 O processo de capacitação de condutores deve ser esmeroso e conter informações 

acerca de arqueologia. 

 Continuação da pesquisa acadêmica nas áreas de arqueologia, turismo, conservação, 

entre outras. 

Medidas de Longo Prazo 

 Envolvimento do poder público nas esferas municipal, estadual e federal. 

 

3.1.3 Impactos negativos: Grupo D – Barbosa, 2009  

 

Ações Naturais  

 A ordem de inseto da família Reticulitermes que faz ninhos no solo e constrói galerias 

chamadas chaminés, que se aderem aos paredões para fazer ligação às raízes e caules 

de plantas que se desenvolvem em fendas da rocha. 

 Com o tempo, favorecidos pela infiltração das águas pluviais, há a ação de raízes. 

 As rochas estão em exposição aos agentes de intemperismo. 

 Quanto ao desgaste natural da rocha, relacionado ao grau de cimentação, ocorre o 

fraturamento/desgaste. 

 Os impactos observados de origem animal se devem, na maioria, a edificações 

realizadas por insetos. 

 Observa-se alterações nos paredões em decorrência da presença de morcegos que 

impregnam as rochas com dejetos e de ninhos de insetos. 
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Ações Antrópicas 

 As ocorrências de intervenções humanas, pichações, observadas nas paredes rupestres. 

 

3.1.4 Medidas de preservação: Grupo D  

 

Medidas de Curto Prazo   

 Elaboração de uma publicação com os resultados da pesquisa arqueológica regional, 

em linguagem popular, voltada à comunidade local e do entorno; 

 Interpretação e sinalização dos sítios abertos ao turismo; 

 Espaço permanente para exposição de material arqueológico proveniente das 

pesquisas realizadas na região; 

 Curso de treinamento para guias; 

 Curso de conservação com objetivos específicos de higienização/manutenção dos 

paredões impactados: pelas ações químicas que ocorrem nos abrigos em decorrência, 

principalmente, das águas pluviais, ocasionando a formação de películas de colorações 

diversificadas sobre as pinturas; pelas ações biológicas, em decorrência da presença de 

animais como cupins, abelhas, morcegos, aves e outros, além da vegetação, e pelas 

ações antrópicas decorrentes de atividades humanas capazes de alterar os abrigos e o 

meio circundante, como desmatamentos, utilização do solo, turismo, pichações, 

visitação sem controle, entre outros; 

 Curso de primeiros socorros; 

 Manutenção da infraestrutura instalada nos abrigos; 

 Instalação de coletores de lixo apropriados para coleta seletiva; 

 Atividades de Educação Patrimonial diversificadas, voltadas para a comunidade local 

e principais cidades vizinhas (cursos informativos, seminários, palestras, minicursos, 

oficinas pedagógicas, malas diretas dentre outros); 

 Montagem de uma biblioteca; 

 Incentivo e apoio para que a comunidade local (re)descubra seu patrimônio cultural e 

que este possa contribuir também para a sua sustentabilidade – importância da 

valorização da cultura local (saber/fazer); 

 Parcerias com universidades, institutos e museus; 

 Parcerias com órgãos ligados ao turismo (como EMBRATUR, AGETUR, AGEPEL). 
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Medidas de Médio prazo 

 Visitas a unidades semelhantes para verificação das medidas adotadas; 

 Realização, no local, de simpósios internacionais sobre a temática; 

 Mapeamento de processos erosivos e áreas suscetíveis a escorregamentos nas 

circunvizinhanças dos abrigos. 

Medidas de Longo Prazo 

 Monitoramento do desgaste da rocha; 

 Monitoramento dos planos de fraturamentos; 

 Monitoramento das variações da temperatura; 

 Estudo do escoamento das águas pluviais; 

 Estudo da influência das atividades antrópicas na região; 

 Estudos sobre a influência do intemperismo biológico sobre as pinturas e gravuras; 

 Estabilização ou recuperação de processos erosivos e de escorregamentos; 

 Viabilização de expansão da área do entorno dos sítios arqueológicos; 

 Limpeza dos abrigos; 

 Medidas de minimização do desgaste da rocha; 

 Medidas de estabilização dos planos de fraturas; 

 Medidas que minimizem os efeitos da variação da temperatura; 

 Instalação de um sistema de captação das águas pluviais; 

 Medidas de controle frente ao intemperismo biológico; 

 Medidas de proteção frente a ação antrópica. 

 

3.1.5 Impactos negativos: Grupos B, C, E, F – Souza, 2010  

 

Ações Naturais – Grupo B 

 O sítio GO-JA-20, localizado em frente ao córrego do Raio apresenta rala proteção 

vegetacional.  

 Constante presença das galerias de cupins, marimbondos e vegetação incrustada.  

 

Ações Antrópicas – Grupo B 

 O Grupo B apresenta potencial para o desenvolvimento do turismo sustentável, que 

poderia substituir o turismo predatório desenvolvido nesta região. 
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 O Córrego do Raio posicionado na porção norte do sítio GO-JA-20, apresenta-se sem 

mata ciliar em suas margens, em processo de assoreamento. 

 No entorno do sítio GO-JA-20 o desmatamento provocou erosão no lado direito do 

córrego do Raio. Neste sítio um bloco separado no mesmo paredão do abrigo 

provocou uma abertura ou fenda que desemboca no piso superior, próximo do GO-JA-

21 e GO-JA-21a. Esta abertura estava sendo utilizada como passagem do gado na área.  

 Pichação sobre possíveis vestígios de pintura.  

 Verificou-se fogueira recente de frequentadores e presença de cachimbo para uso do 

“crack”. (junho/2010). 

Ações Naturais – Grupo C 

 O sítio arqueológico GO-JA-05 possui fina faixa de vegetação em sua parte frontal, 

propiciando a insolação e ação dos ventos no paredão de arenito superficialmente 

silicificado, com teto de arenito metamórfico.  

 No sítio GO-JA-05 sob o paredão de arenito friável, verifica-se presença de ninhos e 

galerias de cupins sobre gravuras. 

 Neste sítio ocorre desplacamento da rocha, em alguns pontos. 

Ações Antrópicas – Grupo C 

 No interior do abrigo GO-JA-11 (1), presença de pichações com carvão no paredão e 

em blocos caídos.  

 Descarte de resíduos sólidos– metal, vidro, plástico. 

 Resquícios de acampamento recente de caçadores no abrigo. 

 Restos de material plástico (lona preta) utilizado em acampamento recente de 

caçadores. 

Ações Naturais – Grupo E 

 Impacto biológico: presença de ninhos, galerias de cupins e raízes de árvores. 

 Percolação de cálcio próximo às pinturas. 

 Ação natural de início de fraturamento na rocha que irá provocar o desplacamento 

natural. 

 Umidade natural do local. Percolação de calcário que circula através de falhas e 

fraturas na rocha. 

 Abrigo GO-JA-13c aberto para o lado leste e protegido por estreita faixa de vegetação. 

 A insolação sobre a pintura provoca o desbotamento.  
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 Ninhos e galeria de cupins e percolação de água em fraturas e falhas danificam as 

pinturas. 

Ações Antrópicas – Grupo E 

 O desmatamento na encosta do morro provocou assoreamento no córrego Moquém. 

 Constata-se desmatamento e formação de pasto para gado a menos de 100 m do sítio 

GO-JA-13. A área de preservação no entorno do sítio é fina e frágil. 

 Presença de intemperismo biológico e antrópico no paredão no fundo do abrigo, de 

onde foram retirados, por meio de incineração, casulos de vespas ou marimbondos, 

ninhos e galerias de térmites ou cupins construídos sob os petroglifos. 

 Rabiscos contemporâneos com argila. 

 Escritos com carvão, mata-bicheira e tinta sob as pinturas. 

Ações Naturais – Grupo F 

 Suportes e gravuras do GO-JA-10 (Núcleo F) recobertos por liquens. 

 Conjunto de pinturas ameaçado pelas galerias de cupins. 

 Percolação de cálcio por infiltrações, escamação das paredes de quartzito, proliferação 

de líquens e galerias de insetos. 

 Fraturas na rocha, presença de galerias e ninhos de diversos insetos associado a fatores 

como sol, chuva, ventos, aliados aos danos causados pelo homem, fragilizam a 

durabilidade destas gravuras. 

 Pinturas na cor amarela foram apagadas em função de excrementos de morcegos.  

 Instalação de casulos e descamação da rocha.  

 Instalação de ninhos de cupins no paredão e nos nichos. 

 Desplacamento e fratura no paredão de arenito. 

Ações Antrópicas – Grupo F 

 Pinturas com pichações incrustadas no paredão de arenito do ano de 1961. 

 

3.1.6 Medidas de preservação: Grupos B, C, E, F  
 

Medidas de Curto Prazo  

 Mapeamento topográfico planialtimétrico do entorno de proteção dos sítios 

arqueológicos e do entorno de ambientação (Lei Federal n° 6513/1977); 

 Definição de zoneamento com níveis de restrições, com estabelecimento de uma faixa 

de proteção no entorno dos sítios arqueológicos com largura mínima de 50 metros; 
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 Sinalização turística e criação de vias de acesso. Contratação de especialistas para 

realizar a limpeza dos abrigos; 

 Elaboração de Programa de Educação Patrimonial Permanente; 

 Capacitação de grupo de guias locais que trabalhem em parceria com museu local, 

IPHAN e, principalmente, os proprietários locais, responsáveis juridicamente; 

 Discussão social entre os envolvidos: guias, proprietários e comunidade em geral; 

 Proibição da realização da prática esportiva de Rapell em todos os sítios arqueológicos 

no município de Serranópolis, inclusive o desenvolvido por guias locais. 

Medidas de Médio Prazo 

 Criação e instalação de escritório do IPHAN na cidade de Serranópolis e/ou Jataí, 

atendendo também ao município de Caiapônia e ao sudoeste goiano, região que 

sofrerá um impacto de magnitude jamais vista no estado de Goiás, com projetos de 

instalação de usinas hidroelétricas e de álcool; 

 Aplicação do Programa de Educação Patrimonial Permanente nas redes de ensino 

público e particular nas cidades de Serranópolis, Jataí e Caiapônia; 

 Aplicação do Plano de Manejo elaborado; 

 Limpeza superficial dos abrigos; 

 Limpeza dos paredões e tetos dos abrigos por especialistas; 

 Parceria com órgãos (SEMARH, AGEPEL, AGETUR, EMBRATUR) e instituições 

de Ensino e Pesquisa (UFG, PUC-GO, UEG, UNB e outras IES); 

 Apoio a iniciativas locais de uso sustentável do Patrimônio Natural e Cultural, como o 

Museu do Homem da Serra do Cafezal; 

 Orientação à direção do Museu do Homem da Serra do Cafezal para participação em 

Editais Públicos (MinC, IPHAN, IBRAM) visando dotar o Museu com instalações 

adequadas e apoio a pesquisa e a pesquisadores; 

 Apresentação dos resultados atingidos. 

Medidas de Longo Prazo 

 Incentivo ao turismo sustentável; 

 Autorização de pesquisas com destacada relevância científica; 

 Incentivo à criação de um sítio-escola em algum sítio arqueológico de Serranópolis; 

 Apresentação dos resultados atingidos. 
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3.2 INFLUÊNCIA DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS SOBRE O 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DO SUDOESTE GOIANO 

 

Assim como em diferentes regiões do Brasil, ameaças sobre o patrimônio 

arqueológico decorrem, fortemente, da implantação de usinas hidrelétricas e demais estruturas 

a elas associadas, como subestações e linhas de transmissão.   

De todas as ameaças avaliadas que incidem sobre os sítios arqueológicos de 

Serranópolis, no contexto atual, verificou-se que os empreendimentos hidrelétricos consistem 

em fator de maior potencial destrutivo. Por esta razão, a abordagem desta natureza de impacto 

recebeu por parte do presente estudo uma atenção mais acurada.   

De acordo com o Instituto Mauro Borges-IMB (2014)116, os empreendimentos de 

infraestrutura associados à geração de energia elétrica desempenham um papel preponderante 

nas políticas de desenvolvimento estratégico do estado, cujo parque gerador conta, desde o 

ano de 2013, com 95 usinas em operação com capacidade instalada de 10.572 MW de 

potência. Desse total, 86,3% são gerados por usinas hidrelétricas, 13,7% por usina térmica. 

Além das usinas em operação, há 22 outras em construção ou com outorga de concessão, cujo 

potencial soma 598 MW.  

O Instituto informa, ainda, que a indústria sucroenergética, por meio de projetos de 

cogeração, também contribui para esse contexto, contando com 51 usinas termelétricas em 

operação em Goiás, cujo potencial de geração soma 1.581 MW, sendo os principais 

combustíveis utilizados o bagaço de cana-de-açúcar e o óleo diesel. Somam-se a esse 

potencial já instalado 7 usinas termelétricas em construção e em outorga com potencial de 166 

MW para o sistema de geração estadual. Ressalta-se que 48% da oferta interna de energia são 

atendidos por energia renovável e 52% por não renovável117.  

O processo de desenvolvimento do setor elétrico em Goiás foi lento e gradual no 

início, mas sofreu nos últimos anos um crescimento significativo. 

“Até 1995, quando a reestruturação do setor elétrico brasileiro foi iniciada, o 

papel desempenhado pelo Estado era significativo para garantir os 

investimentos necessários para expansão da geração de eletricidade. Hoje, o 

processo de reestruturação da indústria de energia elétrica determinado pela 

privatização das empresas de eletricidade (geração, transmissão e 

distribuição) impõe novos contornos, exigindo uma reformulação das 

estratégias que vinham sendo até então utilizadas. Sob o ponto de vista dos 

novos instrumentos legais criados no processo de rearranjo institucional da 

indústria de energia elétrica, cabe assinalar a promulgação da Lei das 

                                            
116 IMB, 2014, p. 47. 
117 Op. cit., 2014, p. 47. 
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Concessões 8.987/95 e do Decreto 9.074/95 que regulamentaram o artigo 

175 da Constituição, estabelecendo normas para outorga e prorrogação de 

concessões” (ALVES, 2005, p. 39). 

 

 

Este processo, desde o início, ocorreu em consonância com o desenvolvimento do 

cenário econômico e de estruturação do setor energético do país; no entanto, o consumo no 

estado esteve e mantém-se, atualmente, atrelado a um tripé bastante conhecido de grãos-

carnes-mineração (CASTILHO, ARRAIS, 2012, p. 18). Para melhor visualização do processo 

de estruturação e desenvolvimento do setor de eletrificação e distribuição no estado de Goiás, 

apresenta-se, a seguir, um breve resumo:  

 

Tabela 3 – Síntese da evolução da eletrificação no Brasil e em Goiás118 

                                            
118 Síntese da evolução da eletrificação no Brasil e em Goiás. Adaptado de CASTILHO, Arrais, 2012, p. 9-11.  

(1903) Aprovação da Lei nº 1.145, a primeira a disciplinar o uso de energia elétrica no 

país 

1918 Entra em operação a primeira usina hidrelétrica de Goiás, localizada na cidade de 

Goiás. 

1920-1929 Instalação de grupos geradores a partir de rodas hidráulicas no ribeirão Cascavel onde 

viria a se instalar, na década seguinte, a nova capital, Goiânia, e em Silvânia.  

1945 Primeira empresa de eletricidade de âmbito federal do Brasil – Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). 

1932 Instalados grupos geradores em Buriti Alegre. 

1934 Instalados grupos geradores em Piracanjuba. 

1936 Construída a usina do Jaó, no rio Meia Ponte, em Goiânia. 

1939 Criação da empresa Força e Luz de Goiânia Ltda. 

1945 Danificação em parte da usina do Jaó. 

1947 Reconstrução da usina do Jaó 

(1950-1964) Políticas de Governo e Criação de Empresas Públicas 

1960 Criação do Ministério das Minas e Energia, instalado em 1961. 

1962 Criação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). Furnas, nesse ano, passou 

a ser subsidiária da Eletrobrás. 

1955 Criação das Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg). 

1956 Entrada em operação da Usina de Rochedo, no rio Meia Ponte, e a Usina São Patrício 

(Cachoeira do Lavrinha), no rio das Almas. 

1959 Entrada em operação da primeira etapa da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada. 

1960 Criação do Ministério das Minas e Energia, instalado em 1961. 

1962 Criação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). Furnas, nesse ano, passou 

a ser subsidiária da Eletrobrás. 

1974 Instalação da Itaipu Binacional, que entrou em operação em 1984. 

1981 Entrada em operação da Usina Hidrelétrica de Itumbiara. 

1982 Construção da UHE de Corumbá pela Celg. 

1984 Transferência da construção da UHE de Corumbá para Furnas. 

1990 Criação do Programa Nacional de Desestatização. 

1990 Entrada em operação da Usina Hidrelétrica de São Domingos. 

(1991-2011) Privatizações e Reformas 

1996 Instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
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Fonte: CASTILHO (2012). Adaptado pela autora.  

  

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2016), o Brasil 

possui, no total, 4.525 empreendimentos em operação, totalizando 144.176.906 kW de 

potência instalada. Está prevista para os próximos anos uma adição de 27.539.421 kW na 

capacidade de geração do país, proveniente dos 196 empreendimentos atualmente em 

construção e mais 681 em empreendimentos com construção não iniciada.119 Segundo a 

mesma fonte, o estado de Goiás conta no total 144 empreendimentos em operação, gerando 

7.500.020 kW de potência. Está prevista para os próximos anos uma adição de 407.588 kW na 

capacidade de geração do estado, proveniente dos 3 empreendimentos atualmente em 

construção e mais 15 em construção não iniciada120. É o que mostram as tabelas 4, 5 e 6: 

 

Tabela 4 – Empreendimentos de geração de energia em operação no estado de Goiás 

Empreendimentos em operação 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

CGH 12 4.905 0,07 

PCH 22 414.514 5,53 

UHE 16 5.387.073 71,83 

UTE 94 1.693.528 22,58 

Total 144 7.500.020 100 

Fonte: ANEEL/BIG, 2016.  

 

 

                                            
119 Fonte: ANEEL-BIG-Banco de Informações de Geração. Atualizado em: 22/06/16. Disponível em 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/ResumoEstadual.cfm 
120  http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmm. Acesso em22-07-2016. 

 

1996 Cisão da Celg e venda da UHE de Cachoeira Dourada para a Centrais Elétricas 

Cachoeira Dourada S.A. 

1998 Entrada em operação da UHE Serra da Mesa, com maior reservatório do Brasil. 

1999 A Celg passou a ser denominada Companhia Energética de Goiás. 

(2001-2002) Separação das atividades de transmissão e distribuição da Celg 

2002 Entra em operação a UHE de Cana Brava. 

2005 Entrada em operação da UHE Corumbá IV. 

2006 Criação, pelo governo de Goiás, da Celgpar, formada pela Celg D e CelgG&T, e 

entrada em operação da UHE de Espora. 

2009 Entrada em operação da UHE Corumbá III.  

2010 Entrada em operação das UHEs de Serra do Facão, Salto do Rio Verdinho, Salto, 

Caçu, e Foz do Rio Claro 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=3&UF=GO:GOIÁS
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=5&fase=3&UF=GO:GOIÁS
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=1&fase=3&UF=GO:GOIÁS
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=3&UF=GO:GOIÁS
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=3&UF=GO:GOIÁS
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm


108 

 

Tabela 5 –  Empreendimentos de energia em construção no estado de Goiás 

Empreendimentos em Construção 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

PCH 1                      29.300  19,37 

UTE 2                    122.000  80,63 

Total 3                    151.300  100,00 

  Fonte: ANEEL/BIG (2016). 

 

 Tabela 6 – Empreendimentos de energia com construção não iniciada no estado de Goiás 

Empreendimentos com Construção não iniciada 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

CGH 3                         2.401  0,94 

PCH 6                    128.607  50,18 

UFV 2                      40.000  15,61 

UHE 1                      50.000  19,51 

UTE 3                      35.280  13,77 

Total 15                    256.288  100,00 

  Fonte: ANEEL/BIG (2016). 

 

Legendas 

CGH Central Geradora Hidrelétrica 

CGU Central Geradora Undi-elétrica 

EOL Central Geradora Eólica 

PCH Pequena Central Hidrelétrica 

UFV Central Geradora Solar Fotovoltaica 

UHE Usina Hidrelétrica 

UTE Usina Termelétrica 

UTN Usina Termonuclear 

 

Este contexto de franca expansão e acirramento de mercados geradores e 

distribuidores de energia elétrica sofreu influências diretas e substanciais com o advento do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, responsável direto pela construção de 

projetos de infraestrutura de grande envergadura, considerados estratégicos para o 

desenvolvimento do país.   

A Aneel   registrou, em   setembro   de   2010, 80   empreendimentos   

geradores   de   energia elétrica no estado de Goiás, somando uma 

capacidade instalada de 9.833.194 kW de potência.  Desse   total, 9.039.497   
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kW   de   potência   são   provenientes   de   17   Usinas Hidrelétricas 

(8.760.096   kW), 17   Pequenas   Centrais Hidrelétricas (274.902   kW) e   9 

Centrais Geradoras Hidrelétricas (4.499 kW), que juntas correspondem por 

91,9 % da capacidade de geração de energia elétrica em Goiás. Essa 

porcentagem indica o papel significativo que as hidrelétricas desempenham 

na geração de energia elétrica em Goiás. (CASTILHO & ARRAIS, 2012, p. 

9). 
 

Toda essa expressiva massa de empreendimentos agravou sobremaneira a pressão 

sobre os ecossistemas das bacias hidrográficas brasileiras. A riqueza do patrimônio ambiental 

X pressão antrópica converteu-se, também na região de Serranópolis, em uma incômoda 

realidade. Como vem sendo demonstrado pela arqueologia, a região sintetiza uma das mais 

importantes expressões da existência humana pré-colonial no continente sul americano.  

Verifica-se que o modelo predador de desenvolvimento econômico implantado nestas 

áreas do Brasil Central não tem poupado da degradação os sítios arqueológicos aí existentes. 

Isso se deve ao fato de tratar-se de uma área privilegiada sob vários pontos de vista (feições 

de relevo, hidrografia, entre outros), o que, somado às políticas de incentivo à entrada de 

capital estrangeiro, tem tornado a região palco crescente de disputas e conflitos pelo uso dos 

recursos naturais. Conforme adverte Alves (2005):  

“No caso goiano, os seus atributos naturais, mas sobretudo a posição que 

ocupa no território nacional, o torna estratégico. Mas é salutar ressaltar que o 

processo de modernização não prescinde a noção de conflito entre os atores 

envolvidos na produção do território. E no caso da energia elétrica, não pode 

ser diferente”. (ALVES, 2005, p. 19-20) 

 

A tabela 7 a seguir demonstra que o maior percentual de geração de energia elétrica no 

estado provém das fontes hidráulicas, decorrentes de aproveitamentos hidrelétricos 

implantados ou em implantação em todo o estado. 

 

Tabela 7 – Empreendimentos Hidrelétricos na Bacia do Rio Paranaíba 

 

Energia Gerada 

    Ano Hidráulica Térmica Total Energia Exportada Perdas Consumo Total 

2010 28.003 1.463 29.466 17.644 1.290 10.532 

2011 31.526 2.428 33.954 21.500 1.492 10.962 

2012 38.413 2.163 40.576 27.222 1.627 11.727 

Fonte: Instituto Mauro Borges / Segplan –GO / Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações 

Socioeconômicas – 2015. 

 

A região sudoeste de Goiás está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba 

(Paraná) – vide figura 14 abaixo –, para a qual estão projetadas inúmeras usinas hidrelétricas 

(UHE) e pequenas centrais hidrelétricas (PCH).  
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Figura 14 – Mapa Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba 

 

Fonte: CBH Paranaíba – 2014121 

 

A bacia hidrográfica do rio Paranaíba é a segunda maior unidade da Região 

Hidrográfica do Paraná, ocupando 25,4% de sua área, e está localizada entre 

os paralelos 15° e 20° sul e os meridianos 45° e 53° oeste, com uma área de 

drenagem de 222,6 mil km². Posicionada na região central do Brasil, ocupa 

cerca de 2,6% do território nacional e inclui os estados de Goiás (63,3%), 

Mato Grosso do Sul (3,4%) e Minas Gerais (31,7%), além do Distrito 

Federal (1,6%). A bacia possui 197 municípios, além do Distrito Federal. 

Destes, 28 sedes municipais se encontram fora dos limites da bacia. (CBHP, 

2016). 
 

A bacia se destaca por apresentar uso intensivo dos recursos hídricos, tanto para 

abastecimento urbano, como para irrigação e geração de energia. Em função desta 

característica surgem problemas que impactam diretamente a qualidade e quantidade de água 

disponível, considerando-se tanto os usos atuais como os futuros122. Nesse sentido, foi 

elaborado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – PRH-

Paranaíba. O Plano é fruto de um esforço conjunto entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

                                            
121 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBHP. Disponível em: 

http://www.cbhparanaiba.org.br/galeria-de-mapas. Acesso realizado em 29-06-2016. 
122   Resumo Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, 2013, p. 15. 

http://www.cbhparanaiba.org.br/galeria-de-mapas
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Rio Paranaíba – CBH-Paranaíba e da Agência Nacional de Águas – ANA123. 

Os municípios que integram a região sudoeste de Goiás, que detêm maior incidência 

de sítios arqueológicos identificados até a presente data, inserem-se nas sub-bacias dos rios 

Verde, Aporé, Claro e Corrente, integrantes da bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Neste 

cenário, as modificações em curso e outras que se avizinham podem ser claramente 

compreendidas por meio do avanço de empreendimentos relacionados à matriz energética. 

Neste âmbito, contabiliza-se em torno de 18 empreendimentos hidrelétricos, sendo 13 já em 

fase de operação e os demais em fase de estudos ou construção. Além destes, somam-se 10 

empreendimentos do tipo subestações e linhas de transmissão e 12 usinas de biodisel em 

operação, conforme ilustram as tabelas 8, 9 e 10 a seguir: 

 

Tabela 8 – PCHs em operação – Região Sudoeste de Goiás – Posição: Junho/2016 

Municípios PCH Rio 

Jataí Jataí Claro 

Jataí Fazenda Velha Ariranha 

Chapadão do Céu / Aporé Pontal do Prata Prata 

Sítio d'Abadia Mambai II Corrente 

Aporé / Itarumã Queixada Corrente 

Aporé / Cassilândia Planalto Aporé 

Rio Verde Irara Rio Doce 

Fonte: ANEEL. Adaptada pela autora. 

 

Tabela 9 – UHEs em operação – Região Sudoeste de Goiás – Posição: Junho/2016 

Municípios UHE Rio 

Aporé/Serranópolis Espora Corrente 

Caçu/Itarumâ Salto Verde 

Caçu/Itarumâ Salto do Rio Verdinho Verde 

Caçu Caçu Claro 

Cachoeira Alta Barra dos Coqueiros Claro 

Caçu/São Simão Eng. José Luiz Muller (Antiga Foz do Rio Claro) Claro 

Fonte: ANEEL. Adaptada pela autora. 

                                            
123  Ref. Agência Nacional de Águas (Brasil). Plano de recursos hídricos e do enquadramento dos corpos hídricos 

superficiais da bacia hidrográfica do rio Paranaíba: resumo executivo / Agência Nacional de Águas. -- 

Brasília: ANA, 2013. 
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Tabela 10 – Região Sudoeste de Goiás – Linhas de Transmissão. Posição: 2012 

Linha de Transmissão Estado 

LT Aporé GO 

LT Barra dos Coqueiros – Cachoeira Alta GO 

LT UHE Barra dos Coqueiros – Caçu GO 

LT SE Rio Claro – Caçu GO 

LT SE Chapadão – Porto das Águas e Guatambu GO-MS 

LT Espora – Cachoeira Alta GO 

LT Jataí – Jataí GO 

LT Retiro Velho – Aporé; Cassilândia, Chapadão do Sul GO-MS 

LT São Simão – Barra dos Coqueiros GO 

SE Salto – Barra dos Coqueiros GO 

Fonte: IPHAN/GO. Dados coletados em 2012. Elaborada pela autora (2016). 

 

Questiona-se a razão para essa avalanche de projetos hidrelétricos no estado de Goiás 

na última década. Estaria ligada a quais fatores? Escassez de eletricidade nos mercados 

consumidores regionais ou crise no âmbito do sistema interligado como um todo?  Os 

motivos, segundo Alves (2005, p. 61), “podem ser elétricos, mas mesmo assim, podem ser 

distintamente locais, ou nacionais ou internacionais, e nesse último âmbito, provavelmente se 

relacionam com as demandas futuras dos eletrointensivos”. Para o autor, são também fortes e 

mesclados a esses os interesses chamados de político-partidários.  

No escopo destes projetos nem sempre são corretamente avaliados os impactos sobre 

as economias locais e as populações atingidas, as quais deverão se deslocar para outras áreas, 

com significativos prejuízos materiais e culturais. Para se ter uma ideia da magnitude dos 

efeitos ambientais caso os projetos hidrelétricos inventariados em Goiás e Distrito Federal 

fossem/sejam outorgados pela ANEEL, e se os empreendedores os tivesse executado até 

2015, sua potência hidrelétrica efetivamente instalada seria de 13.343 MW, com uma área 

inundada de 8.121 km²124. Diante de tamanho impacto, Alves (2005) adverte que  

As consequências locais dos projetos anunciados, já licitados pela ANEEL e 

alguns deles obtendo ou tentando obter as licenças ambientais, não são 

diferentes do que ocorreu nos casos das usinas no trecho goiano do rio 

Tocantins, Serra da Mesa (represa formada em 1998) e Cana Brava (em 

2002). Nos casos analisados, as empresas e, às vezes, as agências de governo 

                                            
124 Secretaria de Infraestrutura do Estado de Goiás. Plano 2010: Oportunidades de Investimentos Privados na 

Geração de Energia Hidrelétrica no Estado de Goiás. Goiânia: 1998. p. 4. Apud ALVES, 2005, p. 67. 
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passaram por cima de exigências legais. Por isso, essas empresas têm que 

responder a ações do MPF, inquéritos ou são citadas em Ação Civil Pública 

que apura a contaminação das águas (resíduos de mercúrio dos garimpos, 

rejeitos de mineração, a eutrofização, acúmulo de carga orgânica e 

proliferação de algas) provocada pela descarga de esgotos de várias cidades, 

além da disseminação da raiva por morcegos expulsos de cavernas e 

rochedos submersos. Nos dois casos, correm processos indenizatórios em 

nome das famílias dos atingidos pelas obras e pelas represas destas duas 

usinas. (ALVES, 2005, p. 63).  

 

As estratégias de exploração do potencial hidroenergético da bacia do Paranaíba e o 

cenário de impactos globais que se desenhavam no horizonte foram motivo para a instauração 

de ações e inquéritos civis públicos por parte do Ministério Público, conforme destacado por 

Alves (2005): 

Ao longo dos últimos anos, sobremaneira a partir do anúncio, em 1999, feito 

pela própria ANEEL, deflagrando o início do processo de outorga de 

concessões dos aproveitamentos hidrelétricos nos rios Corrente, Verde e 

Claro, em território goiano, acumularam-se múltiplas ameaças de prejuízo 

para o ambiente e de adversidades para os moradores, razão pela qual os 

representantes do Ministério Público saíram em defesa desses interesses 

difusos: (Ação Civil Pública 2002.007980-5. Exploração de geração de 

energia elétrica na região do sudoeste goiano. 04 de julho de 2002. p. 5). 

(ALVES, 2005, p. 184).  

 

Em vista destes embates, foi firmado, por meio do Ministério Público (Federal e 

Estadual), um Termo de Ajustamento de Conduta entre órgãos ambientais e empreendedores 

para a elaboração de um Estudo Integrado de Bacias (EIBH) da região do sudoeste Goiano. 

Embora o escopo do EIBH esteja voltado para o viés da exploração do potencial 

hidrelétrico da bacia, estes estudos ainda constituem um referencial para a elaboração de 

Estudos de Impactos Ambientais e, consequentemente, de projetos de pesquisas 

arqueológicas, para licenciamento de usinas hidrelétricas no Sudoeste goiano. Por esta razão, 

alguns tópicos do EIBH que interessam à compreensão das pressões antrópicas exercidas 

sobre os bens arqueológicos no município de Serranópolis foram pinçados e trazidos à 

presente análise.  
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3.2.1 Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos 

Hidrelétricos na Região Sudoeste do estado de Goiás – EIBH125  

 

O Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos 

Hidrelétricos (EIBH) da região do sudoeste Goiano126 foi elaborado para fins de atendimento 

a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público (Federal e 

do Estado de Goiás) e a Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais – AGMARN, 

em 21/07/2004)127, hoje Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades 

e Assuntos Metropolitanos (SECIMA). 

O TAC previu a necessidade de que os processos de licenciamento de UHEs e PCHs 

fossem sempre precedidos do EIBH.  

O EIBH baseia-se nos critérios estabelecidos no Termo de  (TR) anexado ao TAC 

supracitado e que passou a integrar outro Termo de Compromisso (TC) firmado entre a então 

AGMARN e um grupo de empreendedores de aproveitamentos hidrelétricos previstos ou em 

construção nas bacias dos rios Alegre, Aporé, Claro, Correntes e Verde – região do sudoeste 

Goiano.  

No TR foi exigido, especificamente, que se procedesse a uma avaliação preliminar do 

potencial que áreas inseridas no conjunto das bacias têm para abrigar sítios e testemunhos 

arqueológicos. 

 1) Definição dos cenários para análise de impactos (aspectos metodológicos)128 

A avaliação de sinergismo de impactos ambientais realizada no EIBH Sudoeste Goiano 

considera, em diferentes cenários de análise, os empreendimentos hidrelétricos contemplados 

em diversos Estudos de Inventários Hidrelétricos realizados nas bacias dos rios Aporé 

(vertente goiana), Corrente, Verde e Claro. No território goiano banhado pelas bacias 

                                            
125 Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação e Aproveitamentos Hidrelétricos na Região 

Sudoeste do Estado de Goiás. Parte C - Capítulo II, Volume 4, 2005. Equipe responsável:  Coordenação: 

Luiz Eduardo Barros Manara, Delfim José Leite Rocha, Maurício Teixeira Martins; Cosan Consultoria e 

Meio Ambiente Ltda.; Nature Consultoria Ambiental Ltda., Engevix Engenharia S/A; Scientia Consultoria 

Científica Ltda.  
126 Segundo o IBGE, os municípios aqui estudados pertencem todos à mesorregião Sul Goiano e estão 

subdivididos entre as microrregiões geográficas Sudoeste de Goiás e Quirinópolis. EIBH– Parte C Volume 4, 

2005. 
127 Mediante esses e outros termos, o Estado, através da AGMA, assumiu o compromisso formal de não conceder 

qualquer tipo de licença a quaisquer empreendimentos hidrelétricos, sejam grandes ou pequenos, no território 

goiano, sem que eles tenham cumprido os Termos do Ajustamento de Conduta. 
128 O EIBH informa que para a análise integrada das bacias do sudoeste goiano, optou-se pela adoção de uma 

metodologia que vem sendo aprimorada e adaptada pela Engevix (CET, 2001, Engevix 2003a, 2003b e 2004) 

para permitir a avaliação de impactos sinérgicos e cumulativos de projetos hidrelétricos em uma dada bacia. 

(EIBH, 2005, p. I-3). 
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supracitadas inserem-se, total ou parcialmente, 18 municípios, a saber: Aparecida do Rio 

Doce, Aporé, Cachoeira Alta, Caçu, Caiapônia, Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa 

Santa, Mineiros, Paranaiguara, Perolândia, Portelândia, Quirinópolis, Rio Verde, São Simão e 

Serranópolis. 

A Aneel considerou que os rios Claro, Corrente, Verde e Aporé apresentam um bom 

potencial para a geração de hidreletricidade, tendo sido inventariados para a região 29 

empreendimentos para geração energética de diversos portes, desde Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs), de pequena potência instalada, até Usinas Hidrelétricas (UHEs), de 

média potência instalada129.   

À época do desenvolvimento do EIBH, haviam sido estudados locais potenciais para 

geração de energia hidrelétrica de 12 PCHs e 17 UHE, nas bacias dos rios Aporé (vertente 

goiana) Corrente, Verde e Claro. Desses 29 locais potenciais de geração, apenas um 

encontrava-se efetivamente concretizado como usina hidrelétrica: a UHE Espora, no rio 

Corrente130. Dos demais 28 locais, onze já haviam sido autorizados (concessionados) pelo 

poder público federal, via Ministério de Minas e Energia ( MME).  

Os critérios adotados para definição dos cenários para análise de impactos sinérgicos 

derivados da implementação dos empreendimentos hidrelétricos previstos para as bacias do 

sudoeste goiano consideraram três situações, a saber131: 

 Cenário 1 – Uma situação inicial, denominada, também, de Cenário de Diagnóstico, 

representativa da realidade ambiental e socioambiental atual da região. Neste cenário, 

já estava em construção a UHE Espora, situada no rio Corrente, abrangendo terras dos 

municípios de Aporé, Itarumã e Serranópolis;  

 Cenário 2 – Uma situação futura em que, adicionalmente à UHE Espora, estavam 

previstos empreendimentos em fase de processo de Licenciamento Ambiental junto 

aos órgãos licenciadores estadual ou federal e que já possuíam projetos de engenharia 

encaminhados na Aneel. Neste cenário não houve discriminação entre aproveitamentos 

concessionados ou não; 

 Cenário 3 – De mais longo prazo, em que, adicionalmente aos aproveitamentos 

previstos no Cenário 2, consideravam-se todos os demais empreendimentos aprovados 

                                            
129 As PCHs apresentam como característica possuir potência instalada entre 1 e 30 MW, atendendo, ainda, a 

demais critérios definidos na Resolução da Aneel n° 652, de 09/12/03. Por sua vez, as UHEs são os 

empreendimentos com potências instaladas superiores a 30 MW (ANEEL, 2003). 
130 Adiante serão abordadas, de forma mais específica, algumas problemáticas envolvendo a UHE Espora, no rio 

Corrente.  
131 EIBH, 2005 p. II-4/5. 



116 

 

nos inventários hidrelétricos das bacias componentes da região de abrangência deste 

estudo (bacias dos rios Aporé, Corrente, Verde e Claro, visto que não há inventário 

hidrelétrico elaborado para o rio Alegre). 

A tabela 11 a seguir, extraída do EIBH, ilustra a situação, no ano de 2005, de 

implantação dos empreendimentos previstos para o Cenário 3132.  

Tabela 11 – Empreendimentos hidrelétricos previstos para o Cenário 3 – EIBH 

Tipo Nome da usina Nome do rio Fase Situação 
Potência 

(MW) 

Reservatório 

(km²) 
Empregos 

PCH Bom Jardim Ariranha  Ia 3,8 3,57 419 

PCH Córrego do Ouro Ariranha  Ia 2,2 0,01 419 

PCH Engano Prata  Ia 8,0 3,21 419 

PCH Fazenda Velha Ariranha LP PBan 12,6 12,60 419 

PCH Irara Doce LI PBap 30,0 2,58 325 

PCH Jataí Claro LI PBap 30,0 0,43 325 

PCH Lajeadinho Prata  Ia 4,9 0,83 419 

PCH Planalto 3 Aporé LP Ia 17,0 2,31 325 

PCH Pontal da Prata Prata  PBap 12,0 2,16 419 

PCH Queixada Corrente  PBan 30,0 6,16 200 

PCH Ranchinho Corrente  Ia 21,0 30,60 419 

PCH Retiro Velho Prata LI PBap 18,0 5,71 325 

PCH Sertãozinho Claro  Ia 14,0 3,14 419 

UHE Água Limpa Corrente  Ia 31,0 21,10 419 

UHE Alvorada Baixo Corrente  Ia 39,0 36,00 419 

UHE Ari Franco Claro  Ia 62,0 68,60 419 

UHE 

Barra dos 

Coqueiros Claro 
Solicitando LP PBe 90,0 25,48 419 

UHE Caçu Claro Solicitando LP PBe 65,0 16,93 419 

UHE Espora Corrente LI / Construção PBap 32,0 30,66 419 

UHE Foz do Corrente Corrente  Ia 42,0 68,30 419 

UHE Foz do Rio Claro Claro Solicitando LP Va 67,0 7,69 600 

UHE Guariroba Verde  Ia 74,0 66,00 419 

UHE Itaguaçu Claro Solicitando LP Va 130,0 121,77 1750 

UHE Itumirim Corrente Solicitando LP PBe 50,0 54,60 419 

UHE Olho D'água Corrente Solicitando LP PBan 33,0 35,61 419 

PCH Pontal Claro  Ia 99,0 26,00 419 

UHE Salto Verde Solicitando LP PBan 108,0 60,24 896 

UHE 

Salto do Rio 

Verdinho Verde 
Solicitando LP PBan 93,0 47,05 901 

UHE Tucano  Verde   Ia 157,0 201,00 419 

Fonte: EIBH, vol. II-7, 2005. Adaptado pela autora. 

No que concerne aos empreendimentos projetados para a bacia do Rio Verde, cabe 

aqui tecer algumas considerações no sentido de atualizar os dados em relação ao Cenário 3 e 

                                            
132 EIBH, 2005 p. II – 7. 
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alguns desdobramentos pós EIBH.  

No ano de 2006 a ANEEL determinou uma reavaliação do estudo de inventário da 

bacia do rio Verde com base nos parâmetros e recomendações estabelecidas no EIBH, 

conforme se extrai do Despacho nº 1.679, de 27 de julho de 2006, da ANEEL:  

I – Seja reavaliado, por qualquer interessado, o estudo de inventário do rio Verde, 

localizado na sub-bacia 60, bacia hidrográfica do rio Paraná, no Estado de Goiás, 

aprovado pela ANEEL mediante o Despacho nº 439, de 26 de outubro de 1999. II – 

Sejam suspensos os efeitos do Despacho nº 439/99, somente no que se refere ao rio 

Verde, até que se ateste a consistência do estudo de inventário no aludido rio, bem 

como todos os registros ativos referentes aos aproveitamentos hidrelétricos definidos 

pelo aludido Despacho.  III – Devem ser levados em conta o Estudo Integrado de 

Bacias Hidrográficas do Sudoeste de Goiás – EIBH, bem como os níveis 

operacionais e demais parâmetros das usinas hidrelétricas da bacia que já dispõem 

de outorga de concessão e projeto básico aprovado pela ANEEL, quais sejam, UHE 

Salto e UHE Salto do Rio Verdinho
133

.    

 

Em seguida, uma revisão do Estudo de Inventário da Bacia do Rio Verde foi 

apresentada pela empresa Triunfo Participações e Investimentos S.A., que obteve aprovação 

pela ANEEL, através do Despacho Nº 809, de 23 de fevereiro de 2011134. Estes estudos 

identificaram um potencial total de 235,62 MW distribuídos em sete aproveitamentos, quais 

sejam: AHE Serra Azul, AHE Floresta, AHE Estrela, AHE Taboca, AHE Tucano, AHE 

Retirinho, AHE Guariroba, conforme tabela 12 abaixo: 

Tabela 12 – Estudo de inventário da Bacia do Rio Verde/GO 

 

      Fonte: ANEEL, 2011. 

                                            
133 Despacho nº 1.679, de 27 de julho de 2006, da ANEEL, Publicado no D.O.U. de 28.07.2006, seção 1, p. 94, 

v. 143, n. 144.  
134 Despacho Nº 809, de 23 de fevereiro de 2011, publicado no D.O. de 28.02.2011, seção 1, p. 121, v. 148, n. 41, 

com retificação publicada no D.O. de 03.03.2011, seção 1, p. 53, v. 148, n. 44. 
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Destes sete aproveitamentos, apenas 2 constavam do EIBH, os AHEs Tucano e 

Guariroba. Somados a esses, foram aprovados pela ANEEL um total de nove aproveitamentos 

para a bacia do Rio Verde, sendo que dois deles, AHE Salto e Salto do Rio Verdinho, já estão 

em operação.  

 

2) Patrimônio Arqueológico no âmbito do EIBH135 

As pesquisas arqueológicas no âmbito do EIBH partiram da premissa básica de que o 

patrimônio arqueológico (pré-histórico e histórico) de uma dada região é formado pelos 

materiais culturalmente significativos remanescentes das atividades desenvolvidas por seus 

antigos ocupantes. Com relação às fontes pesquisadas estas basearam-se exclusivamente em 

dados secundários136. A metodologia aplicada na pesquisa arqueológica no âmbito do EIBH 

pode ser sintetizada nos seguintes termos:  

No caso da arqueologia, buscou-se cruzar os seguintes dados: tipos de sítios 

X cultura material X implantação topográfica X proximidade de fontes de 

matéria-prima X tipos de solos (na tentativa de verificar a correlação entre 

sítios de horticultores e solos naturalmente aptos a práticas agrícolas). Com 

os dados etno-históricos, o objetivo também foi tentar fazer os mesmos 

cruzamentos acima. A ideia era obter subsídios para inferir os tipos e os 

graus de visibilidade de sítios arqueológicos remanescentes das ocupações 

indígenas historicamente registradas. No entanto, os dados etno-históricos 

para o sudoeste goiano se revelaram extremamente pobres, como se verá 

adiante, pouco ajudando na hierarquização de áreas por potencial 

arqueológico. 

Os dados integrados obtidos com os cruzamentos que foram possíveis com 

as fontes disponíveis foram lançados em mapas temáticos, com o objetivo de 

delimitar nas bacias em estudo áreas com diversos graus de potencialidade 

arqueológica. (EIBH, 2005, p. V-166) 

 

No tocante aos dados disponíveis sobre o patrimônio da área pesquisada, um dos 

problemas destacados pela equipe responsável pelos estudos, para a realização das análises, 

foi justamente a sua indisponibilidade ou imprecisão.  Acerca dos sítios, destacou-se que: 

a. A maioria dos sítios registrados apresentavam lacunas de dados nas fichas de 

cadastro;  

b. A maioria dos sítios, registrados na década de 70 e 80, não possuíam informações 

de coordenadas, uma vez que nesse período as equipes de arqueologia não 

dispunham de instrumentos como GPS;  

c. Cartas do IBGE com os sítios plotados não constavam dos documentos analisados; 

                                            
135 Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação e Aproveitamentos Hidrelétricos na Região 

Sudoeste do Estado de Goiás. Parte B - Capítulo V, Volume 3, 2005. 
136 Op. cit., 2005, p. V.165. 
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d. Considerou-se que os dados poderiam apresentar um desvio decorrente do fato de 

que os sítios em abrigos sob rocha são pré-condicionados à existência dos ditos 

abrigos. Do universo dos sítios pesquisados na região, houve maior número de 

pesquisas dirigidas aos abrigos sob rocha, sendo 40 no total; 

e. Outras dificuldades se apresentaram, como dados referentes a sítios conhecidos por 

informação oral, quando se considerou que a qualidade da informação poderia ser 

tida como confiável, e os dados referentes a ocorrências arqueológicas indicativas 

de sítios de atividades específicas, como as lâminas de machado registradas em 

campo, consideradas indicativas de antigas roças. 

Acerca do número de sítios arqueológicos encontrados na região (entre os cadastrados 

e não cadastrados no IPHAN), o EIBH apresentou os seguintes números: 

a. Os sítios cadastrados no CNSA/IPHAN totalizam 89, distribuídos por municípios 

do sudoeste Goiano, conforme demonstra a tabela 13. 

 

Tabela 13 – Número de sítios arqueológicos por município (2005) – CNSA/IPHAN 

Caçu Caiapônia Mineiros Serranópolis Total 

03 48 05 33 89 

Fonte: EIBH, 2005. 

 

b. Sítios não cadastrados no CNSA/IPHAN: totalizam 84 sítios arqueológicos em 

onze municípios do sudoeste Goiano, sendo 60 pré-coloniais e 24 históricos. 

Somando-se os sítios constantes do CNSN/IPHAN aos informados nas demais 

fontes consultadas, tem-se um total de 173 sítios arqueológicos conhecidos na 

região137.  

Não foram detectadas informações arqueológicas para as sub-bacias dos rios Ariranha 

e Prata. A quantidade de sítios conhecidos em cada sub-bacia consta da tabela 14 abaixo, na 

qual se percebe que 50% das informações existentes referem-se à sub-bacia do Rio Verde. A 

sub-bacia do Claro também está bem representada, enquanto que a sub-bacia do Rio Verdinho 

comparece com apenas 1% das informações arqueológicas existentes138.  

 

 

 

 

 

                                            
137 EIBH, 2005 p. V-190 (Parte B, Vol. 3). 
138 Op. cit., p. II-112 (Parte C, Vol. 4). 
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Tabela 14 – Sítios arqueológicos identificados nas sub-bacias do sudoeste goiano (2005) 

Sub-bacia Sítios pré-coloniais Sítios Sítios históricos Total 

Em abrigos  A céu aberto 

Aporé  3  3 

Claro  27 8 35 

Corrente 1 12 6 19 

Verde 26 20 14 60 

Verdinho 1   1 

Total 27 62 28 117 

FONTE: EIBH, 2005139 

3) Potencial arqueológico da área de implantação de cada empreendimento 

Para avaliação do potencial arqueológico da área de cada empreendimento específico, 

os dados concernentes ao conjunto do sudoeste goiano foram individualizados para a área do 

reservatório de cada empreendimento. Não foram considerados outros tipos de intervenções, 

tais como canteiros, novos acessos, áreas de empréstimo140. Nesse sentido, para melhor 

compreensão dos conceitos empregados, o EIBH destacou os critérios utilizados para o 

macrozoneamento do sudoeste goiano em áreas de alto, médio e baixo potencial de ocorrência 

de sítios arqueológicos, conforme segue destacado: 

Áreas de alto potencial de ocorrência de sítios arqueológicos141:  
 

Entraram nessa categoria as áreas onde os dados arqueológicos consultados 

informam que é grande o número de sítios arqueológicos. Esses sítios, 

embora numerosos, são em geral recorrentes, correspondendo a sítios 

funcionalmente semelhantes, tais como: acampamentos de caça; 

acampamentos de pesca; acampamentos próximos a antigas roças; oficinas 

líticas (locais com matéria-prima propícia ao lascamento de rochas 

adequadas à confecção de instrumentos cortantes, perfurantes etc., ou com 

matéria-prima apropriada à fricção de objetos de pedra, para polimento ou 

afiamento de gumes) etc. Essas áreas correspondem às planícies fluviais e às 

baixas vertentes. Destaca que nos leitos e margens dos rios onde ocorrem 

afloramentos basálticos podem ocorrer também sítios de petroglifos 

(sinalizações gravadas nas rochas). 

 

Áreas de médio potencial de ocorrência de sítios arqueológicos142: 

Entraram nessa categoria as áreas onde os dados arqueológicos consultados 

indicam uma ocorrência quantitativamente menor de sítios arqueológicos, 

porém de grande significância arqueológica, por corresponderem às grandes 

aldeias das sociedades indígenas agricultoras que ocuparam o sudoeste 

goiano. Trata-se de sítios de médias e grandes dimensões, com média a alta 

densidade de vestígios arqueológicos, mais diversificados do que os 

encontrados nos sítios das terras mais baixas, correspondentes à diversidade 

de atividades executadas num núcleo residencial. Portanto, embora sejam 

menos numerosos, são sítios extremamente importantes, fundamentais para a 

                                            
139 Op. cit., p. II- 113 (Parte C, Vol. 4). 
140 Op. cit., p.II-115 (Parte C, Vol. 4). 
141 Op. cit., p. I- 115 (Parte C, Vol. 4). 
142 Op. cit., p. II – 115 (Parte C, Vol.4). 
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compreensão dos sistemas pretéritos de assentamento. Essas áreas 

correspondem em geral às médias vertentes, ao abrigo de inundações e com 

visibilidade favorecida para a defesa do território. 

 

Áreas de baixo potencial de ocorrência de sítios arqueológicos143:  

Entraram nessa categoria as áreas onde os dados arqueológicos consultados 

informam que é pequeno o número de sítios arqueológicos. Esses sítios, no 

entanto, são importantes exatamente por causa de sua singularidade. Os 

topos e altas vertentes, onde se encontram, podem indicar sociedades 

preocupadas em ocupar locais de acesso mais difícil e estratégicos do ponto 

de vista da defesa de seus assentamentos. Portanto, são sítios que preenchem 

lacunas sobre as relações intertribais e com a sociedade colonial no sudoeste 

goiano. 

 

Além das áreas acima, o EIBH ressalta as áreas onde podem ocorrer abrigos sob rocha, 

uma vez que os sítios encontrados nesses locais dependem da existência da formação natural 

de abrigos. Para identificação dessas áreas, foram utilizados os mapas geológicos produzidos 

para o EIBH. Os referidos abrigos ocorrem associados aos arenitos eólicos encontrados na 

Formação Botucatu. O texto recomenda que, pela sua singularidade e por concentrarem sítios 

de grande antiguidade e painéis de sinalizações rupestres (pinturas e gravuras) de alta 

relevância científica, essas áreas que contêm abrigos devem ser objeto de atenção especial, 

inclusive por causa de sua vulnerabilidade aos fatores de degradação apontados nos 

diagnósticos do meio físico e do meio biótico144. 

Os resultados obtidos na análise dos empreendimentos hidrelétricos em estudo são 

apresentados na tabela 15, que revela as interferências previstas nas áreas de vulnerabilidade 

arqueológica aferidas por cada um dos aproveitamentos hidrelétricos em estudo. 

 

Tabela 15 – Probabilidade de interferência dos AHEs em áreas de potencial arqueológico 

Tipo Nome do AHE 

Cenários 

Rio 

Interseccionam áreas 

de médio potencial 

arqueológico 

Interseccionam áreas com 

potencial para abrigos sob 

rocha 1 2 3 

UHE Água Limpa   X Corrente Sim Não 

UHE Alvorada Baixo   X Corrente Sim Não 

UHE Ari Franco   X Claro Sim Não 

UHE Barra dos Coqueiros  X X Claro Sim Não 

PCH Bom Jardim   X Ariranha Sim Não 

                                            
143 Op. cit., p. II – 116 (Parte C, Vol. 4). 
144 Op. cit., p. II – 116 (Parte C, Vol. 4). 
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UHE Caçu  X X Claro Sim Não 

PCH Córrego do Ouro   X Ariranha Sim Não 

PCH Engano   X Prata Sim Não 

UHE Espora X X X Corrente Sim Não 

PCH Fazenda Velha   X Ariranha Não Não 

UHE Foz do Corrente   X Corrente Sim Não 

UHE Foz do Rio Claro  X X Claro Sim Não 

UHE Guariroba   X Verde Sim Não 

PCH Irara  X X Doce Sim Não 

UHE Itaguaçu  X X Claro Sim Não 

UHE Itumirim  X X Corrente Sim Sim 

PCH Jataí  X X Claro Não Não 

PCH Lajeadinho   X Prata Sim Não 

UHE Olho D'água  X X Corrente Sim Não 

PCH Planalto 3  X X Aporé Sim Não 

UHE Pontal     X Claro Sim Não 

Fonte: EIBH, 2005 p. II 117-118 (136 /244). 

 

4) Fatores que estão atuando na degradação dos bens arqueológicos do sudoeste 

goiano, segundo o EIBH 

Para essa análise, foram usados os dados do diagnóstico socioeconômico relativos ao 

uso do solo na área de estudo, em especial as informações referentes a: pecuária, agricultura e 

atividades extrativas, pelo seu alto potencial de perturbação e destruição de estruturas 

arqueológicas145. 

 Pecuária 

Segundo o diagnóstico socioeconômico feito para o EIBH, a pecuária extensiva é a 

base econômica das áreas de médio e baixo curso das bacias dos rios Aporé, Corrente, Verde, 

Claro e Alegre. O potencial destrutivo da pecuária é alto principalmente na fase inicial, 

quando se dá o desmatamento. Portanto, no caso dessa atividade específica, a maior 

preocupação é com sua expansão sobre áreas ainda com cobertura de mata e de Cerrado.  

O desmatamento é um fator de alta agressividade na destruição de sítios 

arqueológicos. Após sua implantação, a pecuária afeta principalmente os 

sítios superficiais, com camada arqueológica pouco espessa, num processo 

lento e contínuo de alteração das estruturas arqueológicas. No mapa de uso 

do solo e cobertura vegetal, a pecuária é apresentada junto com a agricultura, 

o que torna difícil localizar o processo de degradação descrito. 

 

                                            
145Para estes tópicos foram feitas transcrições ou resumos das informações contidas entre as páginas 117-120 do 

Volume II., haja vista a importância destes dados no escopo das análises realizadas no âmbito do EIBH. 
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 Agricultura146  

Conforme apontado no diagnóstico socioeconômico, as áreas agricultáveis nas bacias 

dos rios Aporé, Corrente, Verde e Claro/Doce situam-se, de modo geral, nas porções de médio 

e alto curso dos rios, correspondendo aos solos mais férteis e relevos mais planos. No que 

concerne aos sítios arqueológicos, a agricultura está afetando, portanto, as áreas definidas 

como de alto e médio potencial de ocorrência de sítios arqueológicos.  

Pode-se dizer que os municípios onde o patrimônio arqueológico 

provavelmente foi mais afetado foram os municípios de Chapadão do Céu e 

Aporé, pelo fato de que em Itajá, Itarumã e Paranaiguara, apesar de mais de 

80% do território encontrar-se ocupado por grandes propriedades rurais, a 

pecuária, menos agressiva para os sítios arqueológicos, é a atividade 

dominante. 
 

 Atividades extrativas 

O EIBH destaca o extrativismo vegetal como uma importante atividade comercial nos 

municípios da região do EIBH, em função da expansão das áreas de pastagens e agricultura, 

sendo comum a presença de carvoarias em toda a região. Pontua que o desmatamento é 

extremamente danoso  aos sítios arqueológicos, não só destruindo suas estruturas originais, 

mas também, no caso das áreas de potencial ocorrência de abrigos sob rocha, destruindo a 

proteção natural desses abrigos, formada pela cortina vegetal à sua frente.  

A destruição da cortina vegetal tem efeitos deletérios especialmente sobre as 

pinturas e gravuras existentes nas paredes dos abrigos, fazendo com que 

manifestações pré-históricas ali deixadas há milênios sejam destruídas ou 

obliteradas no prazo de poucos anos. Os danos mencionados advêm da 

exposição das pinturas e gravuras e do suporte rochoso sobre o qual foram 

inscritas, com incidência direta de raios solares e de chuvas, sem o filtro 

proporcionado pela vegetação. Outro fator deletério são as emissões aéreas 

das carvoarias sobre as sinalizações rupestres.  

 

Sobre o mineral, aponta que as principais atividades que degradam sítios 

arqueológicos são as explorações de materiais para construção civil – areias, cascalhos, 

calcários e basaltos – em geral concentradas nas proximidades dos rios, ou seja, no ambiente 

classificado como de maior potencial de ocorrência de sítios arqueológicos. 

A exploração de basalto, especificamente, pode estar levando à destruição de 

sítios pretéritos de exploração dessa matéria-prima que, conforme exposto 

no diagnóstico do patrimônio arqueológico, foi uma matéria-prima utilizada 

tanto para a confecção de artefatos de pedra pela técnica do lascamento 

quanto do polimento. 

 

5) Avaliação dos impactos cumulativos do conjunto dos aproveitamentos 

                                            
146 Op. cit., II-118-120 (Parte C, Vol. 4). 
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hidrelétricos sobre a arqueologia do sudoeste goiano, segundo o EIBH147 

 

Os principais impactos previstos com a implantação dos aproveitamentos hidrelétricos 

em estudo são: 

 

 Destruição, total ou parcial, de sítios arqueológicos148 

Causada por ações que levem diretamente à depredação ou à profunda 

desestruturação espacial e estratigráfica de antigos assentamentos, em 

especial os indígenas: de curta duração (acampamentos), de longa duração 

(aldeias), ou de atividades específicas (oficinas de produção de artefatos 

líticos, sítios funerários, sítios de sinalizações rupestres etc.), subtraindo-os à 

memória nacional. Destacam-se, aqui, os sítios indígenas, pelo fato de que 

estes não contam nem mesmo com fontes históricas escritas que impeçam 

seu total olvido. 

 

 Descaracterização da paisagem arqueológica 

Causada por ações que diretamente causem alterações físicas na área 

de implantação dos sítios arqueológicos, impossibilitando inferências 

científicas sobre os motivos pelos quais determinados ambientes 

foram escolhidos para assentamento dos antigos habitantes da região, 

em detrimento de outros, bem como a definição e caracterização do 

território de captação de recursos das populações pré-coloniais que 

ocuparam a área e a identificação de redes e rotas pretéritas de 

interação sociocultural. 

 

 Aceleração do processo de degradação de sítios arqueológicos 

Causada por ações que, provocando alterações no meio físico, tais como 

erosão de solos ou assoreamento de cursos d'água, potencializem 

indiretamente a degradação dos bens arqueológicos que já vem ocorrendo na 

região. 

 

 Ampliação do conhecimento patrimonial:  

Causada pela implementação dos programas arqueológicos recomendados, 

aumentando a produção de conhecimento sobre a arqueologia regional e, 

consequentemente, propiciando maior incorporação de dados à Memória 

Nacional. 

 

Em relação ao Cenário 1, observava-se, à época da elaboração do EIBH, o andamento 

dos programas de prospecção e resgate dos sítios arqueológicos existentes nas áreas a serem 

atingidas pelo reservatório da UHE Espora, em conformidade com as diretrizes do Iphan.  

Para os Cenários 2 e 3, o EIBH estimou que os impactos indicados ocorrerão em 

maior intensidade quanto maior o número de empreendimentos implantados. Dessa forma, o 

                                            
147 Op. cit., II-121 (Parte C, Vol. 4). 
148 Op. cit., II-123 (Parte C, Vol. 4). 

 



125 

 

Cenário 3 apresenta-se como potencialmente de maior impacto. Ainda acerca da análise dos 

cenários, o EIBH apresenta as seguintes constatações:  

O processo de degradação dos sítios arqueológicos vem ocorrendo em 

função das atividades econômicas e da presença humana que alterar o 

ambiente e interfere diretamente com os testemunhos arqueológicos 

existentes ou aflorantes. A introdução dos empreendimentos acelera esse 

processo, mas por estarem submetidos ao licenciamento ambiental, são 

passíveis de um controle mais rigoroso, entre outros, em relação ao 

patrimônio arqueológico, permitindo a pesquisa arqueológica e, quando 

recomendado, o resgate dos sítios identificados.  Uma vez que a destruição 

física será inevitável, os impactos elencados só podem ser mitigados com a 

execução de projetos de pesquisa arqueológica prévia, concebidos em função 

da problemática total que envolve a região, de modo a que cada projeto 

contribua para o conhecimento dos processos socioculturais pretéritos e 

levem à produção de conhecimento real, não apenas de pedaços do passado 

regional, mas da dinâmica desse passado. O Estudo asseverou que cada 

aproveitamento hidrelétrico tem de ser encarado como envolvendo parte de 

um quebra-cabeça que só terá sentido quando todas as peças se encaixarem, 

revelando a pluralidade do passado do sudoeste goiano, com o devido 

respeito por todos os seus agentes, em especial os que não têm poder de lutar 

pelo resguardo de sua memória149. 
 

6) Conclusões do EIBH sobre o patrimônio arqueológico da Região Sudoeste 

De acordo com o EIBH, os dados apresentados e os resultados das análises que estes 

propiciaram permitiram demonstrar que o sudoeste goiano representa uma área de grande 

significância científica para o conhecimento da ocupação pré-colonial do Planalto Central 

Brasileiro. Pondera que se trata de uma área em que os estudos arqueológicos concentraram-

se, inicialmente, em duas áreas específicas (Caiapônia e Serranópolis), das quais proveio a 

grande maioria das informações relevantes para o conhecimento dos cenários 1 a 3 

apresentados no contexto macrorregional deste diagnóstico.  

Enfatiza que embora alguns diagnósticos tenham sido realizados em decorrência de 

alguns dos empreendimentos hidrelétricos projetados para as bacias em análise, estes foram 

superficiais, visando apenas um diagnóstico do potencial das áreas de influência direta dos 

empreendimentos em estudo. Finalmente, assevera um dado de suma importância, o de que “a 

área apresenta um grande vazio de informações, tornando especial e potencialmente 

grave qualquer tipo de impacto sobre o patrimônio arqueológico regional, dada a 

carência de informações mais detalhadas hoje disponíveis”. Trata-se de uma consideração 

relevante pois “o impacto poderá incidir sobre áreas e localidades praticamente desconhecidas 

da arqueologia regional, portanto ainda não incorporadas à Memória Nacional”. 

                                            
149 Op. cit., II-124 (Parte C, Vol. 4). 
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7) Avalição do Potencial Turístico da área abrangida pelo EIBH 

Entre os impactos previstos para as áreas a serem atingidas pelos empreendimentos 

projetados para a Bacia do Rio Verde, na porção sudoeste do estado, está a exploração do 

turismo, uma atividade crescente na região, e, a depender da forma como for implementada 

com o advento da formação e uso futuro dos reservatórios, poderá converter-se em fator de 

maior ou menor impacto econômico regional, bem como de maior ou menor influência sobre 

os bens arqueológicos.  

Acerca deste ponto, o EIBH apresentou as seguintes conclusões: 

Todos os empreendimentos estão localizados nas porções do médio e baixo 

curso das bacias dos rios Aporé, Corrente, Verde e Claro. No Plano de 

Turismo do Estado de Goiás este trecho está descrito como Roteiro das 

Aguas, associado ao turismo típico dos lagos de São Simão e Cachoeira 

Dourada, no rio Paranaíba. No cenário 3, ltarumã será potencialmente o 

município com maior número de aproveitamentos, 11 no total, havendo 

previsão de implantação de sete reservatórios no rio Corrente e quatro no rio 

Verde. Neste mesmo cenário, o município de Caçu será potencialmente 

banhado por dez reservatórios, sendo seis no rio Claro e quatro no rio Verde. 

O município de ltajá será potencialmente afetado por cinco lagos formados 

no rio Corrente, assim como Cachoeira Alta, será potencialmente banhada 

por 5 lagos formados no rio Claro. Estes aproveitamentos citados estão 

situados num raio de cento e cinquenta quilômetros do reservatório de São 

Simão, podendo facilmente ser incluídos em projetos de potencialização do 

turismo local. A indicação para os municípios do EIBH é a elaboração de 

um Plano Diretor de Turismo no âmbito regional que venha a 

contemplar os reservatórios dos empreendimentos que forem aprovados 

ambientalmente e que considere a adequação dos acessos facilitando o 

deslocamento entre os municípios da região. Este Plano Diretor de 

Turismo deverá também ressaltar as demais vocações naturais da região 

(grutas, locais para prática de montanhismo, voo livre, arvorismo etc.). 

O plano deverá prever a capacitação de profissionais ligados ao turismo, 

entre eles guias e pessoal de serviços de hotelaria, restaurantes, 

frentistas150. Estas iniciativas deverão contar com a parceria do Sebrae, que 

já possui atuação significativa em vários municípios do sudoeste goiano. O 

desenvolvimento desse Plano deverá contar também com a participação dos 

centros de excelência técnica a saber, as Faculdades de Turismo de Rio 

Verde e de Cassilândia, ambas com bom conhecimento da região. A 

ocupação das margens dos lagos deverá estar apoiada em Planos Diretores 

de Uso e Ocupação do Entorno dos Reservatórios e deverá ser 

constantemente monitorada pelos municípios para que se mantenham as 

condições de balneabilidade requeridas para o uso turístico. Para tanto o 

planejamento de turismo em relação aos lagos deverá considerar o aporte de 

cargas de efluentes domésticos e industriais de cada reservatório, constantes 

no item sinergismo de impacto de recursos hídricos, nesse EIBH. (EIBH, 

2005, II-110) 

 

 

                                            
150 Grifou-se.  
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3.2.2 O caso da UHE Espora 

 

A UHE Espora foi leiloada pela ANEEL em 2000, tendo sido projetada para o rio 

Corrente, entre os municípios de Aporé e Serranópolis, em Goiás. A usina, do consórcio 

Espora Energética, é uma pequena hidrelétrica com 32 megawatts e “representa apenas 

0,0319% da capacidade de geração do País, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – 

Aneel”151.  

No dia 30 de janeiro de 2008, ocorreu o rompimento da barragem, atingindo uma área 

de cerca de 140 quilômetros, deixando um rastro de destruição. 80 propriedades rurais 

sofreram diretamente com o acidente; 140 quilômetros quadrados foram inundados; duas 

pontes (uma liga Itajá a Itarumã) e estradas destruídas; três municípios afetados e graves 

impactos ambientais152. 

De acordo com o noticiado na imprensa, os motivos do rompimento estariam 

relacionados às fortes chuvas que ocorreram na região. No entanto, este dado por si só não 

justifica o evento, ou ao menos não deveria justificar, uma vez que os projetos são – ou 

deveriam ser – concebidos para suportar cheias históricas.  

Na época do rompimento (2008), foram instaurados pelo Ministério Público Federal, 

por meio da Procuradoria da República em Rio Verde/Jataí-GO,  inquéritos civis públicos 

para investigar as causas e as consequências do desastre. O órgão ministerial solicitou 

informações ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e à 

Agência Ambiental de Goiás153.  

Após investigação acerca dos impactos causados sobre o patrimônio material, 

ambiental e cultural da região, o MPF/GO ajuizou a Ação Civil Pública 2008.35.03.000496-8, 

visando proteger os bens de interesse da União, e ação penal em desfavor de Espora 

Energética S/A e outros, pelos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem, 

especialmente pelos danos causados à RPPN Cachoeira das Andorinhas.154  

As medidas adotadas pelo MPF/GO visaram assegurar que o responsável pela 

                                            
151 Noticiado em 31/01/08. Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil  
152 MONTEIRO, Telma, 2008. Disponível em: http://telmadmonteiro.blogspot.com.br/2008/06/hidreltrica-

espora-o-desastre-com-o.html 
153 Fonte: Procuradoria da República em Goiás (–PR/GO). Disponível em: 

http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimonio-cultural/mpf-go-

investiga-as-causas-do-rompimento-de-barragem 
154 Ata da 375ª reunião – MPF. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

Fevereiro de 2013. Deliberação: A Câmara, à unanimidade, deliberou pela homologação do Arquivamento. 

Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/atos-do-colegiado-x/atas-

ordinarias/atas-2013/ata-375 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimonio-cultural/mpf-go-investiga-as-causas-do-rompimento-de-barragem
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimonio-cultural/mpf-go-investiga-as-causas-do-rompimento-de-barragem
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/atos-do-colegiado-x/atas-ordinarias/atas-2013/ata-375
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/atos-do-colegiado-x/atas-ordinarias/atas-2013/ata-375
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barragem realizasse novos estudos e relatórios de impactos ambiental (EIA/RIMA) da Usina 

de Espora com fins de obtenção de licença do Ibama. Até que se realizassem tais estudos, a 

hidrelétrica estaria interditada e impedida de funcionar. 

Pelo que se pôde apurar, verifica-se que o empreendimento apresentou, desde o início, 

problemas em seu processo de licenciamento, o que reforça a ideia de que os estudos podem 

ter sido insuficientes para garantir a sua viabilidade ambiental.  

“O trâmite desse processo no órgão ambiental foi muito controvertido e 

tumultuado. Intempestivamente a Licença Prévia para a instalação do 

canteiro de obra foi obtida, sem sequer o empreendimento ter apresentado 

adequadamente os estudos EIA/RIMA, requisito fundamental para licenciar 

um projeto dessa natureza, negligenciando totalmente um estudo de bacia, 

conforme exige a legislação em vigor. Diante dessa situação, em 10 de 

setembro de 2004, o Promotor de Justiça do MPE abriu petição de uma Ação 

Civil Pública com pedido de LIMINAR e ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

alegando que a obra estava causando danos socioambientais. A 

argumentação central da petição centrou-se no fato de o empreendedor ter 

negligenciado completamente, nos EIA/RIMA, o estudo do conjunto da 

bacia hidrográfica, conforme exige a Legislação Ambiental em vigor. No dia 

12 de novembro de 2004, o juiz Federal Euler de Almeida Silva Júnior 

concedeu liminar favorável e mandou suspender a construção da respectiva 

obra, até que o empreendedor apresentasse adequadamente os estudos 

EIA/RIMA. (Ministério Público Federal de Goiás. Ação Civil Pública 

2004.0031080-4. Espora Energia S. A. 10 de Setembro de 2004. p. 05 a 59). 

(...)Em 13 de fevereiro de 2005, o Juiz  Federal João Bosco Casto Soares da 

Silva mandou suspender a liminar que mantinha paralisada as atividades de 

construção da usina Espora, mesmo sem o empreendedor ter concluído os 

estudos da bacia. (...) Depois de superado o conflito judicial, as obras desse 

projeto hidrelétrico seguiram seu cronograma de execução normalmente”. 

(ALVES, 2005, p. 179-180) 
 

Segundo informações obtidas em site especializado da área de geologia, “[a]s 

principais causas de rompimentos de barragens baseados em estatísticas mundiais são: 34% 

devido à falta de capacidade dos vertedores; 30% devido a problemas de fundação e 28% 

devido a percolação do maciço” (Tucci, 2008)155. As causas para o rompimento da barragem 

da UHE Espora teriam sido, segundo explicações não oficiais, a combinação de uma 

rachadura devido a uma falha estrutural e o grande volume de chuvas na região156. Como se 

constata atualmente, o exemplo de Espora não caracteriza um fato isolado, mas engrossa as 

estatísticas sobre o rompimento de barragens no Brasil e no mundo. Levantamentos apontam 

que ao menos 10 barragens se romperam em diferentes estados brasileiros nos últimos 

                                            
155 Fonte: Blog do Tucci – Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Disponível em: 

http://www.geologo.com.br/MAINLINK.ASP?VAIPARA=O%20desastre%20%20da%20Samarco%20e%20

os%20grandes%20rompimentos%20de%20barragens%20da%20hist%C3%B3ria 
156 Não foi possível obter acesso ao procedimento que apura as responsabilidades sobre o acidente da UHE 

Espora, para verificação de laudos sobre as causas do rompimento da barragem.  

http://www.geologo.com.br/MAINLINK.ASP?VAIPARA=O%20desastre%20%20da%20Samarco%20e%20os%20grandes%20rompimentos%20de%20barragens%20da%20história
http://www.geologo.com.br/MAINLINK.ASP?VAIPARA=O%20desastre%20%20da%20Samarco%20e%20os%20grandes%20rompimentos%20de%20barragens%20da%20história
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anos157, conforme demonstrado na tabela 16: 

Tabela 16 – Rompimentos de barragens no Brasil 

2015   Minas Gerais: Barragem da mineradora Samarco 

2010   Pernambuco: Barragem Bom Conselho 

2010   Rio Grande do Sul barragem Cafundó, da Usina Hidrelétrica Nova Palma 

2009  Pará: Três barragens se romperam próximo à Altamira 

2009  Piauí: Barragem de Algodões I, no município de Cocal 

2008  Rondônia. A quebra da barragem da Pequena Central Hidrelétrica Belém, em Vilhena, a 520 km de 

Porto Velho 

2008   Goiás: UHE Espora  

2007  Minas Gerais e Rio de Janeiro: rompimento da barragem do reservatório da mineradora Rio Pomba 

Cataguases 

2006  Rio Paraíba do Sul: 2006. Uma barragem rompeu-se e arrastou 400 milhões de litros de lama para um 

rio que deságua em um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul, que é responsável pelo abastecimento de 

água de 80% dos fluminenses  

Fonte: Delecrode (2010). Adaptada pela autora.  

  

Trazendo à discussão o episódio recente do rompimento da Barragem da Samarco 

(2015), avalia-se a incomensurável grandeza de seus impactos sobre o meio ambiente. Para 

diversos especialistas este é considerado o maior desastre ambiental do país e um dos maiores 

do mundo.  

 
“O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco em novembro de 2015 - 

que destruiu o distrito mineiro de Bento Rodrigues - é o maior desastre do 

gênero da história mundial nos últimos 100 anos. Se for considerado o 

volume de rejeitos despejados - 50 a 60 milhões de metros cúbicos (m³) - o 

acidente em Mariana (MG) equivale, praticamente, à soma dos outros dois 

maiores acontecimentos do tipo já registrados no mundo - ambos nas 

Filipinas, um em 1982, com 28 milhões de m³; e outro em 1992, com 32,2 

milhões de m³ de lama.  Os dados estão presentes em estudo da Bowker 

Associates - consultoria de gestão de riscos relativos à construção pesada, 

nos Estados Unidos - em parceria com o geofísico David Chambers”158. 

 

O presente trabalho não se atém à investigação de acidentes com barragens, tampouco 

pretende esgotar temas desta natureza. Os exemplos citados, não obstante, servem para a 

                                            
157 DELECRODE, Carla, 2010. Rompimento de barragem é problema recorrente nos estados brasileiros Nos 

últimos quatro anos, cerca de oito represas racharam causando grandes prejuízos. Disponível em: 

http://opiniaoenoticia.com.br/sem-categoria/rompimento-de-barragem-e-problema-recorrente-nos-estados-

brasileiros/ 
158https://noticias.terra.com.br/brasil/desastre-em-mariana-e-o-maior-acidente-mundial-com-barragens-em-100-

anos,874a54e18a812fb7cab2d7532e9c4b72ndnwm3fp.html 

 

http://opiniaoenoticia.com.br/sem-categoria/rompimento-de-barragem-e-problema-recorrente-nos-estados-brasileiros/
http://opiniaoenoticia.com.br/sem-categoria/rompimento-de-barragem-e-problema-recorrente-nos-estados-brasileiros/
https://noticias.terra.com.br/brasil/desastre-em-mariana-e-o-maior-acidente-mundial-com-barragens-em-100-anos,874a54e18a812fb7cab2d7532e9c4b72ndnwm3fp.html
https://noticias.terra.com.br/brasil/desastre-em-mariana-e-o-maior-acidente-mundial-com-barragens-em-100-anos,874a54e18a812fb7cab2d7532e9c4b72ndnwm3fp.html
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reflexão acerca do enorme potencial que este tipo de empreendimento (mesmo os de pequeno 

porte) têm de provocar danos de diversas ordens e escalas.  

Os impactos que decorrem desta natureza de desastre nem sempre podem ser 

corretamente dimensionados e, consequentemente, valorados. Entretanto, o saldo é bastante 

negativo e quase sempre irreparável. Além de efeitos imediatos com a perda de vidas e 

prejuízos patrimoniais de toda ordem, prevalecem nos médio e longo prazos profundas 

alterações nos ecossistemas atingidos, com repercussões sobre a qualidade de vida das 

gerações presentes e futuras.  

Tais efeitos estendem-se, também de forma inequívoca, ao plano dos bens culturais. 

Alcansam as expressões do patrimônio intangível, como os modos de vida das comunidades 

atingidas, os saberes e fazeres tradicionais construídos ao longo do tempo. Afetam os sítios 

arqueológicos e paleontológicos, as cavernas especialmente protegidas, as paisagens notáveis, 

os lugares sagrados, os monumentos históricos, os bens artísticos, enfim, toda a gama de 

elementos sensíveis e únicos.  

A UHE Espora estava em operação quando ocorreu o rompimento de barragem no ano 

de 2008. Na ocasião, as fontes documentais disponíveis para a verificação de eventuais 

impactos ao patrimônio eram basicamente duas: os estudos arqueológicos no âmbito do 

licenciamento ambiental do empreendimento e o EIBH sudoeste goiano. 

 A análise do relatório das pesquisas para licenciamento ambiental (constante dos 

arquivos da Superintendência do IPHAN em Goiás), demonstraram, à época, que os estudos 

haviam sido desenvolvidos apenas à montante do eixo da barragem, onde foram identificados 

sítios líticos a céu aberto e sítios em abrigos, com grafismos rupestres159. O EIBH, por seu 

turno, contemplava apenas dados secundários baseados em pesquisas realizadas na região a 

partir da década de 70. Estas pesquisas concentraram-se mais na bacia dos rios Verde e Claro 

e não contemplavam a bacia do Corrente, atingida pelo rompimento da barragem.  

Desta feita, fez-se impossível dimensionar os eventuais danos aos bens arqueológicos. 

Embora esta região possivelmente estivesse sendo alvo de levantamentos arqueológicos no 

âmbito de outros empreendimentos, com ou sem a permissão do IPHAN, não foram 

                                            
159 No ano de 2008, quando do rompimento da barragem, técnicos da Superintendência do IPHAN em Goiás 

procuraram investigar se o evento havia danificado ou destruído alguma área com vestígios ou sítios 

arqueológicos, mas, naquela ocasião, não se podia percorrer a área atingida para efetuar vistorias. As 

pesquisas documentais resultaram nulas, pois, como se constatou, as pesquisas arqueológicas realizadas no 

licenciamento ambiental do empreendimento foram realizadas apenas a montante do eixo da barragem, nas 

áreas previstas para a formação do reservatório. No EIBH, por sua vez, também não constavam dados sobre a 

área atingida. Portanto, era necessário aguardar as determinações da justiça em face do ocorrido, a fim de que 

o órgão se posicionasse e tomasse as devidas providências. Acerca desta questão não foi possível obter 

informações atualizadas no IPHAN.  
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localizados nos arquivos da Superintendência Regional registros de relatórios de pesquisa 

sobre esta área especificamente. O que se sabe do conjunto de pesquisas realizadas é que a 

bacia do rio Corrente integra um contexto de ocupações regionais muito densas no período 

pré-colonial, haja vista, ainda, a representatividade dos sítios encontrados acima da área 

atingida pela inundação.  

Portanto, não é errôneo supor que o rompimento da barragem tenha ocasionado, para 

além dos prejuízos ao rio Corrente e à RPPN das Andorinhas e aos fazendeiros da região, um 

possível e provável impacto sobre o patrimônio arqueológico eventualmente existente ao 

longo dos 140 km por onde a água e a lama desceram, carreando vegetação e sedimentos.  

Embora não se tenha obtido informações acerca das possíveis ações de reparação de 

danos, a consulta realizada no site da ANEEL, em maio de 2016, permitiu verificar que a 

UHE Espora está atualmente em operação. Cabe considerar, neste caso, a pertinência da 

aplicação dos termos da Portaria nº 28/2003160 e demais normas integrantes da legislação de 

proteção do patrimônio arqueológico brasileiro, quando da renovação de Licença de Operação 

da UHE Espora. 

 

3.2.3 O caso do Complexo Hidrelétrico Taboca-Estrela – CETE 

 

No ano de 2011 a empresa Triunfo Participações apresentou ao órgão licenciador 

ambiental do estado de Goiás (SEMARH)161 um Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de 

Impacto Ambiental – EIA/RIMA para o empreendimento denominado Complexo Hidrelétrico 

Taboca-Estrela – CETE, para o qual solicitou a emissão de Licença Prévia.   

O EIA/RIMA do empreendimento foi avaliado pelos analistas da hoje SECIMA 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades e Assuntos 

Metropolitanos), que emitiram pareceres acerca de sua viabilidade e opinaram pelo 

andamento dos procedimentos inerentes ao licenciamento ambiental162.   

                                            
160 Portaria nº 28, de 31 de janeiro de 2003, do Departamento de Proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. Art. 1º “Que os reservatórios de empreendimentos hidrelétricos de qualquer tamanho ou 

dimensão dentro do território nacional deverão doravante na solicitação de renovação da licença ambiental de 

operação prever a execução de projetos de levantamento, prospecção, resgate e salvamento arqueológico na 

faixa de depleção”. 
161 Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH (atual SECIMA). 
162 Análise Processual SULIM / GAE n° 20/2012 (assunto: Licença Previa. Cliente: TPI Triunfo Participações e 

Investimentos S.A. Atividade: usina hidrelétrica Município: Itarumã – GO. Goiânia, 25 de setembro de 

2012); Parecer Técnico Preliminar SULIM / GAE n° 29/2013 (Processo: 6282/2012. Assunto: Licença 

Prévia. Cliente: Triunfo Participações e Investimentos S.A. Atividade: Usina Hidrelétrica Município: Itarumã 

– Go. Goiânia, 08 de maio de 2013); Relatório Técnico SULIM / GAE n° 17 / 2013 (Processo: 6282/2012. 

Assunto: Licença Prévia. Cliente: Triunfo Participações e Investimentos S.A. Atividade: Usina Hidrelétrica 
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O Ministério Público do Estado de Goiás, por sua vez, instaurou procedimento 

administrativo para acompanhar o licenciamento ambiental do empreendimento163, tendo 

solicitado a análise dos estudos ambientais também pelo seu corpo de peritos. O Parecer 

produzido pela Unidade Técnica Pericial Ambiental do MP do Estado de Goiás apontou a 

insuficiência dos estudos de viabilidade do projeto e ofereceu argumentos consistentes pela 

não aprovação e emissão da LP para o empreendimento164.  

Em face das inconsistências identificadas no EIA/RIMA, o órgão ministerial ingressou 

com Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar (autos judiciais n° 201501559740), 

requerendo a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental perante a SECIMA, 

incluindo-se audiências públicas agendadas, sendo os pedidos deferidos pelo Juízo da 

Comarca de Serranópolis. 

 No âmbito da ação judicial em pauta, houve o reconhecimento judicial de que os bens 

em comento (patrimônio espeleológico e arqueológico) são de interesse da União, o que a 

atrai a competência do IBAMA para licenciar, a atribuição do Ministério Público Federal para 

tutelar e da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Por essa razão, o 

objeto da demanda passou à atuação do MPF/GO, Procuradoria da República em Rio 

Verde165.  

O IBAMA informou que a competência do órgão para licenciar, segundo seu 

entendimento, contemplaria apenas os empreendimentos previstos para implantação em rios 

fronteiriços. Nesta altura dos fatos, foi anexado aos autos o Oficio nº 62/2015 da Secretaria de 

Cultura e Turismo do município de Serranópolis, externando preocupação quanto aos riscos 

de destruição de sítios arqueológicos existentes dentro de seus limites territoriais. 

Importa salientar que foram feitas pesquisas arqueológicas no âmbito do processo de 

                                                                                                                                        
Município: Itarumã, Serranópolis e jatai – GO. Goiânia, 10 de maio de 2013. Relatório de Vistoria 

163 Procedimento Administrativo n° 01/2013, da 5ª Promotoria de Justiça de Serranópolis, Goiás, para 

acompanhar o processo de Licenciamento Prévio, de Instalação e de Operação do empreendimento UHF 

Taboca e Estrela perante a então SEMARH-GO. 
164 Parecer Técnico Pericial Ambiental n° 33/2015 Autos Extrajudiciais MP/GO: 201300395021. Análise do EIA 

do Complexo Energético Taboca-Estrela. 
165 “A competência para dirimir lides nas quais a União é interessada é da Justiça Federal. Tal interesse pode 

ocorrer em razão de determinação legal expressando valor nacional (art. 225, § 4°), bem como quando o bem 

potencialmente afetado é do domínio da União ou quando este se integra em sua competência fiscalizatória. 

Tendo em vista a possibilidade de lesão a bens da União e o deslocamento da competência para o 

licenciamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 

Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para o IBAMA, verifica-se que a atuação no presente feito e atribuição 

do Ministério Público Federal, para o qual determino a remessa, para a adoção das providencias que 

entender.” Michel Piva – promotor de justiça. 05-05-2015. (Ofício 73/2015/PJS. Assunto: Autos 

201300395021/Declínio de Atribuição).    
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licenciamento ambiental do empreendimento, realizadas com a permissão do IPHAN; os 

resultados foram aprovados, quando o órgão emitiu parecer favorável à Licença de Operação 

para o empreendimento sob o aspecto do patrimônio cultural.  

Em se considerando a relevância arqueológica da área em foco, que se insere em um 

dos contextos mais representativos da arqueologia no estado e no Brasil, esperava-se por parte 

do órgão gestor e fiscalizador um acompanhamento mais efetivo em torno do respectivo 

projeto, como a exigência de execução de monitoramento arqueológico durante as fases de 

implantação do empreendimento. No entanto, o parecer do IPHAN carece de recomendações 

para a minimização de danos diretos e indiretos que efetivamente decorrerão da construção e 

operação do CETE, caso seja implantado nos moldes apresentados.   

Haja vista a necessidade de dirimir dúvidas acerca dos possíveis riscos de impactos 

sobre estes e outros conjuntos de sítios existentes na área de influência do CETE, foram 

solicitadas vistorias técnicas a peritos de arqueologia e geologia da Secretaria de Apoio 

Pericial do MPF.  

As vistorias foram realizadas e procuraram avaliar a relação “empreendimento X 

patrimônio cultural (arqueológico, espeleológico e paleontológico) na bacia do rio Verde, 

município de Serranópolis. Foram emitidos dois pareceres parciais: um acerca do patrimônio 

arqueológico e outro acerca das cavidades e grutas (aspectos geológicos/espeleológicos), bem 

como sobre possíveis ocorrências de fósseis166. Os relatórios não foram conclusivos, pois as 

análises restaram comprometidas pela ausência de informações precisas sobre a área de 

inundação do futuro reservatório das respectivas PCHS Taboca e Estrela.  

Diante das lacunas de informação, foi solicitado pelo MPF/GO ao empreendedor um 

mapa, em escala compatível, evidenciando a distribuição dos sítios arqueológicos existentes 

na bacia do Rio Verde (de acordo com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – CNSA/IPHAN) e suas respectivas 

distâncias da borda de cada um dos reservatórios do Complexo Hidrelétrico. O mapa foi 

apresentado, sendo possível dele extrair que os conjuntos de sítios dos Grupo E e F estão a 

menos de 1 km da faixa delimitada para borda do reservatório da PCH Estrela, sendo que o 

mais próximo deles está localizado a 621,35 metros.   

Pelo que se pode concluir da análise do EIA/RIMA, os sítios foram considerados 

como pertencentes à Área de Influência Direta (AID) e não dentro da Área Diretamente 

Afetada (ADA) pelo empreendimento. Entretanto, a uma distância tão curta, que pode ainda 

                                            
166 Parecer Técnico n° 264/2016/SEAP/MPF e Parecer Técnico n° 258/2016/SEAP/MPF 



134 

 

se tornar menor (considerando-se a cota máximo morum de inundação), dificilmente os sítios 

não sofrerão influências negativas diretas ou em seu entorno de inserção.   

Quando se fala em entorno de sítios arqueológicos, importa ressaltar que um sítio pode 

ter diferentes conformações. Sua área nem sempre se resume ao local exato onde se 

encontram os vestígios mais evidentes (pinturas, gravuras, vasilhames, sepulturas). Os abrigos 

que serviam de moradia (temporária ou duradoura) não eram simples dormitórios. 

Constituíam espaços físicos e simbólicos onde eram realizados desde trabalhos cotidianos a 

cerimônias de sepultamento. 

 Os estudos demonstram que existia uma clara relação intra, extra e inter sítios, onde 

os diferentes compartimentos ambientais eram explorados pelos moradores, na medida em 

que estes vivenciavam sua cultura (sobrevivência, tecnologia, expressão artística, 

religiosidade etc.), desenvolvendo padrões específicos de assentamentos. Nesta concepção, a 

curta distância do rio Verde (cerca de 1,5 km) deve ter exercido uma função preponderante 

sobre o dia a dia dos grupos que aí habitaram.  

Deve-se considerar a hipótese de que a faixa de terra compreendida entre os abrigos e 

o rio contenha, também, expressivo número de vestígios. A preservação da ambiência dos 

sítios é, portanto, imprescindível, e o seu fracionamento poderá acarretar perdas de 

informações fundamentais sobre como as populações humanas se relacionavam com essa 

paisagem em cada uma das etapas de sua ocupação, ao longo destes mais de 11.000 anos 

antes do presente (AP). 

 Como já externado, o alagamento de áreas próximas a estes conjuntos de sítios poderá 

ocasionar impactos diretos e indiretos tão severos quanto irreversíveis. Além dos já citados, 

enumeram-se os seguintes: 

• o aumento de umidade geral com alguma influência nas camadas arqueológicas e 

sobre os grafismos; 

• a provável abertura de acessos e o uso turístico do reservatório poderão deixar os 

sítios ainda mais vulneráveis; 

• a retirada da mata ciliar (APP) do rio Verde e o desaparecimento das lagoas 

marginais poderão tornar as cavidades dos abrigos os últimos refúgios para diferentes 

espécies de animais em disputa por áreas sombreadas; 

• a ocupação dos abrigos e cavidades por espécies de animais estranhos a esse 

habitat, além de aumentar o nível de degradação dos registros arqueológicos, poderá 

tornar os sítios impróprios para visitação; 

• o aumento da antropização no entorno dos abrigos, somados à extração da 
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cobertura vegetal, poderá contribuir para o avanço do processo de arenificação (que 

ocorre na área por fatores naturais e antrópicos), além do aumento das voçorocas e 

ravinas que já existem nas imediações da Gruta do Moquém e do Complexo de sítios 

do Urubu.   

Os critérios utilizados para a adoção de áreas de influência do empreendimento 

deveriam ser repensados e considerados não em função do empreendimento, mas visando a 

preservação dos ecossistemas locais (Áreas de Proteção Permanente, lagoas marginais 

importantíssimas), parcelas do patrimônio cultural (sítios arqueológicos), patrimônio 

espeleológico (grutas e cavidades onde estão localizados os sítios) e patrimônio fossilífero. 

Ainda que os bens de domínio da União estejam fora da ADA, a Portaria IPHAN nº 

230/2002 determina que para a fase de obtenção da licença prévia (EIA/RIMA) “dever-se-á 

proceder à contextualização arqueológica e etnohistórica da área de influência do 

empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados secundários e levantamento 

arqueológico de campo (Art. 1º);  

Conforme informado por Martins (2012b), as pesquisas foram desenvolvidas 

considerando a alternativa locacional “E”167, ou seja, foram realizadas dentro da área 

informada pelo empreendedor, como pretendida para a implantação do empreendimento. No 

tocante à prática de campo (metodologia de trabalho), os relatórios de arqueologia informam 

que estas foram iniciadas pelo espaço destinado à implantação do canteiro de obras onde o 

patrimônio ambiental – natural e cultural – fica sujeito a um acentuado processo de 

modificação, demandando assim, a execução dos estudos de campo, nas suas diversas etapas 

metodológicas (levantamento, prospecção e escavação). No caso da PCH Estrela, o Relatório 

ressalta que, “em continuidade, a pesquisa arqueológica passou a ser aplicada na extensão da 

área de Influência (direta e indireta) da obra, tendo como referência a cota máxima de NA 

505m (PCH Estrela), definida no projeto de engenharia civil, para a formação do futuro 

reservatório d'água”168.  

A análise do Relatório de Pesquisas Arqueológicas da UHE Estrela não faz alusão 

direta aos conjuntos de sítios dos Grupos E e F, justamente os que se encontram mais 

próximos do reservatório (entre 600 e 1000 metros aproximadamente). Conforme já 

                                            
167Alternativa “E”, PCH Estrela: NA 505, área total de 2.263,65 há (22,636km²), com o eixo nas coordenadas 

UTM barragem: coordenadas 01 – E: 432.301m e N: 7.954.168m – coordenadas 02 – E: 432.189m e N: 

7.956.146m. A primeira corresponde à margem esquerda do rio Verde, e a segunda, à margem direita do 

mesmo rio. As coordenadas UTM remanso são as seguintes: coordenadas 01 E: 403.118m e N: 7.962.162m – 

coordenadas 02 E: 403.136m e N: 7.962.206m. Da mesma forma, a primeira corresponde à margem esquerda 

e a segunda refere-se à margem direita do rio Verde. MARTINS, 2012ab, p. 24, apud Lima, 2016, p. 5.  
168 MARTINS, 2012b, p. 39. 



136 

 

explicitado, o MPF solicitou informações complementares acerca da possível influência dos 

reservatórios do Complexo Energético Taboca Estrela sobre os conjuntos de sítios de 

Serranópolis. Numa primeira resposta o empreendedor apresentou a seguinte justificativa: 

Apesar da importância desses sítios, em âmbito local, regional, nacional e 

internacional, as informações publicadas no sistema de Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos (CNSA/IPHAN) carecem de dados locacionais que 

permitam a localização mais exata (coordenadas UTM). Essa carência existe 

em função da época em que os sítios foram localizados e estudados (a partir 

de 1970), ocasião em que a tecnologia de posicionamento georreferenciado 

não estava disponível para o território brasileiro.169 

 

A justificativa não é válida na medida em que a própria legislação determina que nos 

casos de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, pouco ou mal conhecidas 

que não permitam inferências sobre a área de intervenção do empreendimento, o 

levantamento de campo deverá ser providenciado, ao menos em sua área de influência direta. 

O dispositivo assevera, ainda, que o levantamento deverá contemplar todos os 

compartimentos ambientais significativos no contexto geral da área a ser implantada e deverá 

também prever levantamento prospectivo de subsuperfície (Art. 2º, Portaria n° 230/2002).  

Este levantamento foi realizado em uma porção da área de influência direta do CETE, 

mas não na área de inserção dos sítios dos Núcleos E e F. A justificativa de não 

georreferenciamento dos sítios cadastrados no CNSA/IPHAN também não se sustenta, vez 

que o IPHAN já dispunha destes dados atualizados desde o ano de 2012, quando da 

elaboração do Dossiê Serranópolis e da implantação do Banco de Dados da Superintendência 

Regional de Goiás. Prova disto é que, em segunda solicitação do MPF ao empreendedor, os 

dados de cada sítio foram plotados em mapa georreferenciado, com as devidas distâncias 

entre as cotas previstas para o enchimento dos reservatórios (UHES Estrela e Taboca) e os 

sítios cadastrados no IPHAN, para a bacia do Rio Verde. Outra consideração que cabe tecer 

quanto ao presente caso diz respeito às recomendações emanadas pelo EIBH Sudoeste para as 

áreas onde podem ocorrer abrigos sob rocha, associados aos arenitos eólicos, encontrados na 

Formação Botucatu, como é o caso de Serranópolis. Nesse sentido, o EIBH recomenda:  

Por sua singularidade e por concentrarem sítios de grande antiguidade e 

painéis de sinalizações rupestres (pinturas e gravuras) de alta relevância 

científica, essas áreas devem ser objeto de atenção especial, inclusive por 

causa de sua vulnerabilidade aos fatores de degradação apontados nos 

diagnósticos do meio físico e do meio biótico. EIBH, 2005, p. II – 116 (Parte 

C, Vol. 4). 
 

                                            
169Ofício TPI 042/2015 de 10 de dezembro de 2015, em resposta ao Ofício nº 707/2015/MPF/RVD/GO/LPSM, 

de 17 de novembro de 2015. IC., fls 162-180. 
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Considerando os aspectos trazidos à discussão em torno da implantação de 

empreendimentos energéticos na bacia do rio Verde, cabe questionar, por fim, os seguintes 

pontos:  

a) Os impactos cumulativos e sinérgicos dos 9 empreendimentos projetados para a 

bacia do Rio Verde foram considerados na avaliação sobre o patrimônio arqueológico da 

região? 

b) As recomendações emitidas pelo EIBH, no tocante à arqueologia, foram 

contempladas no escopo das pesquisas arqueológicas deste empreendimento? 

c) Em face da proximidade dos sítios dos Núcleos E e F da borda do reservatório em 

sua cota máxima, a quais riscos diretos e indiretos de impactos esses ficarão sujeitos a partir 

do início das obras de implantação do empreendimento e, posteriormente, quando as usinas 

começarem a operar? 

d) Em razão da distância dos sítios pertencentes aos Núcleos A, B, C, D – localizados 

em abrigos e demais sítios implantados a céu aberto em relação à borda do reservatório, a 

quais riscos diretos e indiretos de impactos aqueles ficarão sujeitos, com a implantação do 

empreendimento? 

e) Considerando o valor único e insubstituível destes grupos de sítios, que estão entre 

os mais reconhecidos no estado, quais foram os argumentos que sustentaram a emissão, pelo 

IPHAN, de anuência para Licença de Operação ao empreendimento?  

f) As exigências previstas na legislação de arqueologia vigente na oportunidade em 

que as pesquisas arqueológicas foram desenvolvidas (sobretudo Portaria IPHAN nº 230/2002) 

foram cumpridas pelo empreendedor em todos os seus requisitos? 

g) Foram apresentadas diretrizes e medidas suficientes para evitar danos ao patrimônio 

cultural arqueológico da área de influência do Complexo Energético Taboca-Estrela – CETE?  

Os arqueólogos do IPHAN baseiam-se nas informações contidas nos relatórios para 

empreender suas análises. É certo que não estavam claras no Relatório apresentado àquela 

autarquia as distâncias entre os sítios e a borda do que se projetou como área do reservatório 

da PCH Estrela. No entanto, considerando a importância da área, bastante conhecida pelo 

IPHAN, não seria desejável ao menos a realização de uma vistoria técnica por parte do órgão, 

para clarificar informações?  

Tendo em vista a evidente proximidade entre os sítios dos Núcleos E e F em relação 

aos reservatórios do Complexo Energético Taboca-Estrela, bem como os demais núcleos, o 

que o IPHAN poderá fazer para evitar que recaiam sobre eles possíveis danos?  

O Instituto não está impedido de se manifestar novamente no processo de 
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licenciamento ambiental do empreendimento. Portanto, pode fazê-lo de ofício e ser instado a 

fazê-lo, em face dos novos dados oferecidos.  

Elencadas diferentes possibilidades de impactos sobre o patrimônio arqueológico em 

decorrência da implantação de empreendimentos hidrelétricos, ressalta-se que o rompimento 

de barragem pode ser classificado dentro da classe mais elevada de riscos, conforme já 

demonstrado, principalmente nos casos onde exista mais de uma sobre o mesmo curso. 

Consequência imediata deste dado é a premissa básica de que barragens a montante dos sítios 

sempre representará uma ameaça inafastável. Tanto que um dos fatores que motivaram a 

atuação do MPF no presente feito (CETE), foi justamente o impacto que já pode ter 

comprometido parcelas do patrimônio arqueológico da região sudoeste em decorrência do 

rompimento da UHE Espora. Dos 7 aproveitamentos aprovados pela Aneel para o Rio Verde, 

2 estão localizados à montante de Serranópolis e de seu acervo de sítios. 

Contudo, o conjunto dos empreendimentos implantados em uma mesma bacia pode 

suplantar, na prática, a ameaça de um eventual rompimento. A área de inundação do conjunto 

dos reservatórios está estimada em 212,18 km2(170), sem considerar as áreas dos reservatórios 

das PCHs Salto e Salto do Rio Verdinho, já em operação. Dentro desta abrangência, 

considerando-se os sítios já resgatados, portanto, destruídos, no escopo dos empreendimentos 

já licenciados ou em fase de licenciamento, e os sítios conhecidos ainda não afetados, há que 

se pensar naqueles que sequer foram ainda identificados.  

Diante de todo o exposto no âmbito da análise de viabilidade ambiental do Complexo 

Energético Taboca-Estrela, sugeriram-se no Parecer Técnico n° 264/2016/SEAP/MPF as 

seguintes medidas de encaminhamento: 

1- que sejam realizados estudos complementares no escopo do EIA-RIMA do Complexo 

Energético Taboca Estrela em relação às cavidades e sítios arqueológicos, que contemplem os 

seguintes itens: 

• elaboração e execução de projeto complementar de arqueologia com vistas a realizar o 

mapeamento de cavidades e sítios arqueológicos em abrigos rochosos e a céu aberto 

nos terrenos localizados dentro e fora das faixas/cotas previstas para a formação dos 

reservatórios das UHES Taboca e Estrela; 

• elaboração de projeto de monitoramento arqueológico a ser realizado na ADA do 

CETE, nos locais onde ocorrerão obras, revolvimento de solo, extração de cobertura 

vegetal, além das áreas de empréstimo e bota-fora; 

                                            
170 Ver quadro integrante do Despacho Anatel nº 809, de 23 de fevereiro de 2011. 
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• elaboração de programa de educação patrimonial a ser desenvolvido com funcionários 

contratados para as obras de implantação do empreendimento; 

• elaboração de produto gráfico (mapa) contendo projeção da área de inundação dos 

reservatórios do CETE (nível d'água Máximo Maximorum) em relação às cavidades e 

sítios cadastrados no CNSA/IPHAN para os municípios de Serranópolis, Jataí e 

Itarumã; 

• elaboração de plano de medidas contendo programa de controle de impactos e de 

conservação para os sítios arqueológicos cadastrados no CNSA/IPHAN para os 

municípios de Serranópolis, Jataí e Itarumã; 

2- sejam adotadas providências no sentido de evitar a instalação de empreendimentos no rio 

Verde, a montante e na área de entorno dos sítios arqueológicos de Serranópolis, haja vista o 

elevado grau de impacto a que estes já estão submetidos, tanto em consequência de fatores 

naturais quanto antrópicos. Neste sentido, sugerem-se: 

• implantação de Unidade de Conservação (UC) na modalidade Proteção Integral (PI), 

conforme proposto no EIA, e que esta contemple os conjuntos de sítios de 

Serranópolis pertencentes aos Núcleos A, B, C, D, E, F. (SCHMITZ et al., 2004) e 

outros, na mesma área, cadastrados no IPHAN ou que venham a ser descobertos; 

• seja expedida recomendação ao órgão licenciador estadual e a Triunfo Participações e 

Investimentos, para que os recursos referentes às medidas de compensação do CETE 

sejam aplicados na região onde ocorrerão os impactos, visando a criação de unidade 

de conservação integral que contemple os principais conjuntos de sítios arqueológicos 

cadastrados no CNSA/IPHAN para o município de Serranópolis, notadamente 

englobando as áreas de entorno dos sítios arqueológicos dos Núcleos A, B, C, D, E e  

F (SCHMITZ et al., 2004). 

Sugeriu-se, por fim, em concordância com o Parecer nº 33/2015 dos peritos do 

MP/GO e, visando atender ao princípio da precaução, que não sejam emitidas as licenças 

prévias para os empreendimentos AHE Taboca e AHE Estrela, até que os estudos 

complementares ao EIA/RIMA sejam integralmente realizados. A análise criteriosa desses 

estudos deverá avaliar se os empreendimentos terão suas viabilidades aprovadas, total ou 

parcialmente, ou se serão necessários ajustes e/ou adoção de alternativas locacionais.   
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4 PENSANDO CAMINHOS PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO DE SERRANÓPOLIS/GO  

 

Os problemas que afetam o patrimônio arqueológico de Serranópolis, oriundos de 

fatores naturais e antrópicos, são múltiplos e requerem estratégias igualmente variadas para 

seu enfrentamento. Tratam-se de várias frentes, fortes e complexas, que colidem com um 

patrimônio frágil, em uma comunidade que, embora se esforce para protege-lo, ainda precisa 

instrumentalizar-se e armar-se de condições para agir.  

Como visto, existe um arcabouço robusto de leis e regramentos no Brasil capazes, em 

teoria, de facultar a tutela dos bens. Entretanto, as leis apresentam gargalos, esbarram na 

ausência de regulamentações ou em dificuldades de aplicações e, muitas vezes, são 

solenemente ignoradas para atender ao interesse do capital, o que resulta, do ponto de vista 

prático, numa efetividade legal-jurídica quase nula. Operadores do direito, órgãos 

licenciadores, agentes públicos nas diferentes esferas que lidam de alguma forma com o 

patrimônio prescindem, ainda, de um conhecimento mais específico sobre esse tipo de acervo.   

Entre as ameaças aos sítios da região sudoeste do estado de Goiás, a presente análise 

concluiu que a implantação de empreendimentos hidrelétricos em toda a bacia do rio 

Paranaíba constitui uma das mais importantes. Em razão disto, esforços precisam ser 

empreendidos para o correto cumprimento da legislação que orienta e disciplina o 

licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente.  

Diante do que foi apresentado nos capítulos anteriores, sustenta-se que a proteção do 

conjunto de sítios de Serranópolis demandará medidas de diversas ordens. Proteção, 

conservação, restauração, sinalização, pesquisa, política de acervos, socialização, educação 

patrimonial, somente para citar algumas. Entre as medidas de que o patrimônio necessita para 

a sua promoção, nem todas estão diretamente relacionadas aos empreendimentos; no entanto, 

a ideia é conseguir reunir todas elas em uma gama de problemas para a qual se busca uma 

correspondente visão integrada de soluções, atores e parcerias.  

O presente capítulo pretende refletir sobre possibilidades, alternativas, mecanismos 

para se construir caminhos que alterem positivamente este cenário. Trata-se de extrair de 

dispositivos legais, aliados à atuação do Estado e da comunidade, alguns aportes para a 

construção de um plano integrado de medidas visando a proteção do patrimônio arqueológico 

de Serranópolis/GO.   
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4.1 OS DISPOSITIVOS LEGAIS E A PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

Considerando que recentemente entrou em vigor um novo ordenamento dando mais 

clareza e explicitude quanto à participação do IPHAN no processo de licenciamento 

ambiental de empreendimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente (IN n° 01/2015)171, 

verifica-se que diversos empreendimentos em fase de implantação na região sudoeste de 

Goiás tiveram suas pesquisas arqueológicas pautadas na Portaria IPHAN n° 230/2002. Deste 

instrumento cabe extrair um contributo importante, constante no art. 6º, § 8º, que dispõe:    

No caso de destinação de guarda de material arqueológico retirado nas áreas, 

regiões ou municípios onde foram realizadas pesquisas arqueológicas, a 

guarda destes vestígios arqueológicos deverá ser garantida pelo 

empreendedor, seja na modernização, na ampliação, no fortalecimento de 

unidades existentes ou mesmo na construção de unidades museológicas 

específicas para o caso.  

 

As análises realizadas pelo IPHAN para a aprovação de pesquisas e anuência para 

emissão de licenças ambientais avaliam, em tese, o cumprimento dos dispositivos da 

legislação de proteção ao patrimônio arqueológico. Supõe-se, portanto, que os 

empreendimentos cumpriram as exigências determinadas, de um modo geral, mas, no que se 

refere ao fortalecimento de unidades museológicas locais, lamentavelmente não se verificou 

qualquer avanço. Levando-se em consideração o número de empreendimentos hidrelétricos 

dimensionados para a região Sudoeste (29) do estado e para a bacia do rio Verde (9) e o 

impacto sobre o patrimônio arqueológico de Serranópolis, não é possível que se conceba que 

o único museu do município ainda não possua uma sede própria (a sede atual pertence a um 

particular) e demais estruturas imprescindíveis para seu adequado funcionamento.  

É do conhecimento do IPHAN o desejo manifesto de setores da população local de 

que o acervo retirado de escavações no município e que está distribuído por diferentes 

instituições no Brasil retorne para a região e fique sobre a guarda do Museu Municipal. Existe 

uma aclamação geral de que o esqueleto denominado “Homem da Serra do Cafezal”, 

atualmente acondicionado no Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos, seja 

transferido para o Museu Serra do Cafezal, em Serranópolis. Entretanto, esta entidade não 

                                            
171 A partir da publicação da IN01/2015, os empreendimentos hidrelétricos a serem licenciados para a bacia do 

rio Verde deverão ser enquadrados no escopo da referida Portaria como de Nível III – caracterizados como 

de média e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com limitada 

ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado. Neste caso, a Portaria exige a elaboração 

do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico a ser previamente autorizado por Portaria 

do IPHAN, e procedimentos subsequentes, conforme arts. 18 e 19.  
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dispõe de condições estruturais, técnicas e de pessoal para receber os materiais oriundos das 

escavações locais, depositados em outras instituições.  

Infringe-se, portanto, frontalmente a legislação e ficam prejudicados os moradores de 

Serranópolis, alijados de seu patrimônio, assim como dos resultados das pesquisas, que 

igualmente não são socializadas. 

Outro dispositivo a ser observado no contexto de implantação de usinas hidrelétricas 

no Brasil diz respeito à Portaria IPHAN n° 28/2003, a qual dispõe: 

Art. 01 que os reservatórios de empreendimentos hidrelétricos de qualquer 

tamanho ou dimensão dentro do território nacional deverão doravante na 

solicitação da renovação da licença ambiental de operação prever a execução 

de projetos de levantamento, prospecção, resgate e salvamento arqueológico 

da faixa de depleção. 

Art. 2º Os estudos arqueológicos serão exigidos na faixa de depleção ao 

menos entre os níveis médio e máximo de enchimento dos reservatórios; 

Art. 6º Os reservatórios a fio d’´agua para efeitos desta Portaria serão 

excluídos.  

 

A aplicação da Portaria IPHAN nº 28/03 quando da renovação das licenças dos 

empreendimentos hidrelétricos da bacia do rio Verde poderá se converter em mais uma 

oportunidade para aferição de danos aos vestígios arqueológicos e para a realização de ações 

de cunho de conservação, gestão e socialização do patrimônio regional.   

A legislação, no entanto, carece de complementações, sobretudo no tocante à criação 

de unidades de conservação apropriadas às especificidades do acervo arqueológico in situ, 

dentro e fora do escopo do licenciamento ambiental.  

É preciso que se crie um instrumento que facilite o aporte de recursos financeiros 

oriundos de diversas fontes, mais especificamente aqueles provenientes de compensação 

ambiental, a fim de que possam ser revertidos para atividades de proteção e promoção dos 

sítios; para a criação de reservas arqueológicas que atendam devidamente ao princípio da 

conservação in situ; para as atividades de socialização de sítios, educação patrimonial, uso 

turístico adequado, entre outras atividades correlatas.  

Desejável que seja avaliada a elaboração de um dispositivo que possibilite a criação de 

consórcios de empreendimentos em fase de licenciamento ambiental, cujo aporte de recursos 

para desenvolvimento de pesquisas arqueológicas, aplicação de medidas de mitigação e 

compensação possa ser utilizado para financiar projetos de custos mais elevados, como a 

criação de núcleos regionais de pesquisa, laboratórios, realização de pesquisas arqueológicas 

em todas as suas etapas, criação de museus de sítio e de território, projetos educacionais de 

longo prazo, entre outros.  
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Esta medida em consórcio pode facultar a uma região o desenvolvimento de ações de 

monta que realmente possam ser efetivas para a promoção do patrimônio cultural de uma 

forma integrada e ampla. Nem sempre o conjunto de todas as ações necessárias para a 

proteção de sítios é suportado por um único empreendimento, vez que as medidas precisam 

guardar proporcionalidade com a intensidade e a natureza do dano, ou do risco de dano. 

Ações isoladas nem sempre são capazes de fazer frente aos impactos cumulativos e sinérgicos 

que decorrem da implantação dos diferentes empreendimentos numa mesma bacia. Se os 

danos são globais, sistêmicos, as soluções também precisam ser construídas dentro desta 

lógica.  

 

4.2 AÇÃO POSITIVA DO IPHAN 

 

Consideram-se aqui como “ação positiva do IPHAN” todas as atividades que podem 

ser desenvolvidas pelo órgão, dentro de suas atribuições e de sua política de proteção e 

proteção do patrimônio cultural.  

Serranópolis é um reduto exuberante e representativo do patrimônio natural e 

arqueológico brasileiro. Trata-se de uma região de alta densidade de sítios, considerada como 

relevante do ponto de vista de gestão pelo próprio IPHAN.  

A realização frequente de atividades de fiscalização, mas sobretudo de orientação e 

apoio aos proprietários das terras onde estão inseridos os sítios, resultará em grande benefício 

para os bens e para a comunidade que se sente órfã da presença do órgão. A percepção acerca 

da atuação do órgão na região é de uma postura extremamente legalista em que o diálogo não 

se estabelece horizontalmente. Nem sempre os técnicos estão abertos à percepção dos 

problemas locais, das dificuldades enfrentadas pelos fazendeiros para proteger os bens172. 

A quantidade e a representatividade dos sítios de Serranópolis, somadas aos sítios de 

municípios vizinhos, incluindo Caiapônia e Palestina de Goiás, deveriam ser motivação 

suficiente para a implantação de um escritório técnico do IPHAN na região, com o fito de 

                                            
172 Na qualidade de técnica de arqueologia do IPHAN (entre os anos de 2010 e 2011), durante atividades de 

acompanhamento das equipes de pesquisa para a realização de diagnósticos dos sítios de Serranópolis, foi 

possível compreender o quanto o representante do poder público precisa estar atento e sensibilizado para as 

necessidades, inseguranças e problemas que afetam os proprietários das terras que abrigam sítios. Existe um 

receio muito grande de fazer e de não fazer, e o receio existe justamente pelo temor da punição pelo que se 

fizer ou deixar de fazer para proteger os sítios. O problema reside no fato de que o IPHAN não apresenta 

diretrizes claras a serem seguidas. Existem situações como a presença de gado dentro dos abrigos, mas os 

fazendeiros não se sentem encorajados a fazer uma cerca, vez que, conforme a orientação do IPHAN, a 

própria cerca pode danificar a matriz arqueológica. Diante de impasses que surgem no dia a dia, não se tem a 

quem recorrer para sanar as dúvidas. Razão disso é que se defende a instalação de um escritório técnico do 

Iphan, no município, para fiscalizar, dirimir dúvidas e conflitos, mas, sobretudo, dialogar com a população.  
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melhor gerenciar e fiscalizar o patrimônio. A publicação da Portaria nº 137/2016, que 

estabelece diretrizes de Educação Patrimonial no âmbito do Iphan e das Casas do Patrimônio, 

poderá contribuir para a melhoria do cenário de fortalecimento das políticas públicas de 

patrimônio cultural no município.   

Entre as medidas para a proteção dos sítios propriamente ditos, conforme mencionado 

anteriormente, avaliou-se, inicialmente, dois instrumentos para ampliação de sua tutela: o 

Tombamento Federal e a Chancela de Paisagem Cultural pelo IPHAN. Para a proteção do 

patrimônio imaterial não foram dimensionadas propostas específicas; entretanto, esta vertente 

pode se beneficiar da aplicação dos inventários e registros.   

 

4.2.1 Tombamentos de sítios arqueológicos de Serranópolis – Decreto-Lei nº 25/37173 

 

O Tombamento federal dos conjuntos de sítios dos Núcleos A-F foi estudado pela 

Superintendência do IPHAN em Goiás, quando da realização de levantamentos que 

resultaram no Dossiê Serranópolis. Entretanto, o processo não foi efetivamente instaurado. 

Cabe ponderar que, por um lado, os sítios poderiam beneficiar-se deste instrumento como 

mais uma ferramenta jurídica de proteção (os sítios arqueológicos já possuem proteção federal 

ancorada na CF/1988). O aumento da visibilidade dos sítios e a presença mais ostensiva do 

IPHAN, por meio da instalação de um escritório técnico na cidade de Serranópolis, estão 

entre os possíveis benefícios do tombamento. Por outro lado, ainda se questiona a efetividade 

deste instrumento jurídico para a proteção de sítios arqueológicos no Brasil. Constitui-se, 

ademais, em um processo complexo, cujos estudos técnicos demandam tempo e aportes de 

recursos financeiros.  

Com efeito, considerando a natureza dos sítios arqueológicos enquanto documentos 

científicos passíveis de investigação mediante técnicas invasivas (escavação no subsolo, 

retiradas de amostras para pesquisa em laboratório etc.), esta natureza impõe conflitos e 

limitações ao tombamento ou vice-versa. O tombamento de alguns sítios de grande 

sensibilidade, que necessitem de uma proteção integral, como é o caso da Gruta do Diogo, por 

exemplo, tende a conformar-se em uma solução razoável.  

De toda forma, decisões desta natureza requerem, frisa-se, estudos de refinada 

categoria, que demandam tempo, especialistas e recursos. Além dos problemas elencados, há 

que se considerar a existência de uma demanda significativa de sítios, cujos processos de 

                                            
173 Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 
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tombamento foram abertos e aguardam uma definição por parte dos setores competentes do 

órgão. Existe a possibilidade de tombamento nos níveis estadual e municipal. No entanto, 

como explicitado, o instrumento jurídico do tombamento para sítios arqueológicos ainda 

precisa ser melhor avaliado. Em verdade, faz-se necessária construção de uma ferramenta 

mais adequada e efetiva para esta natureza de bens.   

 

4.2.2 Chancela de Paisagem Cultural – Portaria nº 127/2009174 

 

A Chancela de Paisagem Cultural para os sítios de Serranópolis também foi 

inicialmente estudada pelo IPHAN de Goiás no escopo do Dossiê Serranópolis. Porém, na 

ocasião, o instrumento estava bastante recente, e sua natureza, embora passível de aplicação a 

paisagens arqueológicas, carecia de maiores aportes teórico-metodológicos e de orientação 

institucional específica. De tal forma, sua aplicação também não prosperou.  

 

4.2.3 Inventários do patrimônio imaterial – Decreto nº 3.551/2000175 

 

O patrimônio imaterial da região de Serranópolis é intimamente associado às origens 

rurais e ao bioma Cerrado. Esse patrimônio passa por um processo de desbotamento diante 

das transformações que têm se operado de maneira muito rápida, sem que as pessoas tenham 

tempo para digeri-las ou enfrentá-las apropriadamente. Uma alternativa para minimizar a 

situação é a realização de registros e inventários que colaborem para a salvaguarda das 

memórias, saberes, lugares, lendas, causos, pratos típicos, artesanato, linguagem regional, 

entre outros. 

 

4.2.4 Outras ações do IPHAN 

 

 O IPHAN dispõe de ferramentas de gestão, articulação e fomento que podem ser 

utilizadas para o desenvolvimento de projetos elaborados por técnicos da própria instituição 

mediante os “Planos Anuais de Ação” e cujos aportes de recursos provêm do orçamento do 

órgão, de acordo com as diretrizes de ação estabelecidas para cada ano/exercício. Os projetos 

também podem ser executados mediante parcerias ou convênios. Dentro deste leque de 

                                            
174 Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

que estabelece a Chancela de Paisagem Cultural Brasileira. 
175 Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 institui o registro dos bens culturais de natureza imaterial. 
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possibilidades, sugere-se a inserção de ações de cunho emergencial relacionadas à 

documentação dos grafismos rupestres de Serranópolis e de outras áreas do estado, como 

Palestina de Goiás e Formosa. São elas:  

a) A realização de registro fotográfico e videográfico dos grafismos rupestres, cujo 

acervo está desaparecendo velozmente, sem que tenha feito um registro adequado e 

sistemático;  

b) A publicação de uma obra ilustrada contendo a síntese das pesquisas arqueológicas 

desenvolvidas na região até o presente momento; 

c) Realização de editais e concursos de vídeos, documentários, monografias, e outras 

modalidades que favoreçam a divulgação e a promoção do patrimônio arqueológico no estado 

de Goiás.  

 

4.3 ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DE SERRANÓPOLIS176  

  

No município de Serranópolis, a valorização do patrimônio cultural é promovida por 

meio da Secretaria de Cultura e Turismo e se manifesta pelas ações culturais desenvolvidas 

principalmente via Armazém da Cultura e do Museu Serra do Cafezal.  

O Museu Serra do Cafezal (MSC) foi inaugurado no dia 08 de junho de 1996177, 

ocupando um espaço em um prédio alugado situado à Rua Alfredo Rosa, nº 18, esquina com a 

José de Carvalho, em Serranópolis, onde permaneceu até o ano de 2001. Posteriormente, 

ocupou, por um pequeno período, um imóvel da prefeitura e, no mesmo ano, mudou-se para 

outro prédio, também alugado, situado à Rua Alfredo Rosa, nº 23, Quadra A, onde 

permaneceu até o ano de 2006. Foi transferido então para o CAT (Centro de Atendimento ao 

Turista) situado à Rua Esperidião, Quadra 114, lote 08, Setor Rodoviário, permanecendo ali 

                                            
176 Todas as informações sobre o Museu, as atividades culturais e ações educativas enumeradas neste tópico 

foram extraídas de documentos disponibilizados digitalmente a esta autora pela Sra. Neila Carvalho, Secretária 

de Cultura e Turismo de Serranópolis. 
177 De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Cultura e Turismo de Serranópolis, o Museu Serra do 

Cafezal foi criado em 06 de setembro de 1993, por meio do Decreto nº 352/93, através de um convênio firmado 

entre a Universidade Católica de Goiás (UCG/GO) e a Prefeitura de Serranópolis. Conforme informado, o 

projeto inicial de implantação do Museu foi desenvolvido sob a coordenação de Altair Sales Barbosa, no ano de 

1996, dentro do Programa Extremo Sudoeste Goiano – Instituto do Trópico Subúmido da Universidade Católica 

de Goiás. No ano seguinte (1997), foi firmado o Convênio nº 97 entre a Universidade Católica de Goiás e a 

Prefeitura Municipal de Serranópolis, visando a concretização de ações propostas por meio de projetos para 

elaboração de Plano Diretor, Polo de Ecoturismo, Implantação de Parques Municipais e Reservas Ecológicas, 

Planejamento urbano, Recuperação de Áreas Degradadas, implantação de Programas de Cultura e Educação, 

estudos para a implantação de Usinas de Compostagem e Reciclagem de Lixo (Convênio nº 97/1997 – UCG, p. 

1).  
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até o mês de abril de 2010. No dia 20 de maio de 2010, foi reinaugurado, ocupando um 

espaço no Armazém de Cultura, antigo armazém de arroz, pertencente ao (Sr. Mateuzinho) – 

Mateus Gonçalves, situado à Rua Eliziário Cristino, esquina com a Alfredo Rosa178. 

O Museu é uma instituição permanente, de caráter histórico, educativo de preservação, 

sem fins lucrativos, aberta ao público, que se destina à coleta, inventário, documentação, 

preservação, segurança, exposição e comunicação de seu acervo, mediante desenvolvimento 

de ação educativo-cultural. A Instituição ocupa um dos espaços do “Armazém da Cultura” – 

complexo cultural composto por sete salas que abrigam diversas instituições culturais, 

vinculado diretamente à Secretaria de Cultura e Turismo e ao Município de Serranópolis.  

O Museu recebe um número de visitantes aproximado de 1800 pessoas por ano. 

Desenvolve as seguintes atividades/programas: Projeto Quinta Cultural (parceria da Secretaria 

de Cultura e Turismo junto ao Museu Serra do Cafezal), Dia Mundial da Animação, ações 

educativas, Sistema Nacional dos Museus, Primavera dos Museus, Feira de Arte e Cultura 

Popular179. 

O acervo do Museu Serra do Cafezal (figura 15) é composto por 423 peças, 

constituído principalmente por meio de doações feitas por moradores da cidade e por 

arqueólogos da Universidade Católica de Goiás, envolvidos em escavações nos sítios 

arqueológicos existentes no município de Serranópolis. Outra parte do acervo foi formada por 

empréstimos, também feitos por moradores da comunidade local. O Museu possui uma 

biblioteca com 180 volumes, cujas obras versam em sua maioria sobre a história do município 

e a arqueologia180. 

A estrutura de pessoal é composta por 4 pessoas, sendo, além da diretora, uma 

monitora, um vigia e uma auxiliar para serviços gerais. A diretora do Museu é Lázara Lelise 

de Oliveira Carvalho, historiadora. Os funcionários são pagos pelo Município. O Museu 

possui Conselho Consultivo e não tem fontes de receita. Consta do Guia dos Museus 

Brasileiros, do Ministério da Cultura181 .  

O prédio não é tombado e não pertence ao Museu. Há um contrato de comodato (com 

particular). O complexo possui recepção, sala de acolhimento, sala de exposições de longa 

duração, sala de exposição temporária, sala de administração, loja, oficina e auditório182.  

                                            
178 Bulhões, Girlene Chagas. Projeto de Reestruturação do Museu Serra do Cafezal, Serranópolis/GO. Goiás, 

2011/1, p. 1. 
179 Diagnóstico Prévio de Instituição de Acervo, não datado.  p. 1. 
180 Diagnóstico Prévio de Instituição de Acervo, não datado.  p. 2. 
181 Diagnóstico Prévio de Instituição de Acervo, não datado.  p. 3. 
182 Diagnóstico Prévio de Instituição de Acervo, não datado.  p. 2. 
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Figura 15 – Armazém da Cultura e Museu da Serra do Cafezal  

  
À esquerda, sala dedicada ao artesanato local. À direita, detalhe do auditório para eventos 

culturais e comunitários 
Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

Em razão do expressivo acervo gerado a partir das pesquisas arqueológicas realizadas 

em Serranópolis, era de se esperar, conforme asseverado anteriormente, que o Museu já 

estivesse dotado de sede própria e das condições adequadas para o recebimento dos acervos 

que estão distribuídos em diferentes instituições de pesquisa no Brasil. Trata-se de uma 

reivindicação justa e a Secretaria de Cultura e Turismo do Município por meio de sua equipe 

tem empreendido uma luta incansável por aportes de recursos em diferentes instâncias, 

visando a aquisição do edifício onde hoje estão instalados o Armazém da Cultura e o Museu 

Serra do Cafezal. O local já se tornou referência para a comunidade e exerce um papel 

importante no fortalecimento da memória e da identidade regional. Entretanto, os reiterados 

esforços tem esbarrado nas dificuldades típicas da área da cultura no Brasil.  

No contexto do turismo arqueológico, Serranópolis configura-se como referência no 

estado de Goiás, mas não constitui o único destino turístico dessa natureza, podendo ser 

destacados os municípios de Palestina de Goiás e Formosa.  

O Município de Serranópolis está inserido dentro da Região Agroecológica do 

Cerrado, que é uma das dez regiões turísticas do estado183. Um dos grandes problemas 

relacionados à exploração turística dos sítios de Serranópolis é a ausência de um preparo 

prévio de muitos deles para a recepção do turismo. Com exceção dos sítios do Núcleo D, 

localizados dentro da RPPN Pousada das Araras, a estrutura para a recepção do turista é 

bastante rústica.  

                                            
183 As demais regiões são: Região Agroecológica, Vale do Araguaia, Serra da Mesa, Chapada dos Veadeiros, 

Grutas e Cavernas, Região das Águas, Região dos Lagos, Região do Ouro, Região dos Negócios e Tradições 

e Região dos Lagos e Cristais. Plano Estadual do Turismo: Goiás no caminho da inclusão (2009, p. 60 apud 

Souza, 69). 
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Entretanto, esta rusticidade tem sido agregada como um dos fatores positivos em 

relação ao “Turismo de Expedição” que foi implantado no município a partir de Consultoria 

do SEBRAE. Esta modalidade de turismo leva em conta a característica de atividades 

realizadas em áreas rurais, de difícil acesso e que motivam pessoas a se aventurar e a 

descobrir paisagens pouco modificadas pela ação humana. Tendo como base essa proposta, 

foi realizado, também em parceira com o SEBRAE, um curso de formação de condutores que 

resultou na criação da Associação de Condutores de Turismo de Expedição de Serranópolis-

ACOTES.  

Os condutores receberam formação adequada à atividade de guias em atividades desta 

natureza e aulas de arqueologia. Desta forma, foi estabelecido o Projeto “Expedições 

Turísticas Osorinho” que já é desenvolvido há seis anos, conforme destacado a seguir:  

No dia 27 de Setembro de 2015, dia mundial do Turismo, foi comemorado 

também 06 anos do projeto “Expedições Turísticas Osorinho” realizado pela 

ACOTES (Associação de Condutores de Turismo de Expedição de 

Serranópolis) em Parceria com o Museu Serra do Cafezal e Secretaria de 

Cultura e Turismo. Para comemorar em grande estilo esta data, foi criado o 

1º Roteiro “Pegadas do Zé Gabiroba”, em homenagem ao esqueleto humano 

“Homem da Serra do Cafezal” de mais de 11.000 anos, encontrado na Gruta 

do Diogo, município de Serranópolis. O objetivo maior da expedição é fazer 

com que a comunidade e visitantes conheça um pouco desta história, se 

apropriando de seu próprio patrimônio cultural, através da convivência, 

cantoria, causos, comidas da “roça”, convivência com os moradores dos 

atrativos, tudo isso com a presença da figura de Osorinho com sua 

companheira inseparável, de olhar inquieto que registra todo o roteiro. 
Experiências diferentes serão vivenciadas pelos participantes deste roteiro, 

que conhecerá a vida simples dos sertanejos da região em propostas do 

segmento do Turismo Rural184.  

 

O roteiro “Expedições Turísticas do Osorinho” tem grande potencial para a 

aproximação do cidadão de Serranópolis com o seu patrimônio. Trata-se de uma iniciativa 

válida, motivadora e profundamente entrelaçada com a memória, as tradições e demais 

elementos que compõem o patrimônio imaterial da região, que precisa ser reafirmado 

continuamente.  

 

4.4 INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO A SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICOS: A CRIAÇÃO DE UM PARQUE MUNICIPAL ARQUEOLÓGICO 

EM SERRANÓPOLIS 

 

                                            
184 Informações fornecidas pela Secretária de Cultura e Turismo de Serranópolis, Neila Carvalho, em maio de 

2016. 
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Quando se pensa na proteção do patrimônio arqueológico de Serranópolis, é 

imperativo que se reflita sobre dois aspectos principais: a proteção dos sítios e o seu 

aproveitamento turístico.  

Morais (2001, p. 98) estabelece que, em se tratando do uso do patrimônio 

arqueológico para fins turísticos, há de se considerar, por um lado, as expectativas da 

comunidade que abriga o patrimônio no seu território e, por outro, a imposição das normas 

legais vigentes que intervêm na interface entre arqueologia e turismo. 

No que se refere à comunidade, o autor aponta para a necessidade de sua 

sensibilização desde os primeiros passos na formulação do planejamento e das políticas 

públicas e assevera que é este nível de sensibilização que vai determinar o sucesso ou o 

fracasso de tais inciativas.  

Quanto aos aspectos legais que regem o patrimônio arqueológico, Morais (op. cit., p. 

99) assevera que a União e os estados membros da Federação pouco têm feito para estimular a 

elaboração de políticas públicas e instrumentos de planejamento na área do turismo, o que 

deixa órfãs as instâncias locais, ou seja, os Municípios185. Diante da ausência de definições de 

diretrizes nos âmbitos nacional e estadual, destaca o autor, os municípios melhor aparelhados 

partiram para a elaboração de Planos Diretores de Turismo “como peças de planejamento 

decorrentes das políticas públicas locais”.   

No caso de Serranópolis, a atividade turística já existe de maneira mais formal em 

alguns dos conjuntos (Núcleo A – Gruta do Diogo e Núcleo D – Pousada das Araras) e de 

maneira informal nos demais. Portanto, é preciso que a comunidade discuta os usos que já 

estão sendo empregados em face desse grande conjunto de sítios que o município detém. 

Neste ponto, cumpre refletir sobre esses dois aspectos principais: a proteção dos sítios 

e o seu aproveitamento turístico. É importante verificar, de pronto, se a visitação (formal e 

informal) está sendo compatibilizada com a preservação dos bens e se está de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela legislação de proteção ao patrimônio arqueológico.  

Conforme exaustivamente revelado, os sítios de Serranópolis foram objeto de 

diagnósticos de potencial turístico, por inciativa do IPHAN, no âmbito de Projetos de 

Diagnósticos do Estado de Conservação dos Sítios de Serranópolis, que resultaram do Dossiê 

Serranópolis, além de ter sido inserido dentro de um diagnóstico da região sudoeste do estado 

goiano, no escopo do EIBH. Dentre os estudos acadêmicos, cumpre ressaltar os seguintes 

                                            
185 No sistema federativo brasileiro, cabe à União editar as leis gerais, aos estados membros da federação as 

normas legais de caráter regional e os municípios as leis locais em consonância com as leis estaduais e 

Federais.   
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trabalhos voltados mais especificamente a essa temática do uso turístico dos sítios, tanto pelos 

moradores locais quanto pelos visitantes de fora.  

Souza (2012) abordou em sua Dissertação de Mestrado a participação das 

comunidades locais no uso turístico dos sítios arqueológicos. A autora explica que uma das 

propostas de sua pesquisa “foi discutir um aspecto pouco abordado na bibliografia de 

referência, que diz respeito ao uso turístico do patrimônio arqueológico pelos próprios 

habitantes da região em que estão localizados esses bens” (op. cit., p. 104).  

A dissertação foi apresentada como conclusão do Mestrado em Preservação do 

Patrimônio Cultural, realizado pelo IPHAN. O estudo procurou mapear as experiências de 

turismo arqueológico no Brasil a partir de um diagnóstico realizado junto às 

Superintendências Regionais do IPHAN com o objetivo de identificar os principais sítios com 

uso turístico em cada estado e levantar informações sobre eles. Em seu trabalho, Souza 

desenvolveu um Estudo de Caso sobre o uso turístico de Sítios de Serranópolis, procurando 

investigar suas problemáticas e características peculiares.  

A atividade turística em Serranópolis caracteriza-se por possuir uma 

identidade própria e bem definida, estruturada a partir do “turismo de 

expedição”, modalidade criada para atender às demandas locais, valorizando 

a ruralidade do município e o patrimônio arqueológico da região. Na 

estruturação do turismo arqueológico no município destaca-se, também, a 

articulação entre os agentes a partir de uma gestão compartilhada, em termos 

práticos, entre o poder público municipal, os proprietários das áreas em que 

estão localizados os sítios, a diretoria do Museu de História Natural Serra do 

Cafezal, a Associação de Artesanato e a Associação de Condutores de 

Turismo de Expedição. Cabe ressaltar, também, a importância de instituições 

como o SEBRAE e a Secretaria Estadual de Turismo, que contribuíram com 

a organização do turismo arqueológico, a partir de consultoria e de ações 

voltadas para o desenvolvimento turístico da região (Souza, 2012, p. 100).  

 

Acerca do histórico da utilização turística de sítios de Serranópolis, Souza destaca 

como ponto importante a realização, pelo IPHAN, da Oficina de Interpretação e Sinalização 

de Sítio Arqueológico, coordenada pelo arqueólogo americano Peter Pilles, vinculado ao 

Arizona National History Association, da qual resultaram diretrizes para o uso turístico tanto 

dos sítios de Serranópolis quanto do patrimônio arqueológico de maneira geral (op. cit).  

Dentre os problemas evidenciados que se relacionam à atividade do uso turístico em 

relação à própria instalação de equipamentos turísticos, a autora destacou o episódio ocorrido 

no ano de 1999, na área dos sítios do Núcleo D, Manoel Braga, inseridos dentro da RPPN 

Pousada das Araras:  

 

Em 1998 foi criada a RPPN e foi realizada parceria com a ONG Funatura 

para a elaboração de um Plano de Manejo para a área. Nesse período, foi 
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construída uma passarela considerada irregular por perfurar o solo 

arqueológico e houve um incidente envolvendo um funcionário do local, que 

“completou” com tinta algumas figuras em um dos paredões rupestres 

localizado na área. Esse fato, além de ter uma repercussão negativa, teve 

como consequência multa ao estabelecimento pelo Iphan (IPHAN, 2009). 

Nesse sentido, é recomendada, no documento resultante da oficina, a 

avaliação da adequação da infraestrutura turística pelo Iphan antes de sua 

instalação (SOUZA, 2012, p. 90-91).  

 

As imagens (figuras 16 e 17) mostram, respectivamente, a passarela e o detalhe de 

uma das pinturas que foram “completadas”, cujos traços aparecem em cor mais escura. Na 

ocasião em que as intervenções foram realizadas, no entanto, essas diferenças de tonalidades 

não eram visíveis. Com o decorrer do tempo, o pigmento utilizado pelo autor dos “reparos” 

escureceu186. A despeito do incidente ocorrido, é importante ressaltar o grande apreço e 

comprometimento que os proprietários da Pousada das Araras dedicam ao patrimônio 

arqueológico de que são depositários, evidenciado pela inciativa de criação da RPPN e 

dedicação integral ao empreendimento.  

 

Figura 16 – Passarela sobre piso arqueológico na Pousada das Araras (Núcleo D Go-Ja-03) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

 

                                            
186 Com a finalidade de apuração de responsabilidade sobre os danos causados aos painéis rupestres da Pousada 

das Araras, foi instaurado o Inquérito Policial nº 2001.35.00.016495-0.  
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Figura 17 – Detalhe da pintura “retocada” em 1999 na Pousada das Araras (Núcleo D Go-Ja-03) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

A partir dos estudos, Souza (2012, p. 18) apresentou propostas para a elaboração de 

um Plano Nacional de Turismo Arqueológico pelo Iphan. Entretanto, até o presente momento, 

não se tem conhecimento de nenhum regramento específico emitido pelo órgão, 

especificamente quanto à política de socialização de sítios, turismo arqueológico e criação de 

parques para proteção de bens arqueológicos. 

Dentre as demais pesquisas acadêmicas relacionadas ao assunto, direta ou 

indiretamente, destacam-se as dissertações de Nogueira e Brito Melo.  

Nogueira (2013) aborda o tema “A Construção do Patrimônio Arqueológico em 

Serranópolis, Goiás”. Neste trabalho, o autor toma como ponto de partida um artigo de jornal 

de grande circulação no estado de Goiás, que aborda o desenvolvimento das ações do IPHAN, 

visando o mapeamento e a atualização dos dados dos sítios de Serranópolis187 .  

Brito Melo (2012), de sua feita, tratou em sua dissertação do conceito de 

ressignificação de identidades culturais, abordando a relação da comunidade de Serranópolis 

com as imagens rupestres da Pousada das Araras.  

As pesquisas de cunho acadêmico desenvolvidas em torno dos sítios de Serranópolis 

têm se baseado basicamente em dados secundários. Desde o ano de 1999, não foram 

realizadas escavações em abrigos da região que compreendem os Núcleos A–F, pelas equipes 

                                            
187 O artigo refere-se, justamente, ao conjunto de ações do IPHAN, que resultaram no Dossiê Serranópolis.  
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de Barbosa e Schmitz. No ano de 2015, de acordo com o informado pela Secretária de Cultura 

e Turismo de Serranópolis, Neila Carvalho, foi estabelecida por parte da Coordenação do 

Curso de Graduação em Arqueologia da PUC-GOIAS/IGPA uma intenção de parceria entre a 

PUC Goiás e o Município de Serranópolis, visando a gestão do patrimônio arqueológico da 

região.  

A reaproximação da universidade, com seu corpo de professores, pesquisadores e 

alunos, deve ser considerada uma estratégia muito positiva, pois, como afirma Morais (2001), 

“as discussões acerca do patrimônio arqueológico, seu uso social e suas mídias, têm na 

universidade o seu ambiente adequado”.  

Neste viés, insere-se também o papel social do arqueólogo, ao “usar o processo e os 

resultados da arqueologia para dar sentido às histórias comunitárias e criar comunidades mais 

fortes” (LITTLE, 2009, p. 116, apud LOUISE, p. 45).  

Os relatórios contidos no Dossiê Serranópolis indicaram, preliminarmente, o potencial 

turístico de cada um dos grupos, bem como os quesitos necessários para sua preservação e 

promoção. O Relatório versando sobre a Gruta do Diogo aponta para a extrema fragilidade 

física do sítio, onde existe, inclusive, o risco de desmoronamento. É preciso que se 

considerem todas as recomendações estabelecidas pelos profissionais e que novos e 

aprofundados estudos sejam realizados, visando a criação de um plano de zoneamento para os 

referidos conjuntos de sítios.  

Dentro desta sistemática, os estudos deverão indicar aqueles passíveis de 

aproveitamento para o uso turístico e os incompatíveis com esta atividade, seja no que se 

refere às necessidades de proteção específicas de cada área, seja no que se refere às 

necessidades e segurança dos visitantes. Será necessário um planejamento de longo prazo, que 

inclua as ações de escolha e interpretação dos sítios, definição de modelos para a preservação 

e para a socialização.  

Imprescindível que tais escolhas passem necessariamente pela comunidade a partir de 

suas próprias definições e critérios identitários, pois, conforme Pardi (2007, p. 332), a cultura 

pode ser encenada para o turismo, mas essa encenação também provoca o resgate e a 

manutenção do turismo. Trata-se de uma relação dialética entre a cultura produto e a cultura 

“autêntica”, a cultura inventada que reinventa a identidade. 

 Portanto, o uso turístico dos sítios de Serranópolis deve ser pautado em princípios 

teóricos e metodológicos que contemplem os valores locais, em bases inclusivas e 

multivocais. Este sentido deve preceder a implantação de projetos de turismo arqueológicos 

com suas respectivas estruturas, roteiros e circuitos em escalas regionais ou mais amplas, 
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pois, conforme afirma Reyes (2009/2010, p. 307, apud Loise, p. 102), o uso comercial do 

patrimônio induzido para a atração turística dentro do turismo convencional não deve 

sobrepujar o uso educativo, identitário e social da pesquisa e dos bens patrimoniais.  

Postas tais considerações, quais caminhos seguir para a proteção e socialização do 

patrimônio cultural e arqueológico de Serranópolis? Quais elementos deverão ser 

considerados na construção de um modelo que atenda às necessidades do patrimônio, às 

motivações da comunidade e aos anseios de fruição destes bens por parte dos turistas de 

diferentes regiões do país e do mundo? 

A premissa de criação de um Parque Municipal para proteger os principais conjuntos 

de sítios não deve ser desconsiderada neste contexto. A experiência tem mostrado que deixar 

a tarefa de preservação e promoção para os proprietários das áreas onde estão inseridos cada 

um dos conjuntos de sítios não vem funcionado. Quando se conversa com os proprietários ou 

seus representantes, verifica-se uma expectativa no sentido de que o Governo implante as 

estruturas necessárias, promova as ações de conservação e apresente claramente as 

orientações a serem seguidas, assumindo uma atitude mais concreta que não se restrinja à 

mera fiscalização e aplicação de penalidades.  

Mesmo no caso da RPPN Pousada das Araras, em que os proprietários dedicam-se 

integralmente à proteção dos bens, verifica-se que a situação não é a ideal. Entre as 

dificuldades elencadas estão: a ausência de apoio para a melhoria de estradas e placas de 

sinalização; a falta de mão de obra qualificada; o elevado custo para se manter a estrutura 

funcionando, além do alto nível de cuidado e responsabilidade que o patrimônio arqueológico 

requer.  

Dito de outra forma, há muita cobrança por parte do governo federal e nenhum apoio 

ou orientação em contrapartida, sendo esta a queixa recorrente entre os proprietários.188. O 

que se nota é que existe o desejo de fazer o que é correto, mas a maior parte não dispõe de 

recursos para investimentos mínimos em estrutura de lazer. Muitas propriedades estão 

arrendadas e não há quem possa vigiar os sítios mais afastados, que ficam expostos a todo 

tipo de vandalismo.  

Considerando as dificuldades para criação de unidades de conservação isoladas, resta a 

alternativa de se pensar na implantação de um Parque que integre todos os conjuntos ou ao 

menos uma porção considerável destes. Neste caso, a situação também é complexa. Os 

abrigos estão distribuídos em diferentes propriedades, ora pela margem direita, ora pela 

                                            
188 As informações e queixas dos proprietários ou de seus representantes foram coletadas pela autora durante as 

sucessivas visitas de trabalho ou estudo.   
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esquerda do rio Verde; tangenciam a periferia da cidade, são cortados pela rodovia e são 

invadidos por grandes investidores multinacionais que movimentam o agronegócio na região.  

Entretanto, a questão precisa ser enfrentada para que se construa uma alternativa 

viável e se promova a proteção efetiva do patrimônio arqueológico de Serranópolis.  

Conforme explicitado, a legislação cultural brasileira não dispõe, ainda, de um 

mecanismo ou regramento que discipline a criação de reservas arqueológicas, parques 

arqueológicos ou outras figuras de proteção que favoreçam a proteção integral dos sítios 

arqueológicos em seus contextos de implantação. Normalmente, as medidas aplicam-se aos 

sítios, isoladamente, mas não contemplam medidas integradas que englobem o entorno dos 

bens, com o fito de garantir uma proteção ampliada ao conjunto.   

A criação de unidades de conservação, como os parques culturais e arqueológicos no 

Brasil, via de regra, apoiam-se direta ou indiretamente nos mecanismos oriundos da legislação 

ambiental, por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)189. 

Considerando a natureza dos bens arqueológicos dentro de uma visão unificada de meio 

ambiente, essa estratégia faz todo o sentido.  

Entretanto, apesar de todo o arcabouço das leis culturais, acrescidas das ambientais, o 

patrimônio arqueológico ainda carece de instrumentos que atendam às suas especificidades. 

Os parques arqueológicos criados via SNUC atendem a categorias cujos objetivos gerais por 

vezes conflitam com a série de requisitos e imperativos que a disciplina arqueológica impõe. 

É preciso que se crie um modelo que atenda às especificidades do patrimônio arqueológico.  

Pardi (2007, p. 320), falando sobre o uso turístico dos sítios arqueológicos no Brasil, 

explica, com base em sua prática, que existem diferentes modelos de gestão de parques ou 

unidades de proteção que podem ser classificados em três grupos principais: os de grande 

porte (que envolvem iniciativas do Estado ou ratificadas por ele), os de médio porte (que 

envolvem iniciativas dos Estados e Municípios ou ratificadas por eles) e os de pequeno porte 

(que envolvem iniciativas dos Municípios, comunidades, iniciativa privada e pessoas físicas).   

O modelo destacado como o mais bem-sucedido no Brasil consiste no Parque 

Nacional Serra da Capivara, localizado em São Raimundo Nonato no estado do Piauí. Como 

características principais deste modelo, Pardi ainda destaca o envolvimento de áreas com 

centenas de sítios em ambiente natural preservado, com aporte de capitais públicos e privados, 

proteção legal e gestão de médio e longo prazos e apoio permanente de profissionais 

especializados em arqueologia e da comunidade.  

                                            
189 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei Federal nº 9.985/2000, que 

dispões sobre os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação. 
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Respeitadas as devidas proporções, a região sudoeste de Goiás tem em comum como a 

Serra da Capivara o fato de o acervo ser constituído por sítios a céu aberto, mas, 

principalmente, por uma grande quantidade de abrigos com grafismos rupestres. Trata-se, 

igualmente, de sítios localizados na zona rural, sujeitos a impactos decorrentes dos diferentes 

tipos de usos do solo/ação antrópica. Entretanto, diferentemente da região interiorana do 

Piauí, que somente com grandes esforços empreendidos pela arqueóloga Niéde Guidon  

passou a contar com um aeroporto, a região de Serranópolis é de fácil acesso, dotada de 

excelente infraestrutura rodoviária.  

Os municípios do entorno dos sítios estão entre os mais desenvolvidos do estado e 

contam com bons aeroportos e centros universitários (Jataí/GO, Mineiros/GO). Apesar das 

problemáticas enfrentadas para a implantação, mas, sobretudo, para a manutenção do Parque 

Nacional da Serra da Capivara, ele tornou-se a referência brasileira para a proteção de sítios 

arqueológicos. Por esta razão, realizou-se uma entrevista com a arqueóloga Niéde Guidon190 

com o fito de ouvir suas considerações sobre a experiência de mais de trinta anos de 

implantação do referido Parque. A questão proposta à arqueóloga foi a seguinte: Como definir 

o modelo de gestão e proteção do acervo cultural da Serra da Capivara? 

A resposta apresentada no que se refere à abordagem essencial do presente Capítulo, 

foi oferecida nos seguintes termos:   

Adotamos aqui o mesmo modelo que a França utiliza para seus sítios. 

Arqueólogos especializados, especialistas em pintura rupestre. Uma 

professora da UFPi com licenciamento em química foi para Paris e, durante 

3 anos, trabalhou com o pessoal que faz a manutenção das pinturas dos sítios 

franceses. Voltando para cá ela treinou uma equipe de técnicos que 

circulavam pelo parque toda a semana, tirando ninhos de abelhas, cupins, 

desviando água que escorria pelas paredes pintadas durante as chuvas. 

Qualquer problema mais grave era solucionado pela pesquisadora formada 

na França. Mas, com a falta de recursos, esta equipe não existe mais. (…)  

O parque nacional foi criado em 1979 porque, em 1978, realizamos uma 

missão interdisciplinar com arqueólogos, paleontólogos, geólogos, 

botânicos, zoólogos e o relatório final demonstrou a importância da região, 

não somente o aspecto cultural, mas também o meio ambiente. 

Mas foi o que no Brasil chamam de parque no papel, nenhum funcionário, 

ninguém se ocupando de evitar a entrada de caçadores, que inclusive se 

divertem atirando nas pinturas. Então, em 1986 criamos a FUMDHAM para 

poder ter uma instituição lutando para que o governo se ocupasse do mesmo. 

Em 1991 a UNESCO integrou o parque na lista dos sítios Patrimônio da 

Humanidade em razão dos resultados das pesquisas que mostravam a 

quantidade, qualidade e a datação das pinturas. Em 1992 o governo do Brasil 

solicitou à França que eu viesse para cá para elaborar o plano de proteção do 

                                            
190 Importante ressaltar que a arqueóloga Niéde Guidon autorizou a utilização do texto, integralmente, no corpo 

da presente tese. A correspondência eletrônica (e-mail) foi trocada entre os dias 04 e 07 de dezembro de 

2015. 
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Parque. Então desde essa data me instalei aqui, visitei vários outros 

patrimônios mundiais com arte rupestre para ver como eram organizados. O 

plano de proteção foi obra de toda minha equipe foi entregue ao governo 

brasileiro mas até hoje não foi colocado totalmente em prática por falta de 

recursos. E não existem aqui, como nos outros países, funcionários federais 

do IPHAN para tomar conta desse patrimônio. O IPHAN tem dois 

funcionários aqui, mas não especialistas em arte rupestre e que não dispõem 

de um tostão para poder trabalhar. 

 

A arqueóloga demonstrou na ocasião um profundo desalento em decorrência dos 

problemas relativos à falta de recursos para a manutenção do Parque, que, dada sua 

monumentalidade, requer investimentos de grande monta. A sustentabilidade de projetos 

como este precisa ser reavaliada, sob pena de que grande parte do trabalho desenvolvido 

venha a se perder.  

Avaliando os tipos de modelos propostos, Pardi (op. cit., 320-321) observa que o 

modelo implantado no Parque Nacional Serra da Capivara não tem condições de ser aplicado 

como política pública, na medida em que exige, de forma continuada, motivação e dedicação 

invulgares. Para ela, o nível do resultado de cada projeto vai depender da definição do perfil 

do gestor. É forçoso concordar com a autora no sentido de que as experiências mais 

favoráveis são aquelas que podem contar com a presença constante de um arqueólogo 

comprometido com a região e que demonstre empreendedorismo.  

No caso de Serranópolis, a região comporta um modelo de pequeno porte representado 

pelo já comentado Sítio Manuel Braga (RPPN Pousada das Araras). Este exemplo de pequeno 

porte abrange, segundo a autora, um ou mais sítios, com entorno-ambiente com nível de 

intervenção tolerável e aporte de capitais eminentemente privados. A gestão, efetuada com 

proteção legal, é de curto e médio prazos, com apoio eventual de profissionais especializados 

em arqueologia e da comunidade, podendo envolver diversos atores regionais e locais. São 

áreas em que se utiliza material já produzido e que se prestam a atividades práticas de 

formação e pesquisa (op. cit., 320-321). Pensando-se na possibilidade de criação de uma 

unidade que contemple os seis Núcleos de sítios de Serranópolis, ainda assim não se chegaria 

a uma unidade de grande porte, mas de médio porte. 

Considerando-se a amplitude das medidas que envolvem a criação de um Parque 

Nacional, as reflexões levam a crer que a criação de um parque na instância municipal possui 

chances de prosperar de forma mais ágil e com maior envolvimento da comunidade. Em 

contrapartida, existem os riscos de descontinuidade de uma gestão para outra, quando se faz 

necessária uma estratégia de autogestão e autossustentabilidade por parte da unidade a ser 

criada, para o que não basta a boa vontade dos atores envolvidos, conforme conclui Pardi: 
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Mesmo quando efetuamos uma parceria com cidadãos e os habilitamos a serem 

coletivamente os gestores, a situação não se mostrou eficiente como a teoria 

demonstra. Envolvimentos políticos locais, com seus vícios e a falta de atitude 

empreendedora não colaboram para a manutenção dos projetos. Isso nos mostra que 

boas iniciativas envolvem pessoal interdisciplinar de diversos segmentos, formando 

um comitê gestor oficial que administre, com base em planejamento, projetos e 

orçamentos regulares (PARDI, 2007, p. 321). 

 

Nesse contexto, inúmeros foram os modelos examinados durante o desenvolvimento 

do presente estudo, o que incluiu visitas a áreas arqueológicas, parques, monumentos e 

museus em diferentes estados brasileiros e alguns países, como Itália, Peru e Estados Unidos. 

As experiências vividas, embora não relatadas no presente texto, serviram como aporte e 

motivação para se pensar um modelo que possibilite o início de uma interlocução com a 

comunidade de Serranópolis, da qual, em alguma medida, esta autora também faz parte, 

visando a construção de instrumentos que contribuam para o fortalecimento e a promoção do 

patrimônio arqueológico local.    

O Plano de Medidas que será apresentado no Capítulo 5, embora consista num estudo 

acadêmico solitário, parte deste pressuposto da inserção e participação comunitária. Consiste, 

portanto, não em um ponto de chegada, mais em um ponto de partida. Trata de elencar 

possibilidades (metodológicas, jurídicas, políticas, participativas) e atores (comunidade, 

esferas de governo, instituições públicas e privadas, organizações) dentro de uma proposta 

planejada para produzir efetivos concretos para a proteção do patrimônio arqueológico de 

Serranópolis.  

Em se considerando tratar-se de uma proposta que pode ser extraída do âmbito deste 

estudo acadêmico, optou-se por formatá-la como um documento autoexplicativo, inteiro e 

pronto para ser utilizado por qualquer agente ou instituição que se comprometa a colaborar 

com o processo, razão pela qual alguns conteúdos explorados nos capítulos anteriores são 

retomados e sintetizados. Trata-se de um documento aberto, cuja construção apenas foi 

iniciada e aguarda a participação dos atores já engajados na proteção e promoção dos sítios de 

Serranópolis e de todos aqueles que venham a se engajar.  
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5 PLANO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO DE SERRANÓPOLIS/GO 

 

A proposta de elaboração de um Plano de Medidas para a proteção do patrimônio 

arqueológico de Serranópolis, localizado na região sudoeste do estado de Goiás, justifica-se 

face à relevância científica dos sítios arqueológicos, aliada ao caráter cênico da paisagem e à 

vocação local para o turismo. Justifica-se, sobretudo, pelos riscos reais e potenciais a que 

estes bens têm sido submetidos nas últimas duas décadas, e pelos que se avizinham em breve, 

face à implantação de empreendimentos ligados ao agronegócio e à geração de energia 

elétrica na área de entorno dos sítios. 

Constitui-se, também, em ferramenta de proposição de medidas de salvaguarda de 

sítios arqueológicos, que pode ser utilizada por diferentes atores interessados na proteção e 

promoção dos bens em comento. Entretanto, vislumbra-se que o MPF se converta na instância 

mediadora para implantação do Plano de Medidas, na medida em que possui espectro de 

competências que favorecem tanto a interlocução com os diferentes agentes quanto para 

propor e fiscalizar ações previstas no escopo do presente documento.  

Considerando-se a experiência atual desta autora na esfera de atuação do Ministério 

Público Federal, na qualidade de perita de arqueologia da Secretaria de Apoio Pericial, o 

plano de medidas reflete o modelo adotado, via de regra, para sugestões de medidas de 

proteção do patrimônio arqueológico em abrangência nacional. Nesse sentido, adotou-se o 

formato de apresentação de documentos técnicos periciais da referida SEAP/MPF, mantendo-

se o padrão requerido para subsidiar a atuação do parquet (Ministério Público Federal) na 

matéria. Nesse viés, foram incorporadas experiências pautadas em análises de diferentes 

contextos brasileiros de inserção de sítios arqueológicos sob risco de impacto ou já 

impactados. Ainda como suporte técnico para a presente proposta, foram utilizados como 

parâmetros metodológicos dois trabalhos desenvolvidos no âmbito da 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público 

Federal. 

O primeiro, de autoria dos peritos Valdir Filho e Marina Lima191 (Laudo Técnico 

020/2013, 4ª CCR/MPF), consiste em um plano de medidas elaborado visando à proteção dos 

geossítios localizados no município de Morro do Chapéu e Várzea Nova, ambos na Bahia. O 

segundo, de autoria do perito Valdir Filho, refere-se à proposição de medidas de proteção para 

                                            
191 Peritos de Geografia e Geologia da SEAP/MPF.  
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o sítio geológico e paleontológico do Afloramento Morro do Papaleo, localizado no 

município de Mariana Pimentel/RS (SILVA FILHO, Parecer Técnico nº 110/2015-4ª CCR).  

Os citados documentos suportam abordagens voltadas à proteção do patrimônio 

natural, via SNUC, os quais foram incorporados e a esses foram acrescidos os princípios e os 

instrumentos jurídicos que rege a arqueologia no Brasil. A fundamentação acadêmica da 

proposta baseia-se no conjunto de publicações de referência para a área, artigos, teses, 

dissertações, entre outros estudos produzidos sobre a área, além de material disponibilizados 

pelo IPHAN, via Lei de Acesso à Informação192, como o Dossiê Serranópolis e o Atlas dos 

Sítios Arqueológicos do Estado de Goiás.   

O documento está organizado em três seções principais. A primeira seção procura 

evidenciar a relevância dos sítios arqueológicos e apresentar alguns conceitos inerentes à 

matéria, de modo a embasar a análise dos atores envolvidos em termos de medidas e 

compromissos necessários à garantia da proteção aos sítios de um modo geral.  

A segunda seção enumera os atores sociais, sejam entidades privadas, instituições 

públicas ou pessoas físicas relevantes à implementação das medidas de proteção dos sítios, 

anunciando aqueles que podem ou devem ser acionados pelo MPF para proteger o patrimônio 

arqueológico nacional.  

A terceira seção traz um conjunto de proposições efetivas, com sugestões que podem 

ser ajustadas em momentos distintos do processo de construção do referido instrumento. As 

ações sugeridas estão divididas em fases potencialmente capazes de implementar a proteção 

aos sítios num gradiente crescente na medida em que as fases são sucedidas. As fases são as 

seguintes: 

i) Primeira fase: consulta às entidades e instituições; 

ii) Segunda fase: recomendações;  

iii) Terceira fase: elaboração de Termo de Compromisso; 

iv) Quarta fase: proposta de criação do Parque Arqueológico de Serranópolis/GO;  

v) Quinta fase: ações complementares para a proteção e promoção do patrimônio 

arqueológico de Serranópolis/GO. 

 

Tais sugestões, de eminente caráter enunciativo, oportunizam ao MPF selecionar a 

melhor estratégia de atuação, segundo os ganhos e as urgências estabelecidas pela PRM/ Rio 

                                            
192 Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011. 



162 

 

Verde (Procuradoria da República no Município de Rio Verde, que atende a região sudoeste 

do estado de Goiás).  

Acredita- se que o método proposto neste projeto em relação às medidas de proteção 

dos sítios de Serranópolis tem potencial para ser implantado em outros sítios no estado e no 

país. A última seção arremata as propostas, destacando aquela que se entende mais efetiva 

para a proteção dos sítios. 

 

5.1 PRIMEIRA ETAPA: A RELEVÂNCIA DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DE 

SERRANÓPOLIS193  

 

A região do vale do rio Verde, no Sudoeste do estado de Goiás, é pródiga em sítios 

arqueológicos, desde a sua nascente à sua foz. O rio Verde é afluente da margem direita do rio 

Paranaíba, que é um dos formadores do rio Paraná. Os sítios arqueológicos estão implantados 

em um retângulo de 30 km no sentido N-S e 16 km no sentido -W, distribuídos em seis 

núcleos, estando três deles na margem direita e três na margem esquerda do rio Verde, que 

corta o retângulo diagonalmente no sentido NW-SE (SCHMITZ et al., 1989, p. 22).   

Os estudos arqueológicos na região, conforme já acenado, tiveram início na década de 

setenta pelos arqueólogos Pedro Ignácio Schmitz (Unisinos/RS) e Altair Sales Barbosa 

(UCG/GO, atual PUC/GO), por meio do Programa Arqueológico de Goiás/Programa 

Arqueológico Paranaíba, executado nos municípios de Serranópolis, Jataí e Caçu (SCHMITZ 

et al., 1997, apud MARTINS, 2012, p. 83), entre 1975 e 1982. Tais pesquisas identificaram 

sítios de diferentes naturezas, localizados a céu aberto ou em abrigos (cavidades) existentes 

nas escarpas194 de morros ou na base de testemunhos rochosos. 

“As informações divulgadas pelo Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

sugerem que a mais representativa porção arqueológica da região situa-se no 

município de Serranópolis (Barbosa, 1981/1984), principalmente em áreas de 

abrigos rochosos com presença de sítios abrigados, cujas paredes foram 

amplamente aproveitadas pelas populações pretéritas para manifestações 

artísticas (pintura e gravura). Da mesma forma, o piso dos abrigos, formado 

por camadas de sedimentos mais ou menos espessas, apresenta testemunhos 

arqueológicos de natureza diversa. O patrimônio arqueológico regional 

caracteriza-se também por outros tipos de sítios, instalados a céu aberto, tais 

como: sítios lito-cerâmicos e sítios líticos. Nesses locais foram fixadas 

                                            
193 Vide LIMA, Ana Paula, 2016, p. 3. 
194 Escarpas: desníveis abruptos, de subverticais a verticais, de origem tectônica ou erosiva, podendo conter 

abrigos ou grutas resultantes de desmoronamentos ou de dissolução, eventualmente suportando ambientes 

favoráveis à ocupação de grupos indígenas mais frequentemente caçadores-coletores. (Morais, et al, (1998) 

apud Martins, 2012a, p. 42) 
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aldeias, instalados acampamentos temporários e selecionadas áreas de 

passagem ou transumância pré-colonial.” (MARTINS, 2012, p. 86) 

 

A região está inserida no contexto do sistema biogeográfico dos Cerrados. Os abrigos 

são, em maior número, da Formação Botucatu, Grupo São Bento, depositados no período 

Jurássico. 

A relevância dos sítios da região não se restringe ao município de Serranópolis. O rico 

acervo do sudoeste do estado relaciona-se com registros de outras áreas do Brasil e da 

América do Sul, ajudando a construir o mapa das ocupações humanas pré-coloniais no 

continente.   

“De acordo com dados disponíveis, o Brasil Central foi cenário de grupos 

caçadores-coletores desde aproximadamente 12.000 anos antes do presente 

(AP). A maioria dessas ocupações foi atribuída como sendo da tradição 

Itaparica, fase Paranaíba (C, 1987a; SCHMITZ et al., 1989). a tradição 

Itaparica está associada a grupos de caçadores-coletores que ocupavam áreas 

com vegetação aberta, preferencialmente Cerrado, caatinga ou campo limpo 

(WÜST, 1985, p. 58). A indústria lítica de lascas é caracterizada pela 

predominância de instrumentos unifaciais produzidos por percussão dura, 

com preferência para o arenito silicificado ou calcedônia, provavelmente 

devido à ocorrência local destas matérias-primas”. (SCHMITZ, 1987b, apud  

MARTINS, 2012a, p. 86) 
  

As pesquisas realizadas desde a década de 70 estenderam-se até o ano de 1999 e 

resultaram num bom número de publicações. Pesquisas posteriores, realizadas por diferentes 

equipes, notadamente no escopo de empreendimentos hidrelétricos, usinas sucroalcooleiras e 

linhas de transmissão, têm reiterado que toda a região Sudoeste do estado de Goiás, ao longo 

das bacias dos rios Caiapó, Claro, Verde, Corrente e Aporé, foi densamente povoada por 

grupos humanos antigos desde aproximadamente 12.000 anos antes do presente. 

Dentre os sítios pesquisados, destacam-se o GO-JA-01 (Gruta do Diogo), localizado 

no Núcleo A (ou Grupo A), de acordo com a distribuição proposta por Schmitz et al. (1997), e 

o Go-Ja-03 (Gruta das Araras), pertencente aos sítios do Núcleo D – Aglomerado Manoel 

Braga, localizado dentro da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Pousada das 

Araras.   

As publicações que contemplam os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos 

arqueólogos Altair Sales Barbosa (IGPA/UCG) e Pedro Ignácio Schmitz (IAP/UNISINOS), 

com a colaboração do ambientalista Binômino da Costa Lima (Meco), e vasta equipe, 

constituem referência para pesquisadores do Brasil e de outros países, interessados nos 

processos de povoamento inicial da América.  
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Os sítios são permanentemente objeto de pesquisas nas universidades, nos cursos de 

mestrado e doutorado. Frequentemente o tema é apresentado em seminários, simpósios, 

estudos acadêmicos que resultam em diferentes tipos de publicação. As imagens das pinturas 

e gravuras de Serranópolis ganharam o mundo. Estampam produtos de moda, design gráfico, 

releituras artísticas, performances, espetáculos de dança, documentários. Serranópolis é, hoje, 

o grande referencial da arqueologia no estado de Goiás e precisa galgar o reconhecimento 

necessário pelo poder público e pela população em geral, com vistas à sua preservação e 

promoção.  

 

5.2 SEGUNDA ETAPA: POTENCIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 

  

A base para a compreensão dos atores sociais potencialmente envolvidos na proteção 

dos sítios arqueológicos de Serranópolis constitui-se de um conjunto de instituições e 

entidades que deverão compor uma comissão para elaboração e encaminhamento de ações 

relativas à proteção dos sítios arqueológicos do vale do Rio Verde. Além das entidades, 

existem outros atores, institucionais ou não, que podem ser vistos como potenciais parceiros 

na proteção dos sítios arqueológicos, conforme destacado a seguir, com uma breve descrição 

de suas funções195.  

- Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República em Rio 

Verde/Jataí, unidade responsável pela tutela do patrimônio cultural de Serranópolis no âmbito 

do MPF. 

- Ministério Público Estadual, por meio da promotoria de Serranópolis. 

- Equipe acadêmica: constitui grupo específico com elevados interesse e 

conhecimento científico sobre os sítios arqueológicos em questão. Ainda que não possua uma 

função institucional de proteção, constitui agente de extrema relevância para a definição de 

medidas e estratégias de curto, médio e longo prazos para a proteção dos sítios. Os 

acadêmicos podem contribuir na coleta de dados para a definição de indicadores de 

importância científica, didática, turística, museal, de conservação, entre outros aspectos 

relevantes. 

- IPHAN-GO (Superintendência do IPHAN no estado de Goiás): constitui-se o braço 

do IPHAN no estado de Goiás, com competência para a proteção, promoção, gestão e 

fiscalização do patrimônio arqueológico brasileiro.  

                                            
195 Não se trata de uma listagem exaustiva e conclusiva, apenas uma sugestão de atores que podem aderir de 

início ou de forma gradual ao processo.  
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- SECIMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 

Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos): Secretaria responsável pela formulação e 

execução da Política Estadual do Meio Ambiente, proteção dos ecossistemas, dos recursos 

hídricos e minerais, da flora e fauna e exercício do poder de polícia sobre as atividades que 

causem impacto ambiental196. 

- O ZEE (Zoneamento Ecológico Econômico), no estado de Goiás, ou MACRO 

ZAEE (Zoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás) é de competência 

conjunta da SECIMA, SEPLAN (Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás) e 

SEGPLAN (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de 

Agricultura, Pecuária e Irrigação). 

- SEUC (Sistema Estadual de Unidades de Conservação)197: o SEUC foi instituído 

pela Lei nº 14.247, de 29 de julho de 2002 e, assim como o SNUC (Lei Federal nº 

9.985/2000), estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades 

de Conservação em Goiás.  

O Decreto nº 5.806, de 21 de julho de 2003, instituiu a Câmara Superior de Unidades 

de Conservação do Estado de Goiás, com poder, competência e atribuições deliberativas de 

implantação, manutenção, gestão e manejo das Unidades de Conservação de Goiás, inclusive 

para fins de aplicação da compensação ambiental, nos termos da legislação vigente.  

- CBH Sudoeste Goiano (Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de 

Goiás, para propor a instituição do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios do sudoeste 

goiano)198. 

 Entre os atores locais, considera-se imprescindível a participação do Município de 

Serranópolis (por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, 

Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, Museu Municipal Serra do Cafezal, Centro de 

Atendimento ao Turista – CAT.  

Além destes, são importantes atores locais: 

- CMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente de Serranópolis)   

- ACOTES (Associação de Condutores de Turismo de Expedição de Serranópolis) 

                                            
196 Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, art. 7°), acrescido pela Lei nº 18.746, de 29-12-2014, art. 3º. 

Disponível em: http://www.secima.go.gov.br 
197 Disponível em: http://www.secima.go.gov.br/ 

198 Resolução nº 03, de 10/04/01, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Disponível em: 

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2015-11/cbh-afluentes-goianos-do-baixo-paranaiba---proposta-

de-instituicao.pdf 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=2352#_blank
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=1209#_blank
http://www.secima.go.gov.br/
http://www.secima.go.gov.br/
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- RPPN Pousada das Araras. A área da Reserva Particular do Patrimônio Natural – 

RPPN Pousada das Araras abrange os conjuntos de sítios do núcleo D e já dispõe de estrutura 

e equipamentos voltados ao turismo arqueológico. É a grande referência regional no que se 

refere à visitação turística, não apenas pela representatividade dos grafismos, mas também 

pela beleza cênica da localidade e outros atrativos de lazer, agregados à boa gastronomia. 

- Proprietários rurais. Proprietários das fazendas ou áreas onde estão implantados os 

sítios arqueológicos cadastrados pelo CNSA/IPHAN.  

- Empresas e empreendimentos instalados ou em processo de licenciamento na 

região. O envolvimento das empresas deverá ser visto como uma importante ferramenta para 

o aporte de recursos para a implantação das medidas de preservação dos sítios, bem como 

para a implantação e manutenção do parque arqueológico.  

 

5.3 TERCEIRA ETAPA: IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

 

Este tópico pretende apontar medidas adequadas para a efetiva proteção dos sítios 

arqueológicos de Serranópolis. Elaborou-se um método escalonado para implementação das 

medidas de proteção199, como sugestão a ser desenvolvida em um total de até cinco fases, a 

depender da estratégia de atuação e da evolução dos fatos. O dinamismo dos eventos e as 

seleções possibilitam a elaboração de diversos cenários. A partir da fase subsequente à 

consulta, as propostas representam um gradiente crescente para o status de proteção aos sítios. 

O termo ‘cenários’ é utilizado neste trabalho como possibilidades de evolução de ambientes 

futuros. Cenários são úteis para estudos prospectivos, isto é, exercícios de futuro aplicáveis às 

estratégias de negócios e aos estudos ambientais, entre outros200.  

 A vantagem dessa sugestão é o envolvimento democrático de diversos atores 

interessados na proteção dos sítios e a proposta de comprometimento efetivo de cada parte. 

 

5.3.1 Primeira fase: consulta às entidades e instituições 

 

                                            
199 LIMA, Marina, SILVA FILHO, Valdir. Laudo Técnico nº 020/2013-4ªCCR. Geossítios Fazenda Cristal, 

município de Morro do Chapéu/BA, e Faz. Arrecife, município de Várzea Nova/BA. 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão. Ministério Público Federal. Brasília, 2013. 
200 SILVA FILHO, Valdir. Parecer Técnico nº 110/2015-4ª CCR. Afloramento Morro do Papaléo. Mariana 

Pimentel/RS.– Morro Papaléo – RS. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Ministério Público Federal. 

Brasília, 2015. 

.  
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A primeira fase do Plano de Medidas consiste no contato formal entre o agente que 

iniciará o processo de articulação e as entidades e demais atores, visando a proteção dos sítios. 

Na hipótese de o MPF assumir a responsabilidade na condução deste processo, por meio da 

Procuradoria da República em Rio Verde/Jataí, será instaurado no âmbito da Instituição um 

procedimento específico para esta finalidade.  

O objetivo do contato é coletar subsídios para a elaboração das medidas que possam 

ser formuladas no âmbito de um Termo de Compromisso. Nesse sentido, convém contatar os 

seguintes atores: Superintendência do IPHAN em Goiás, Secretaria de Estado da Cultura 

(SECULT/GO), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SECIMA), 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

Município de Serranópolis/GO, Ministério Público Estadual (MP/GO). 

- AO IPHAN – GO sugere-se perquirir:  

i) há algum processo de proposição de instrumento complementar 

(Tombamento/Chancela de Paisagem Cultural/criação de parque arqueológico ou 

outra medida) para a tutela do  patrimônio arqueológico do município de 

Serranópolis?  

ii) há algum processo de licenciamento em andamento a atividades propostas para o rio 

Verde, que afetem a área dos polígonos indicados para proteção aos sítios 

arqueológicos de Serranópolis? 

iii) se houver processo de licenciamento, caracterizar os empreendimentos e o status do 

licenciamento; 

iv) existe, no âmbito do IPHAN, alguma solicitação de permissão de pesquisa 

arqueológica para sítios ou áreas localizadas no município de Serranópolis, sejam de 

cunho acadêmico ou pertencente ao escopo de licenciamentos ambientais? 

v) se houver, caracterizar os projetos científicos e as respectivas portarias de permissão.  

- À SECIMA sugere-se perquirir:  

i) há algum processo de licenciamento em andamento proposto para a bacia do rio 

Verde, que afete a área dos polígonos indicados para proteção aos sítios arqueológicos 

de Serranópolis? 

ii) se houver processo de licenciamento, caracterizar os empreendimentos e o status do 

licenciamento; 

- À CPRM sugere-se perguntar:  
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i) quais as contribuições que a CPRM pode fazer para implementar medidas de proteção 

aos sítios da região sudoeste de Goiás que  coadunam com a missão da entidade? 

- Ao DNPM sugere-se inquirir: 

i) é possível que o DNPM implemente medidas administrativas para assegurar que 

autorizações para pesquisa e exploração minerais preservem as áreas dos sítios 

identificados e contidos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN, até 

que uma medida de proteção definitiva possa ser implementada? 

- Ao ICMBio sugere-se indagar:  

i) o Instituto tem conhecimento de alguma cavidade ou ambiente espeleológico que 

abrigue patrimônio paleontológico cadastrado para a área? 

ii) o órgão pode contribuir com a proposição de medidas que sejam emergencialmente 

implementadas para a proteção desse patrimônio espeleológico, as quais devem ser 

discutidas em face de proposição de Termo de Compromisso?  

- Ao Município (“prefeitura”) de Serranópolis sugere-se indagar:  

i) o Município de Serranópolis/GO tem interesse na proteção dos sítios cadastrados no 

IPHAN201 em sua área de extensão? 

ii) há reconhecimento de que os sítios no município o projetam no âmbito regional, 

nacional e até internacional em função de sua relevância? 

iii) quais medidas de proteção aos sítios o Município considera relevantes e passíveis de 

serem propostas em um Termo de Compromissos entre as entidades envolvidas? 

iv) o Poder Executivo Municipal tem conhecimento da possibilidade de decretar, a partir 

do polígono proposto para proteção aos sítios do município, uma Área de Limitação 

Administrativa Provisória (ALAP) para restringir atividades e empreendimentos 

efetiva ou potencialmente causadores de degradação ao patrimônio geológico, com 

vista à realização de estudos para criação de unidade de conservação municipal, 

conforme previsto no Art. 22-A da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000202?  

v) há disposição para participar da construção de Termo de Compromisso com vistas a 

garantir a proteção aos sítios  e das discussões referentes às medidas de proteção que 

serão elaboradas? 

vi)  algum outro sítio seriamente ameaçado deveria ser incluído ao “projeto piloto” numa 

primeira etapa? 

                                            
201 Disponível em www.iphan.gov.br Acesso em 20 dez. 2015.  
202 A Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, define a ação administrativa ao Município para 

“definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos” (inc. X do art. 9º). 

http://www.iphan.gov.br/
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vii)  o Município tem interesse em que seja criado o Conselho de Patrimônio Cultural do 

município? 

viii)  o Município tem conhecimento dos proprietários dos imóveis em que se localizam os 

sítios apontados no CNSA-IPHAN? 

ix) o Município poderá participar da construção social dos acordos com os proprietários 

dos imóveis? 

- Ao MP/GO (Ministério Público do Estado de Goiás) sugere-se informar acerca da 

existência de procedimento administrativo instaurado pelo MPF versando sobre o 

licenciamento da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Estrela e de outros procedimentos 

versando sobre a região de Serranópolis, afetos à questão do patrimônio arqueológico e 

natural, contextualizando a situação, e perguntar: 

i) há interesse em participar das discussões e construção de Termo de Compromisso para 

garantir a proteção dos sítios arqueológicos, como um macrobem ambiental, a serem 

afetados pelo empreendimento, caso este seja licenciado e implantado no rio Verde? 

É relevante considerar que as comunicações/consultas às entidades e pesquisadores 

devem contextualizar os procedimentos administrativos em andamento no MPF (caso este se 

constitua efetivamente na instância mediadora para implementação desse Plano de Medidas), 

assim como relatar as propostas para a discussão e o consórcio de ações, de modo que seja 

possível a todos reconhecer a articulação em desenvolvimento. Neste caso, a compilação e a 

análise preliminar pelo MPF é algo imprescindível após as respostas das entidades e 

instituições, de modo que seja possível elaborar uma pauta de reunião para a confecção de um 

Termo de Compromisso que integrará a terceira fase nos cenários propositivos. O instrumento 

deve objetivar medidas emergenciais consideradas necessárias, em uma construção simples e 

passível de fiscalização e de execução judicial, em caso de descumprimento. Medidas 

complexas e mais abrangentes têm o potencial de ampliar os óbices à operacionalização. 

 

5.3.2 Segunda fase: recomendações 

  

No caso da atuação do MPF, algumas intervenções podem ser requeridas em caráter de 

Recomendação, o que deve ser avaliado pelo procurador responsável pelo caso. As 

possibilidades para a adoção dessa estratégia de atuação podem ser extraídas de algumas 

sugestões apresentadas no item seguinte, caso sejam consideradas urgentes ao ponto de 

antecipar-se à construção de Termo de Compromisso. 
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5.3.3 Terceira fase: elaboração de Termo de Compromisso 

 

Esta fase demanda, preferencialmente, a participação do MPF. Consiste na elaboração 

de um Termo de Compromisso (TC), como uma estratégia que visa a definição de obrigações 

que possam ser exigidas, fiscalizadas e auditadas pelo MPF. O objetivo do TC visa garantir 

que medidas de proteção aos sítios sejam implementadas em um gradiente com sucessivos 

ganhos e estabeleça um mecanismo capaz de vincular promessas em um acordo com mútuos 

interesses. As respostas das entidades e instituições consultadas às comunicações oficiais 

possibilitará ao MPF a construção de uma base de compromissos para discussão entre as 

partes interessadas, considerando a premissa de que a proteção aos sítios seja um 

compromisso comum e que as medidas propostas sejam albergadas nas missões e objetivos de 

cada organização (LIMA; SILVA FILHO, Laudo Técnico nº 020/2013 - 4ª CCR/MPF).  

A discussão para construir medidas de proteção em consórcio pode aumentar o 

engajamento social, sem o qual a mera imposição de medidas pode não alcançar a efetividade 

pretendida. Isto porque, mesmo com a criação legal de unidades de conservação como 

territórios especialmente protegidos, sua natureza jurídica não garante a proteção devida, pois 

são as relações sociais e humanas que estabelecem o poder e a efetividade da proteção. (op. 

cit., p. 25) 

As medidas de proteção aos sítios possuem uma natureza de política ambiental, atípica 

das intervenções de constatação de danos e mera fiscalização da lei. Em se tratando de 

política, os agentes decisores manifestam seu objetivo de proteger os sítios, em harmonia com 

os dispostos constitucionais, e, tomada a decisão de protegê-los efetivamente, auxiliam-se do 

conhecimento científico para que as medidas, afiançadas socialmente, alcancem o devido 

planejamento e efetividade (op. cit., p. 25).  

Por óbvio, as medidas de proteção devem, preferencialmente, estar albergadas por uma 

política cultural, associada, na medida do possível, com a política ambiental e que estas sejam 

obrigatoriamente harmônicas com os dispostos constitucionais. 

Os cenários para o desenvolvimento dessa terceira fase podem ser múltiplos, porque o 

arranjo dos compromissos são muitos. Há possibilidade, inclusive, de algumas ações serem 

antecipadas via Recomendação ministerial, conforme já explicitado. Com efeito, qualquer que 

seja o arranjo selecionado, a implementação dessa fase implicará cenários com uma 

ampliação das garantias de proteção aos sítios de Serranópolis. Entre os cenários possíveis, 

existem os de curto, médio e longo prazo.  
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5.3.4 Quarta fase: proposta de criação do Parque Arqueológico de Serranópolis 

 

A criação do Parque Arqueológico de Serranópolis insere-se como uma das medidas 

que poderão ser adotadas para a proteção dos sítios de Serranópolis. Para tanto, vislumbram-

se ao menos duas possibilidades ou cenários, via SNUC ou por meio de um modelo 

alternativo, baseado na iniciativa do poder público municipal. 

CENÁRIO 1:  

O primeiro cenário consiste na criação de uma Unidade de Conservação – UC nos 

moldes convencionais preconizados pelo SNUC. Ela pode ocorrer em uma das três esferas, 

federal, estadual ou municipal. Presume-se que via esfera estadual ou municipal a burocracia 

tende a ser menor. Caso a solicitação para criação da UC ocorra no âmbito estadual, ela 

deverá se dar com base no SNUC/SEUC. Esta alternativa apresenta como ponto positivo o 

fato de já existirem na área empreendimentos em fase de licenciamento ambiental pelo órgão 

estadual (SECIMA), dos quais poderá advir o aporte de recursos para a criação da UC.  

As desvantagens residem no pequeno efetivo de técnicos investidos na função face à 

demanda reprimida do Estado para a criação de Unidades de Conservação. Esta alternativa 

esbarra também na necessidade de sensibilização política do Governo Estadual. A segunda 

consiste na criação de uma UC, também nos moldes do SNUC/SEUC, por iniciativa do 

Município de Serranópolis. A segunda alternativa é viável, menos burocrática e requer a 

sensibilização política do legislativo e do executivo municipal. O aporte de recursos poderá 

igualmente advir de empreendimentos em implantação no município, vez que a legislação 

faculta, via fundo municipal de cultura, a captação para essa finalidade.  

A iniciativa de criação da UC deverá seguir (independentemente da esfera de governo) 

o caminho preconizado pelo SNUC, que possui regramento próprio para abertura, análise de 

processos e implantação das UCs. Via Estado (SEUC), o que vai determinar a escolha da 

categoria de UC são os estudos técnicos exigidos pela SECIMA. Caso os estudos apontem 

para a necessidade de proteção integral, as categorias que mais se adequam são as de Parque 

Estadual/Municipal ou Monumento Natural. Entre os dois, o MNat tende a ser mais célere e 

simplificado. Dentre as vantagens desta modalidade, destacam-se: 

i) pode ser constituído em áreas particulares quando as atividades desenvolvidas 

possam ser compatibilizadas com os interesses da UC; 

ii) a atividade agropecuária nas propriedades oferece baixo risco de degradação e 

podem ter o manejo adequado para atender aos objetivos da UC; 
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iii) com a compatibilização das atividades e aquiescência dos proprietários, não será 

necessária a desapropriação; 

iv) a categoria e a localização da UC a habilitam a recepcionar recursos de 

compensação ambiental decorrentes de empreendimentos que impactem o município 

de Serranópolis; 

vi) pode ser instituída pelo poder executivo municipal, com processo agilizado e 

adequado às particularidades da região, tendo em vista a pequena dimensão, 

inexistência de deslocamento compulsório de populações humanas e maior integração 

com os agentes locais de conservação ambiental e desenvolvimento econômico. 

Caso os estudos não apontem para a necessidade de proteção integral, podendo ser 

concebido como unidade de uso sustentável, a figura que melhor se presta para a região é a 

categoria de Área de Proteção Ambiental – APA. Esta categoria prevê, entre suas vocações, a 

proteção de bens culturais. Embora o MNat e a APA apresentem as vantagens elencadas, estas 

modalidades podem não ser as mais eficientes para a proteção dos sítios arqueológicos. A 

natureza peculiar destes bens requer um nível de tratamento que nem sempre é compatível 

com o desenvolvimento de outras atividades de exploração e uso do solo.  

A escolha da modalidade poderá ser fator preponderante para o sucesso da proposta, 

razão pela qual deverá ser baseada em um projeto que contemple estudos técnicos bem 

realizados. Outro fator primordial é a sustentabilidade da unidade de proteção/ parque. A 

experiência na região mostrou que a situação em que os proprietários são os gestores da UC, a 

proteção foi mais efetiva, como no caso da RPPN Pousada das Araras. Por outro lado, deve-se 

considerar que os grupos de sítios estão espalhados por, ao menos, seis propriedades 

diferentes.  

Para que a proteção do conjunto seja eficiente, infere-se que o mais viável é que 

fiquem todos dentro de uma mesma unidade de conservação. Há que se pensar na 

sustentabilidade do projeto, sob todos os aspectos econômico, técnico, científico, político, 

governamental e de gestão. Qualquer que seja a proposta escolhida como modelo de proteção 

e gestão, ela deverá ser fruto de um pacto construído junto à comunidade local. Desejável que, 

além de seu engajamento e participação ativa, esta assuma, na medida do possível, a iniciativa 

pela construção de todo o processo.  

CENÁRIO 2: 

O segundo cenário prevê a criação de um parque arqueológico por iniciativa do 

executivo municipal, por outra via que não seja a do SNUC. Este modelo pode ser concebido 

com base na Lei Complementar nº 140/2011, que define a ação administrativa ao Município 
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para “definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos” (inc. 

X do art. 9º). Ainda sobre a competência concorrente ensina Rodrigues (2012): 

“No artigo 23 da Carta Maior temos a inclusão entre as matérias de competência 

comum da União, Estados, distrito Federal e Municípios, a proteção de bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens notáveis e os sítios 

arqueológicos (inciso III). Esta competência, que, segundo melhor doutrina, é de 

natureza administrativa e não legislativa, impõe a todos os entes políticos o dever de 

exercer o poder de polícia administrativa quanto ao patrimônio cultural. (…) A 

competência concorrente do Município decorre da interpretação conjunta do artigo 

216 com o artigo 30, inciso VIII) Cabe ao Município promover a proteção e legislar 

sobre o patrimônio cultural, dentro da área sob sua administração, observando a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (...) Em assim sendo, os 

municípios podem e  devem elaborar lei própria de proteção do patrimônio cultural, 

a qual precisa se coadunar com os princípios da legislação federal e estadual a 

respeito” (RODRIGUES, 2012, p. 224-225).  

 

A criação do parque ampara-se, também, na Lei nº 12.343/2010, entre as diretrizes do 

Plano Nacional de Cultura, conforme já foi destacado anteriormente 203. 

Cabe lembrar que não foi desenvolvido, ainda, no âmbito do Ministério da Cultura, um 

instrumento específico (jurídico ou administrativo) para a criação de parques culturais 

arqueológicos. Entretanto, conforme explicitado, a legislação brasileira faculta ao executivo 

municipal a competência para o feito. 

Esta alternativa prevista no Cenário 2 coloca-se como a mais viável para o caso de 

Serranópolis, pelos fatores já apresentados, especialmente reitera-se, a menor burocracia, a 

maior agilidade e a possibilidade de participação da comunidade em todo o processo. 

Inicialmente, sugere-se que o Parque contemple os seis conjuntos de sítios que 

compõem os Núcleos A- F, além de outros, conforme se fizer necessário. A inserção da RPPN 

Pousada das Araras (núcleo D) dentro da poligonal de abrangência do parque deverá ser 

analisada, bem como os desdobramentos advindos de tal medida. Entende-se que haverá um 

ganho considerável para efeito de gestão, caso todos os conjuntos de sítios fiquem reunidos 

dentro de uma única área de proteção e que esta conte com um plano de manejo adequado.  

A poligonal a ser projetada para criação do Parque deverá basear-se me levantamentos 

topográficos, arqueológicos e socioambientais. Sugere-se, em princípio, como referência 

básica, a ser posteriormente complementada, o médio curso do rio verde, conforme 

localização apresentada por Schimtz et al. (1989, p. 22):  

                                            
203  (...)“construir instrumentos integrados de preservação, salvaguarda e gestão do patrimônio em todas as suas 

vertentes e dimensões, incluindo desenvolvimento urbano, turismo, meio ambiente, desenvolvimento 

econômico e planejamento estratégico, entre outras” (Cap. I, 1.10.6); e “fortalecer a política de pesquisa, 

documentação e preservação de sítios arqueológicos, promovendo ações de compartilhamento de 

responsabilidades com a sociedade na gestão de sítios arqueológicos e o fomento à sua socialização” (Cap. II, 

2.4.3). 
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Os sítios arqueológicos estão implantados em um retângulo de 30 km no 

sentido N-S e 16 km no sentido -W, distribuídos em seis núcleos, estando 

três deles na margem direita e três na margem esquerda do rio Verde, 

que corta o retângulo diagonalmente no sentido NW-SE. (grifou-se) 

 

O mapa apresentado ao final do Anexo I traça preliminarmente uma delimitação do 

Parque Arqueológico de Serranópolis. Porém, trata-se de uma mera ilustração, apenas para 

que se tenha ideia, de forma aproximada, de sua abrangência.  

 

5.3.5 Quinta fase: ações complementares para a proteção e promoção do patrimônio 

arqueológico de Serranópolis/GO 

 

Algumas das preocupações prementes em relação à proteção do patrimônio 

arqueológico frente a tantos impactos que se avizinham são, conforme já dito, a burocracia, o 

desenvolvimento dos estudos técnicos e a construção do pacto social com a comunidade. Até 

que todo esse processo seja instaurado e desenvolvido é necessário que se garanta, via outros 

instrumentos jurídicos ou administrativos competentes, a proteção dos sítios e seu entorno 

imediato. 

 

i) Área de Limitação Administrativa Provisória (ALAP) 

 Sugere-se a adoção da ALAP, em caráter emergencial, para os sítios de Serranópolis 

já cadastrados no CNSA/IPHAN, bem como para aqueles já identificados e ainda não 

cadastrados e estudados. Reitera-se que os sítios do Grupo D estão resguardados dentro da 

área da RPPN Pousada das Araras, não sendo necessária sua inclusão nesta modalidade 

emergencial.  

São potenciais concorrentes para a criação da ALAP: o Município (“prefeitura”), a 

equipe de acadêmicos, o IPHAN, o Conselho Municipal de Cultura e Meio Ambiente e a 

SECIMA. Essas organizações podem desenvolver os estudos técnicos e as consultas públicas 

que permitam identificar os limites mais adequados para a UC, informando devidamente os 

proprietários e as populações do entorno dessas áreas, conforme prescrição do art. 22 da Lei 

nº 9.985/2000204. 

 

ii)  Tombamento dos sítios arqueológicos – Decreto-Lei nº 25/37205 

                                            
204 SILVA FILHO, Valdir. PT nº 110/2015 – 4ª CCR. Afloramento Morro do Papaléo, p. 11. 
205 Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 
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A possibilidade de tombamento federal dos conjuntos de sítios dos Núcleos A, B, C, 

D, E e F foi estudada pela Superintendência do IPHAN em Goiás quando da realização de 

levantamentos que resultaram no Dossiê Serranópolis. Os estudos foram direcionados para a 

atualização de dados e diagnóstico do estado de conservação dos sítios. As conclusões 

alcançadas por meio do Dossiê demonstraram a necessidade de adoção de medidas urgentes 

para a conservação e promoção dos sítios em comento e culminaram com a solicitação de 

abertura do processo de tombamento. Entretanto, o processo não foi efetivamente instaurado. 

Existe a possibilidade de tombamento nos níveis estadual e municipal. No entanto, como foi 

explicitado, o instrumento jurídico do tombamento para sítios arqueológicos ainda precisa ser 

melhor avaliado. Em verdade, faz-se necessária construção de uma ferramenta mais adequada 

e efetiva para esta natureza de bens.   

 

iii) Chancela de Paisagem Cultural – Portaria nº 127/2009206 

A Chancela de Paisagem Cultural para os sítios de Serranópolis também foi 

inicialmente estudada pelo IPHAN em Goiás no escopo do Dossiê Serranópolis. Porém, na 

ocasião o instrumento estava bastante recente, e sua natureza, embora passível de aplicação a 

paisagens arqueológicas, carecia de maiores aportes teórico-metodológicos e de orientação 

institucional específica. De tal forma, sua aplicação também não prosperou.  

 

iv) Inventários do patrimônio imaterial – Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000207 

Considerando-se o patrimônio cultural de natureza imaterial existente no município de 

Serranópolis, associado ao meio rural, ao bioma Cerrado, à memória dos colonizadores, as 

influências da cultura africana e indígena, cumpre realizar o seu registro por meio de 

inventários e outros instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

                                            
206 Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

que estabelece a Chancela de Paisagem Cultural Brasileira. 
207 Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, institui o registro dos bens culturais de natureza imaterial. 
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5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PLANO DE MEDIDAS  

 

A existência de um parque pressupõe a elaboração de estudos técnicos preliminares os 

quais, via de regra, apresentam alto custo. A vocação arqueológica dos sítios pressupõe 

também a existência de equipes permanentes de arqueólogos e de áreas afins, não apenas 

visando o monitoramento das condições de conservação dos sítios, de atividades de educação 

patrimonial, entre inúmeras outras necessárias, mas também a realização de pesquisas de base 

que subsidiem tais atividades nos médio e longo prazos.  

O aporte de recursos poderá originar-se de diversas fontes. Com efeito, a mobilização 

e a sensibilização dos empreendedores locais e regionais e o envolvimento dos grandes grupos 

econômicos que atuam no entorno dos sítios são imperativos. Os impactos cumulativos e 

sinérgicos provindos do uso do solo nos municípios integrantes da bacia do rio Verde são 

consideráveis e consistem em argumento irrefutável para a adesão ao programa de proteção 

ambiental e cultural da referida bacia. Nesse sentido, a criação de um consórcio de empresas 

para ajudar a financiar os projetos culturais em questão pode ser uma alternativa viável.  

Além das medidas já elencadas, as leis federais, estaduais e municipais de incentivo 

fiscal (para pessoas físicas e jurídicas) constituem outro caminho possível, além de editais da 

área da cultura, que contemplem a proteção de bens culturais. Imprescindível considerar a 

criação de um fundo de cultura e do Conselho Municipal de Cultura, conforme explica 

Rodrigues (2012):  

“É recomendável que a lei municipal preveja também a existência de fundo para o 

qual sejam carreados os recursos financeiros obtidos através de doações, de 

indenizações resultantes de condenações judiciais, decorrentes de termos de 

ajustamentos de conduta, de pagamento de multas administrativas etc. O coração 

deste sistema municipal de preservação do patrimônio cultural deve ser um órgão 

colegiado, com funções consultivas e deliberativas. Não lhe deve caber apenas a 

escolha dos bens culturais a serem preservados, como também a deliberação e 

aprovação de tombamentos, de registros, dos projetos de forma e de eventuais 

demolições, além de outras atividades administrativas.  Mas sua função primordial 

deve ser a definição de políticas que tornem efetiva a proteção do patrimônio 

cultural, onde o tombamento ou o registro signifiquem apenas o primeiro passo. O 

Conselho deve ser integrado por representantes do Poder Público, da sociedade civil 

organizada e também das universidades. Suas reuniões devem ser públicas, em 

respeito ao princípio da publicidade que deve nortear o direito ambiental. Sua 

atuação deve estar solidamente alicerçada em órgão técnico de preservação e 

fiscalização, que disponha de equipe integrada por especialistas com formação nos 

vários campos científicos que envolvam o patrimônio cultural, tais como história, 

sociologia, antropologia, arqueologia, biologia, geografia direito e arquitetura. Este 

deve ser dotado legalmente de poder de polícia que permita a efetiva fiscalização 

dos bens integrantes do patrimônio cultural e a aplicação de sanções administrativas 

aos infratores” (RODRIGUES, 2012, p. 224-225). 
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Do ponto de vista da gestão, cabe avaliar a pertinência de criação de um Comitê 

Gestor, reiterando a sugestão apresentada por Pardi (2007, p. 321), quando ressalta que “boas 

iniciativas envolvem pessoal interdisciplinar de diversos segmentos, formando um comitê 

gestor oficial que administre com base em planejamento, projetos e orçamentos regulares”.   

Importante incorporar os pressupostos da sociomuseologia, com vistas à socialização 

do patrimônio arqueológico e adequação das atividades turísticas com os devidos aportes 

teórico-metodológicos, ancorados nas respectivas disciplinas. Considerando as ações 

propostas e os caminhos a serem percorridos para a sua concretização, é preciso reconhecer a 

necessidade de criação de uma instância preliminar que instaure a abertura desse conjunto de 

ações. A reunião de pessoas engajadas nesta questão para a formação de um grupo de trabalho 

poderá se constituir em um bom ponto de partida. Após o envolvimento de diferentes atores, 

sugere-se a realização de seminários e encontros temáticos, objetivando a visita de 

profissionais e pesquisadores de cada uma das áreas afins ao projeto de proteção dos sítios e a 

discussão, em conjunto com a comunidade, de propostas e alternativas que podem ser 

agregadas às ideias originais. 

A presença neste projeto de profissionais de arqueologia e de áreas correlatas, em 

especial dos arqueólogos envolvidos com a pesquisa de Serranópolis, das universidades e de 

seus acadêmicos, será de suma importância, vez que consistirão em base consultiva 

permanente, antes, durante e após a implantação do parque. A criação de um curso de 

arqueologia concomitante a outros na área de geociências, na Universidade Federal de Jataí 

(polo universitário próximo a Serranópolis), facultará no médio e longo prazo esse apoio 

acadêmico e científico imprescindível. Possibilitará ademais, os recursos humanos para a 

criação de centros regionais avançados de pesquisa, curadoria, exposição, além de ações de 

caráter educativo e social em toda a região.  

A participação mais frequente do IPHAN, por meio da implantação de escritório 

regional em Serranópolis, garantirá o apoio técnico e administrativo para a elaboração e 

implantação de projetos que envolvam o patrimônio cultural arqueológico, seja nas 

proposições de tombamentos de bens, seja na fiscalização dos sítios e em outras ações de sua 

competência.  

É preciso considerar, também nesse contexto, a atuação do Ministério Público Federal 

com seu espectro de competências que podem traduzir-se na mediação de conflitos locais, na 

fiscalização e efetividade de proteção do meio ambiente e dos valores culturais, de um modo 

geral. Nesse sentido, cabe evocar, mais uma vez, que um dos objetivos da elaboração do 
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presente plano de medidas é constituir-se em modelo piloto apto a ser aproveitado pelo MPF 

em seu campo de atuação, em todo o território nacional.  

A soma de esforços coordenados, seja no escopo de medidas como esta, seja por meio 

dos demais instrumentos disponíveis, poderá facultar a pretendida tutela efetiva e 

compartilhada do patrimônio arqueológico da região de Serranópolis, Goiás.  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo norteador da presente tese foi a busca de instrumentos capazes de reforçar a 

proteção e a valorização dos bens arqueológicos localizados no município de Serranópolis, 

Goiás, acrescida de outras ferramentas concomitantes, jurídicas, educacionais e políticas, 

aliadas, na medida do possível, ao desenvolvimento econômico local.  

Entre as diferentes fontes de pesquisa bibliográfica utilizadas neste trabalho, o Dossiê 

Serranópolis, obtido junto ao IPHAN, consistiu em referência atualizada sobre os sítios 

cadastrados no CNSA/IPHAN para aquela região. O Dossiê apontou sérios impactos aos 

painéis com arte rupestre, indicou diretrizes de gestão e propôs ações de curto, médio e de 

longo prazos para minimizar os impactos. Os trabalhos acadêmicos sobre Serranópolis têm 

avançado sobre diferentes aspectos, promovendo reflexões acerca da percepção do patrimônio 

pelos moradores locais, sobre o uso turístico dos sítios e sobre a necessidade de medidas para 

encurtar a distância entre as políticas públicas e aquele precioso acervo.  

Importa ressaltar que os conjuntos de abrigos com pinturas e gravuras estão 

implantados de forma descontínua, ora na margem esquerda, ora à direita do rio Verde, 

isolados uns dos outros entre propriedades particulares que fazem usos diferentes do solo. A 

medida de proteção escolhida deverá, portanto, ter aplicação imediata, levando-se em conta a 

já citada expansão do agronegócio e a pressão dos empreendimentos de infraestrutura (matriz 

energética, ferrovias, rodovias, linhas de transmissão).  

As ferramentas de proteção ao patrimônio arqueológico – quais sejam, o tombamento 

de sítios ou a Chancela de Paisagem Cultural, cada uma dentro do seu espectro de ação –   

precisam ser avaliadas dentro de uma ótica propositiva e ágil, tendo em vista a relevância e a 

urgência que a questão requer. Entretanto, visando apresentar uma alternativa mais adequada 

e viável para os sítios de Serranópolis e de toda a região, desenvolveu-se um plano de 

medidas encadeadas e progressivas que podem culminar com a implantação de um parque 

arqueológico municipal.  

A proposta de criação do Parque Arqueológico de Serranópolis/GO baseia-se em 

estudos técnicos e acadêmicos e pode consolidar-se como uma ferramenta integrada de 

proteção aos sítios arqueológicos no município de Serranópolis e nas áreas limítrofes. A ideia 

constitui-se em projeto piloto para a região e poderá ser replicada nos municípios vizinhos, 

agregando novas áreas de preservação de sítios e favorecendo, posteriormente, a criação de 

um parque estadual ou nacional, via Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério do 

Meio Ambiente.  
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A situação ideal para o patrimônio arqueológico de Serranópolis é que todos os 

conjuntos de sítios fiquem reunidos dentro de uma única área de proteção e que esta conte 

com um plano de manejo adequado. Neste sentido, a poligonal projetada para criação do 

Parque deverá abranger os seis conjuntos de sítios que compõem os núcleos A- F, além de 

outros, conforme se fizer necessário. A inserção da RPPN Pousada das Araras (núcleo D) 

dentro da poligonal de abrangência do parque deverá ser analisada, bem como os 

desdobramentos advindos de tal medida.  

No caso da criação do parque municipal, o processo deverá contar com a participação 

de diferentes atores locais, regionais, nacionais, mas a comunidade deverá ter um papel 

preponderante. Deverá ser constituído o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal 

de Cultura. O projeto do parque propõe que este seja implantado pela administração pública 

municipal por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Serranópolis, em conjunto com as 

Secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento. Importante que se elabore um Plano Diretor 

para o turismo local e se institua o comitê gestor do parque, se for o caso.  

A participação do ente estadual dar-se-á por meio das Secretarias Estaduais de Cultura 

(SECULT), de Meio Ambiente e Cidades (SECIMA) e Secretaria do Planejamento 

(SEPLAN).  

No nível federal, a participação ocorrerá por meio do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), por meio da Superintendência do IPHAN no Estado de Goiás. 

Integram, ainda, o quadro de participantes no processo o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba, que abrange Goiás, Minas Gerais, Distrito 

Federal e Mato Grosso do Sul); universidades e centros de pesquisas; Ministério Público do 

Estado de Goiás e Ministério Público Federal (via da 4ª CCR, da Procuradoria da República 

no Estado de Goiás e da Procuradoria da República no município de Rio Verde).  

Os temas afetos à socialização de sítios e à educação patrimonial, embora não tenham 

sido objeto direto da presente tese, constituem-se em elementos balizadores para essa natureza 

de ação. As experiências vivenciadas em diferentes contextos nacionais e internacionais 

sedimentaram em nós a certeza de que somente com o envolvimento das comunidades locais 

os bens patrimoniais são revestidos de sentido e referencialidade. Somente quando se vê, de 

perto, imerge-se nesse território e reconhece-se como parte dele, ainda que em pequena 

medida, é que se acorda para a necessidade de preservá-lo como legado.  

As reflexões finais desta tese aludem aos desafios enormes que se têm pela frente para 

a elaboração, construção compartilhada e implemento das ações integradas em suas 

respectivas etapas. Procurou-se valer-se da base fundamental erigida no escopo da 
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investigação científica e acadêmica aliada à experiência profissional para desenvolver um 

instrumento de ação compatível com os mecanismos existentes, a fim de colaborar para a 

efetividade da tutela do patrimônio cultural brasileiro.  
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ANEXOS 

 
  

ANEXO 1 – Mapas de Localização dos Sítios Arqueológicos de Serranópolis 

Mapa Geral de Localização dos Sítios Grupos A – F  

Mapa de localização: Sítios do Grupo A 

Mapa de localização: Sítios dos Grupos B e C 

Mapa de localização: Sítios do Grupo D 

Mapa de localização: Sítios do Grupo E e F 

Mapa de Proposta Preliminar de Delimitação do Parque Arqueológico de Serranópolis 

 

ANEXO 2 – Quadros de Informações sobre os sítios de Serranópolis 

Informações IPHAN: Grupo A  

Informações IPHAN: Grupo B  

Informações IPHAN: Grupo C  

Informações IPHAN: Grupo D  

Informações IPHAN: Grupo E  

Informações IPHAN: Grupo F  

 

ANEXO 3 – Quadros de Ações Naturais e Antrópicas sobre os sítios de Serranópolis 

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo A  

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo B  

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo C  

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo D  

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo E  

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo F  

 

ANEXO 4 – Medidas de Preservação de Serranópolis 

Medidas de Preservação: Grupo A  

Medidas de Preservação: Grupo D  

Medidas de Preservação: Grupos B, C, E, F  
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Município de Serranópolis

1:2.000.000

O Rio  Verde nasce na  Serra do Caiapó, no Parque
Nacional  das  Emas,   município  de  Mineiros - GO,
percorre os municípios de Portelândia, Serranópolis,
Jataí, Caçu e Itarumã desaguando no Rio Paranaíba.
Fonte de Dados: Base Cartográfica SIEG/GO

Meridiano Central: 51°W
Fuso: 22

Datum Horizontal: SAD 69.
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O Rio  Verde nasce na  Serra do Caiapó, no Parque
Nacional  das  Emas,   município  de  Mineiros - GO,
percorre os municípios de Portelândia, Serranópolis,
Jataí, Caçu e Itarumã desaguando no Rio Paranaíba.
O Grupo A contém 13 sítios.
Fonte de Dados: Base Cartográfica SIEG/GO

Meridiano Central: 51°W
Fuso: 22

Datum Horizontal: SAD 69.
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O Rio  Verde nasce na  Serra do Caiapó, no Parque
Nacional  das  Emas,   município  de  Mineiros - GO,
percorre os municípios de Portelândia, Serranópolis,
Jataí, Caçu e Itarumã desaguando no Rio Paranaíba.
O Grupo B e C contém 9 sítios.
Fonte de Dados: Base Cartográfica SIEG/GO

Meridiano Central: 51°W
Fuso: 22

Datum Horizontal: SAD 69.
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O Rio  Verde nasce na  Serra do Caiapó, no Parque
Nacional  das  Emas,   município  de  Mineiros - GO,
percorre os municípios de Portelândia, Serranópolis,
Jataí, Caçu e Itarumã desaguando no Rio Paranaíba.
O Grupo D contém 9 sítios.
Fonte de Dados: Base Cartográfica SIEG/GO

Meridiano Central: 51°W
Fuso: 22

Datum Horizontal: SAD 69.
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O Rio  Verde nasce na  Serra do Caiapó, no Parque
Nacional  das  Emas,   município  de  Mineiros - GO,
percorre os municípios de Portelândia, Serranópolis,
Jataí, Caçu e Itarumã desaguando no Rio Paranaíba.
O Grupo E e F contém 7 sítios.
Fonte de Dados: Base Cartográfica SIEG/GO

Meridiano Central: 51°W
Fuso: 22

Datum Horizontal: SAD 69.
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O Rio Verde nasce na Serra do Caiapó, no Parque
Nacional das Emas, município de Mineiros - GO,
percorre os municípios de Portelândia, Serranópolis,
Jataí, Caçu e Itarumã desaguando no Rio Paranaíba.

Fonte de Dados: Base Cartográfica SIEG/GO
Meridiano Central: 51°W

Fuso: 22
Datum Horizontal: SAD 69.
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Parque Arqueológico de Serranópolis - GO (Proposta Preliminar de delimitação)



Nome do Sítio Diogo Lemes da Silva Diogo Lemes da Silva Diogo Lemes da Silva Diogo Lemes da Silva Diogo Lemes da Silva Lemes da Silva Diogo Lemes da Silva Diogo Lemes da Silva Diogo Lemes da Silva
Diogo Lemes da Silva Não 

informado Gruta do Diogo II
Reduzino (1) Reduzino (2) Fazenda Canguçu

Propriedade Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada

Ano de registro 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 2010

Sigla GO-JA-01 GO-JA-01(a) GO-JA-01(b) GO-JA-01(c) GO-JA-01(d) GO-JA-01(e) GO-JA-01(f) GO-JA-01(g) GO-JA-01(h) GO-JA-02 GO-JA-08 GO-JA-08(a) GO-JA-08(b)

Categoria Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Histórico

Localidade

Sítio arqueológico localizado na 

margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Sítio arqueológico localizado na 

margem esquerda do córrego 

Inacinho ou Bela Vista, afluente 

pela margem esquerda do rio 

Verde

Sítio arqueológico localizado na 

margem esquerda do córrego 

Canguçu, afluente pela margem 

esquerda do rio Verde

Sítio arqueológico localizado na 

margem esquerda do córrego 

Canguçu, afluente pela margem 

esquerda do rio Verde

Margem direita do córrego 

Canguçu, na margem esquerda 

do rio Verde

Ponto central / Ponto
Zona: 22, E: 390,073, N: 

7984,945

Zona: 22, E: 390,006, N: 

7984,866

Zona: 22, E: 390,148, N: 

7984,968

Zona: 22, E: 390,154, N: 

7984,972

Zona: 22, E: 390,154, N: 

7984,972

Zona: 22, E: 390,169,  N: 

7984,979

Fuso: 22, E: 390,169, N: 

7984,979

Zona: 22, E: 390,408, N: 

7985,016
Zona: 22, E: 389,991, N:7984,788

Zona: 22, E: 389,732, N: 

7984,584

Zona: 22, E: 390,052, N: 

7982,962

Zona: 22, E: 390,283, N: 

7983,252

Zona: 22, E: 390,781, N: 

7983,101

Zona: escavação, E: 390,083, N: 

7984,930
Não informado

Zona: 22, E: 390,146, N: 

7984,961

Zona: 22, E: 390,153, N: 

7984,970

Zona: 22, E: 390,160, N: 

7984,966

Zona: 22, E: 390,165,  N: 

7984,977

Fuso: 22, E: 390,325, N: 

7985,021

Zona: 22, E: 390,391, N: 

7985,017
Zona: 22, E: 390,047, N:7984,828

Zona: 22, E: 389,682, N: 

7984,570

Zona: 22, E: 390,050, N: 

7982,950
Não informado Não informado

Zona: escavação, E: 390,112, N: 

7984,923
Não informado

Zona: 22, E: 390,148, N: 

7984,960

Zona: 22, E: 390,156, N: 

7984,964

Zona: 22, E: 390,163, N: 

7984,969

Zona: 22, E: 390,173,  N: 

7984,981

Fuso: 22, E: 390,345, N: 

7985,019

Zona: 22, E: 390,432, N: 

7985,015
Não informado

Zona: 22, E: 389,698, N: 

7984,569

Zona: 22, E: 390,059, N: 

7982,956
Não informado Não informado

Zona: escavação, E: 390,123, N: 

7984,932
Não informado

Zona: 22, E: 390,150, N: 

7984,966

Zona: 22, E: 390,158, N: 

7984,968

Zona: 22, E: 390,165, N: 

7984,973

Zona: 22, E: 390,174,  N: 

7984,977

Fuso: 22, E: 390,368, N: 

7985,017

Zona: 22, E: 390,432, N: 

7985,011
Não informado

Zona: 22, E: 389,702, N: 

7984,559

Zona: 22, E: 390,046, N: 

7982,954
Não informado Não informado

Zona: escavação, E: 390,142, N: 

7984,965
Não informado

Zona: 22, E: 390,155, N: 

7984,965

Zona: 22, E: 390,157, N: 

7984,973

Zona: 22, E: 390,164, N: 

7984,976

Zona: 22, E: 390,172,  N: 

7984,973

Fuso: 22, E: 390,344, N: 

7985,012

Zona: 22, E: 390,407, N: 

7985,009
Não informado

Zona: 22, E: 389,722, N: 

7984,563

Zona: 22, E: 390,040, N: 

7982,956
Não informado Não informado

Datações Absolutas

Área de Escavação: 925 ± 60 A. 

P. (SI – 3690) – Escavação B – 

Superior; 6.690 ± 90 A. P. (SI – 

3691) – Escavação B – Inferior; 

7.395 ± 80 A. P. (SI – 3692) – 

Escavação C; 7.250 ± 95 A. P. (SI 

– 3693) – Escavação D, na parte 

superior e 7.420 ± 80 A. P. (SI – 

3694) na inferior; 8.915 ± 115 A. 

P. (SI – 3695) – Escavação F; 

8.805 ± 100 A. P. (SI – 3696) – 

Escavação G; Camada H: 9.020 ± 

70 A. P. (SI – 3697) – Escavação 

HI; 9.060 ± 65 A. P. (SI – 3698) – 

Escavação J; 9.510 ± 60 A. P. (SI 

– 3700) – Escavação M; 10.580 ± 

115 A. P. (SI – 3699) – Escavação 

Q. Corte I / II: 915 ± 75 A. P. (N – 

2346) – Camada 2; 8.740 ± 90 A. 

P. (N – 2347) – Camada 5; 

10.400 ± 130 A. P. (N – 2348) – 

Camada 8.

Não informado
Não foram citadas nas 

referências bibliográficas

Não foram citadas nas 

referências bibliográficas

Não foram citadas nas 

referências bibliográficas

Não foram citadas nas 

referências bibliográficas

Não foram citadas nas 

referências bibliográficas

Não foram citadas nas 

referências bibliográficas

Não foram citadas nas 

referências bibliográficas

Camada 7: sedimentos arenosos, 

com cinza, carvão e raízes. Cor 

cinza escuro. Consistência 

frouxa. Data 9.195 ± 75 A. P. (SI 

– 3107) no nível de 170 – 180cm 

de profundidade; Camada 9: 

sedimentos arenosos, com 

carvão. Cor cinza. Consistência 

frouxa. Data de 10.120 ± 80 A. P. 

(SI – 3108) no nível de 250 – 

260cm de profundidade

Não informado Não informado Não obtidas

Relevância do sítio Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Média

Proteção legal Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Tipo de proteção (Lei Federal nº 3.924/61, CF/88) Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Documento cartográfico Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Comprimento 70,01 metros Não informado 10,83 metros 4,43 metros 9,23 metros 9,50 metros 43,56 metros 46,31 metros 100 metros 66,27 metros 27,46 metros 10 metros Não informado

Largura 27,56 metros Não informado 7,20 metros 7,20 metros 6,40 metros 6,87 metros 9,87 metros 7,42 metros 60 metros 28,55 metros 13,50 metros Não informado Não informado

Altitude 613 metros 613 metros 634 metros 637 metros 640 metros 642 metros 640 metros 640 metros 648 metros 620 metros 660 metros 639 metros 742 metros

Vegetação
Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Floresta estacional, savana e 

pastagem cultivada

Uso atual do terreno Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto Estrutura de fazenda e pasto

Exposição Abrigo sob rocha Céu aberto Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Céu aberto Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Céu aberto

Deposição Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície e profundidade Em superfície

Grau de integridade Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75%

Estruturas

Lascamento, combustão, 

funerárias, concentrações 

cerâmicas, restos orgânicos, 

cinza e carvão granulado, restos 

vegetais triturados e restos 

faunísticos.

Lascamento Lascamento Lascamento

Lascamento e na superfície do 

piso da área abrigada foi 

identificado um bloco com sete 

perfurações, provavelmente 

usado como quebraNão 

informadococo

Lascamento
Lascamento e concentrações 

cerâmicas

Lascamento e concentrações 

cerâmicas
Lascamento

Lascamento, carvão e raízes, 

restos faunísticos e florísticos e 

sepultamentos

Lascamento e concentrações 

cerâmicas

Lascamento e fragmentos de 

cerâmica Tupiguarani

Estrutura da sede fazendeira 

(área residencial); bica d'água, 

casa do carroNão 

informadodeNão informadoboi

Fatores de destruição
Erosão fluvial, pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão fluvial, pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão pluvial e atividades 

agrícolas

Erosão pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão fluvial, pluvial e 

atividades agrícolas

Erosão fluvial, pluvial e 

atividades agrícolas

Erosão fluvial, pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão fluvial, pluvial e 

vandalismo

Erosão fluvial, pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão fluvial, pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Erosão pluvial e atividades 

agrícolas

Artefatos
Lítico lascado, polido, cerâmica 

e sobre material orgânico.
Não informado Lítico lascado Lítico lascado Lítico lascado Lítico lascado Lítico lascado e cerãmica Cerâmica Lítico lascado Lítico lascado, polido e cerâmica Lítico lascado Lítico lascado e cerâmica Não informado

Vestígios orgânicos

Cabaça, ponta de flecha em 

madeira rachada de palmeira, 

casca de amendoim, espigas e 

sabugos de milho primitivo, 

coquinhos, sementes, cordas e 

trançados.

Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não há referência Não identificados

Acervo
Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia

Não foram coletados materiais 

arqueológicos

Arte Rupestre Pintura e gravura Não informado Gravura Não informado Não informado Não informado Ausente Ausente Ausente Pintura e gravura Pintura e gravura Gravura Ausente

Tradições Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Paranaíba, Serranópolis e Jataí Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado
Fases Jataí, Serranópolis e 

Paranaíba
Não informado Não informado Não informado

Tradições Tupiguarani Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Cerâmica Jataí e Tupiguarani Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Fase Jataí Não informado Não informado Não informado

Fonte: MARTINS, 2009

Informações IPHAN: Grupo A - Serranópolis 

Artefatos Líticos

Artefatos Cerâmicos

DELIMITAÇÃO DA ÁREA (GPS) 
Perímetro



Nome do Sítio Aglomerado Jair Gonçalves (1) Aglomerado Jair Gonçalves (2) Aglomerado Jair Gonçalves (3) Aglomerado Jair Gonçalves (4) Jair Gonçalves de Assis

Propriedade Área privada Área privada Área privada Área privada Área privada

Ano de registro 1975 1976 1982 Não informado Não informado

Sigla GO-JA-20 GO-JA-21, Casarão de Pedra GO-JA-21a GO-JA-22 GO-JA-24

Categoria Pré-colonial Pré-colonial Não informado Pré-colonial Pré-colonial

Localidade Fazenda Novo Paraíso, Região da Moranga Região da Moranga Gruta Casa de Pedra Fazenda Moranga, região da Moranga Fazenda Moranga,

Ponto central / Ponto Zona: 22, E: 397104, N: 7973023 Zona: 22, E: 397059, N: 7972690 Zona: 22, E: 397046, N: 7972745 Zona: 22, E: 396850, N: 7972208 Zona: 22, E: 397306, N: 7972004

Zona: 22, E: 397106, N: 7973025 Não informado Zona: 22, E: 397092, N: 7972714 Zona: 22, E: 396837, N: 7972203 Zona: 22, E: 397265, N: 7971990

Zona: 22, E: 397108, N: 7973027 Não informado Zona: 22, E: 397081, N: 7972714 Zona: 22, E: 396837, N: 7972216 Zona: 22, E: 397258, N: 7971977

Não informado Não informado Zona: 22, E: 397157, N: 7972707 Zona: 22, E: 396843, N: 7972227 Zona: 22, E: 397284, N: 7971936

Não informado Não informado Não informado Zona: 22, E: 396849, N: 7972204 Zona: 22, E: 397285, N: 7971931

Datações Absolutas Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Relevância do sítio Alta Média Alta Alta Alta

Proteção legal Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Tipo de proteção (Lei Federal nº 3.924/61, CF/88) Federal Federal Federal Federal Federal

Documento cartográfico Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II

Comprimento 60 metros 20 metros 120 metros 14 metros 100 metros

Largura 7 metros Não informado 40 metros 6 metros 5 metros

Altitude 602 metros 622 metros 621 metros 596 metros 612 metros

Vegetação Savana (cerrado) Capoeira Capoeira e savana (cerrado) Capoeira e Savana (cerrado) Capoeira e Savana (cerrado)

Uso atual do terreno Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada

Exposição Abrigo sob rocha Gruta Céu aberto Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha

Deposição Superfície e profundidade Profundidade Superfície Profundidade Superfície e profundidade

Grau de integridade Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Menos de 25% Entre 25% e 75%

Estruturas Combustão e funerárias Combustão Não informado Não informado Não informado

Fatores de destruição Erosão eólica, pluvial e vandalismo Erosão pluvial e vandalismo Atividades Agrícolas e vandalismo Erosão eólica, pluvial e vandalismo Erosão eólica, pluvial e vandalismo

Artefatos Lítico lascado Lítico lascado Lítico lascado Não informado Lítico lascado e cerâmico

Vestígios orgânicos Carvão, restos faunísticos e florísticos Não informado Não informado Carvão Não informado

Acervo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia Não informado Não informado Não informado Não informado

Arte Rupestre Pintura Ausente Ausente Pintura Não informado

Tradições Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Paranaíba/Serranópolis/Jataí Não informado Não informado Paranaíba/Serranópolis/Jataí Não informado

Tradições Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Fonte: SOUZA, 2010

Informações IPHAN: Grupo B - Serranópolis 

Artefatos Líticos

Artefatos Cerâmicos

DELIMITAÇÃO DA ÁREA 

(GPS) 
Perímetro



Nome do Sítio Abrigo do Cachorro Gruta do Japonês Lindomar Ribeiro Franco (2) Lindomar Ribeiro Franco (2)

Propriedade Área privada Área privada Área privada Área privada

Ano de registro 2010 1975 1975 1975

Sigla Lindomar Ribeiro Franco (4) 
GO-JA-005, ex-Fazenda Lindomar Ribeiro 

Franco
GO-JA-11-2 (b) GO-JA-11-1(a)

Categoria Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial

Localidade Coliseu Região do Coliseu Coliseu Coliseu

Ponto central / Ponto Zona: 22, E: 401260, N: 7972957 Zona: 22, E: 401977, N: 7972385 Zona: 22, E: 401263, N: 7972783 Zona: 22, E: 401495, N: 7973014

Zona: 22, E: 401253, N: 7972972 Zona: 22, E: 401995, N: 7972377 Zona: 22, E: 401267, N: 7972803 Zona: 22, E: 401495, N: 7972999

Zona: 22, E: 401264, N: 7972961 Zona: 22, E: 401991, N: 7972387 Zona: 22, E: 401251, N: 7972789 Zona: 22, E: 401489, N: 7973019

Não informado Zona: 22, E: 401977, N: 7972385 Zona: 22, E: 401310, N: 7972759 Zona: 22, E: 401482, N: 7973019

Não informado Zona: 22, E: 401939, N: 7972355 Zona: 22, E: 401263, N: 7972783 Zona: 22, E: 401461, N: 7973045

Datações Absolutas Não informado Não informado Não informado
Nível 3: 1.000 +- A.P. (N-2349) Nível 7: 

1.350 + A.P. (N-2350)

Relevância do sítio Alta Alta Alta Alta

Proteção legal Não informado Não informado Não informado Não informado

Tipo de proteção (Lei Federal nº 3.924/61, CF/88) Federal Federal Federal Federal

Documento cartográfico Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-Y-B II Serranópolis SE-22-YB II Serranópolis SE-22-Y-B II

Comprimento Não informado 73 metros 18 metros 30 metros

Largura Não informado 7 metros 4 metros 33 metros

Altitude 628 metros 593 metros 624 metros 646 metros

Vegetação Capoeira Capoeira e savana (cerrado) Não informado Savana (cerrado)

Uso atual do terreno Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada

Exposição Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha

Deposição Em profundidade Não informado Superfície Profundidade

Grau de integridade Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75%

Estruturas Não informado Não informado Não informado Áreas de refugo e combustão

Fatores de destruição Erosão eólica, pluvial e vandalismo Erosão eólica, pluvial e vandalismo Erosão eólica, pluvial e vandalismo
Erosão eólica, pluvial, atividades 

agrícolas e vandalismo

Artefatos Lítico lascado Lítico lascado e cerãmico Não informado Lítico lascado e cerâmico

Vestígios orgânicos Não informado Não informado Carvão Não informado

Acervo Não informado Não informado
Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia

Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia

Arte Rupestre Pintura e gravura Gravura Pintura Ausente

Tradições Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Não informado Não informado Não informado Não informado

Tradições Não informado Una Não informado Não informado

Fases Não informado Jataí Não informado Una / Tupiguarani

Fonte: SOUZA, 2010

Informações IPHAN: Grupo C -Serranópolis 

Artefatos 

Líticos

Artefatos 

Cerâmicos

D
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S)
 

Perímetro



Nome do Sítio Manoel Braga Manoel Braga Manoel Braga Não informado Manoel Braga

Propriedade Área privada Área privada Área privada Não informado Área privada

Ano de registro 1975 2009 1975 1982 1982

Sigla GO-JA-003 GO-JA-004 GO-JA-004a GO-JA-025 GO-JA-026

Categoria Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Localidade Fazenda Pedraria Pousada das Araras Fazenda Pedraria Não informado Fazenda Pedraria

Ponto central / Ponto E: 394353, N: 7960300 Zona: 22, E: 394917, N: 7960866 E: 395003, N: 7960891 E: 394851, N: 7960884 E: 394174, N: 7960737

Não informado Zona: 22, E: 395003, N: 7960891 Não informado Não informado Não informado

Não informado Zona: 22, E: 395178, N: 7960844 Não informado Não informado Não informado

Não informado Zona: 22, E: 395447, N: 7960708 Não informado Não informado Não informado

Não informado Zona: 22, E: 394903, N: 7960862 Não informado Não informado Não informado

Datações Absolutas 9.765 += 75 a.P. (SI-3110), 5.720 +- 50 a.P. (SI-3109) Não informado Não informado Não informado 8.880 +- 90 a.P. (SI-5563), 8370 +- a.P. (SI-5562)

Relevância do sítio Alta Alta Média Média Alta

Proteção legal Não informado Unidade de Conservação Ambiental Não informado Não informado Não informado

Tipo de proteção (Lei Federal nº 3.924/61, CF/88) Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Documento cartográfico Goiânia SE-22
Composição em SIG imagem de satélite Google Earth 

6/3/09, pontos e trilhas GPS
Goiânia SE-22 Goiânia SE-22 Goiânia SE-22

Comprimento 80 metros 100 100 metros 10 metros 10 metros

Largura 6,14 metros 20 20 metros 7 metros 5 metros

Altitude 650 metros 650 650 metros Não informado 650 metros

Vegetação Savana (cerrado) Savana (cerrado) Savana (cerrado) Savana (cerrado) Savana (cerrado)

Uso atual do terreno Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada

Exposição Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha

Grau de integridade Mais de 75% Mais de 75% Mais de 75% Não informado Não informado

Estruturas Combustão e Funerárias Não informado Não informado Não informado Não informado

Fatores de destruição Vandalismo Não informado Não informado Não informado Não informado

Artefatos Cerâmico Não informado Não informado Não informado Cerâmico

Vestígios orgânicos Carvão, fauna e flora Não informado Não informado Não informado Carvão, fauna e flora

Acervo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia

Arte Rupestre Pintura e Gravura Pintura Pintura e Gravura Pintura Pintura

Tradições Itaparica Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Parnaíba Não informado Não informado Não informado Não informado

Tradições Tupiguarani Não informado Não informado Não informado Itaparica, Serranópolis e Uma

Fases Jataí Não informado Não informado Não informado Paranaíba, Serranópolis e Jataí

Informações IPHAN: Grupo D - Serranópolis 

Fonte: BARBOSA et al, 2010

Perímetro

Artefatos Líticos

Artefatos Cerâmicos

DELIMITAÇÃO DA ÁREA 

(GPS) 



Nome do Sítio Abrigo da Pedra Aglomerado Jerônimo Rufino Abrigo do Morro Aglomerado Jerônimo Rufino Jerônimo Rufino (1) Jerônimo Rufino (2)

Propriedade Não informado Área privada Área privada Área privada 

Ano de registro 2010 2010 1975 1975

Sigla Aglomerado Jerônimo Rufino Aglomerado Jerônimo Rufino GO-JA-13 GO-JA-13c

Categoria Não informado Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial

Localidade Fazenda Moquém Fazenda Moquém Fazenda Moquém Fazenda Moquém

Ponto central / Ponto Zona: 22, E: 402621, N: 7956938 Zona: 22, E: 402576, N: 7956585 Zona: 22, E: 402459, N: 7957181 Zona: 22, E: 402587, N: 7957066

Zona: 22, E: 402612, N: 7956948 Zona: 22, E: 402582, N: 7956752 Zona: 22, E: 402452, N: 7957182 Zona: 22, E: 402588, N: 7957054

Zona: 22, E: 402628, N: 7956925 Zona: 22, E: 402584, N: 7956766 Zona: 22, E: 402452, N: 7957193 Zona: 22, E: 402579, N: 7957065

Zona: 22, E: 402632, N: 7956915 Zona: 22, E: 402586, N: 7956766 Zona: 22, E: 402469, N: 7957171 Zona: 22, E: 402584, N: 7957070

Não informado Zona: 22, E: 402584, N: 7956742 Zona: 22, E: 402469, N: 7957154 Zona: 22, E: 402576, N: 7957072

Datações Absolutas Não informado Não informado Não informado Não informado

Relevância do sítio Não informado Alta Alta Alta

Proteção legal Não informado Não informado Não informado Não informado

Tipo de proteção (Lei Federal nº 3.924/61, CF/88) Não informado Federal Federal Federal

Documento cartográfico Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II

Comprimento Não informado Não informado 70 metros 23 metros

Largura Não informado Não informado 15 metros 4 metros

Altitude Não informado 585 metros 550 metros 561 metros

Vegetação Não informado Capoeira e savana (cerrado) Não informado Capoeira e savana (cerrado)

Uso atual do terreno Não informado Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada

Exposição Não informado Abrigo sob rocha Gruta Abrigo sob rocha

Deposição Não informado Superfície Superfície Superfície e profundidade

Grau de integridade Entre 25 e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75%

Estruturas Não informado Não informado Não informado Áreas de refugo, combustão e funerárias

Fatores de destruição Erosão pluvial, atividades agrícolas e vandalismo Erosão eólica, pluvial e vandalismo Erosão pluvial, atividades agrícolas e vandalismo Erosão eólica, pluvial e vandalismo

Artefatos Não informado Lítico lascado Lítico lascado Lítico lascado

Vestígios orgânicos Não informado Não informado Não informado Carvão, restos faunísticos e floristicos

Acervo Não informado Não informado Não informado Não informado

Arte Rupestre Não informado Pintura Pintura e gravura Pintura

Tradições Não informado Não informado Não informado Itaparica

Fases Não informado Não informado Não informado Paranaíba/Serranópolis/Jatai

Tradições Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Não informado Não informado Não informado Não informado

Fonte: SOUZA, 2010

Artefatos Cerâmicos
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Informações IPHAN: Grupo E - Serranópolis 

Perímetro

Artefatos Líticos



Nome do Sítio Aglomerado Simplício Canjerana (1) Aglomerado Simplício Canjerana (2) Aglomerado Simplicio Canjerana (3) Aglomerado Simplício Canjerana (4) Aglomerado Simplício Canjerana (5)

Propriedade Área privada Área privada Área privada Área privada Não informado

Ano de registro 1975 Não informado Não informado 1975

Sigla GO-JA-10 GO-JA-12 GO-JA-14 GO-JA-15 GO-JA-15a, Lajedo

Categoria Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial Pré-colonial

Localidade Fazenda Monte Alegre Fazenda Monte Alegre Fazenda Monte Alegre Fazenda Monte Alegre Fazenda Monte Alegre

Ponto central Zona: 22, E: 404825, N: 7955716 Zona: 22, E: 404697, N: 7955874 Zona: 22, E: 404640, N: 7955961 Zona: 22, E: 404657, N: 7955944 Zona: 22, E: 404595, N: 7956108

Zona: 22, E: 404826, N: 7955732 Zona: 22, E: 404698, N: 7955880 Zona: 22, E: 404654, N: 7955935 Zona: 22, E: 404649, N: 7955951 Zona: 22, E: 404596, N: 7956124

Zona: 22, E: 404813, N: 7955742 Zona: 22, E: 404693, N: 7955907 Zona: 22, E: 404657, N: 7955951 Zona: 22, E: 404641, N: 7955957 Zona: 22, E: 404597, N: 7956124

Zona: 22, E: 404828, N: 7955733 Zona: 22, E: 404721, N: 7955825 Zona: 22, E: 404649, N: 7955958 Zona: 22, E: 404639, N: 7955960 Zona: 22, E: 404601, N: 7956086

Zona: 22, E: 404851, N: 7955731 Zona: 22, E: 404693, N: 7955876 Zona: 22, E: 404640, N: 7955956 Zona: 22, E: 404640, N: 7955958 Zona: 22, E: 404608, N: 7956093

Datações Absolutas Não informado Não informado 1: 1-.740 +- 85 A.P. (SL-3111) Não informado Não informado

Relevância do sítio Alta Alta Alta Alta Alta

Proteção legal Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Tipo de proteção (Lei Federal nº 3.924/61, CF/88) Federal Federak Federal Federal Federal

Documento cartográfico Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE 22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II Serranópolis SE-22-Y-B II

Comprimento 50 metros 40 metros 73 metros 66 metros Não informado

Largura 10 metros 12 metros 6 metros 13 metros Não informado

Altitude 564 metros 568 metros 561 metros 581 metros 585 metros

Vegetação Capoeira e savana (cerrado) Capoeira e savana (cerrado) Capoeira e savana (cerrado) Capoeira e savana (cerrado) Savana (cerrado)

Uso atual do terreno Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada Área não utilizada

Exposição Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Abrigo sob rocha Céu aberto

Deposição Superfície Superfície e profundidade Superfície e profundidade Superfície e profundidade Superfície

Grau de integridade Entre 25% e 75% Mais de 75% Entre 25% e 75% Entre 25% e 75% Não informado

Estruturas Não informado Combustão Combustão e funerárias Áreas de refugo e funerárias Lascamento

Fatores de destruição Erosão eólica, pluvial, atividades agrícolas e vandalismo
Erosão eólica, pluvial, atividades agrícolas e 

vandalismo
Erosão eólica, atividades agrícolas e vandalismo

Erosão eólica, pluvial, atividades agrícolas e 

vandalismo
Erosão pluvial e vandalismo

Artefatos Líticos lascado Lítico lascado Lítico lascado Lítico lascado e cerâmico Lítico lascado

Vestígios orgânicos Não informado Carvão, resto faunísticos e florísticos Restos faunísticos apareceram nas camadas da fase Paranaíba Carvão e restos faunísiticos Não informado

Acervo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia Instituto Goiano de Pré-História e AntropologiaInstituto Goiano de Pré-História e Antropologia Não informado Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia

Arte Rupestre Gravura Pintura e gravura Pintura e gravura Pintura e gravura Ausente

Tradições Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Não informado Jataí e Serranópolis Paranaíba/Serranópolis Serranópolis/Paranaíba Não informado

Tradições Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado

Fases Não informado Não informado Não informado Não reconhecida Não informado

Fonte: SOUZA, 2010

Informações IPHAN: Grupo F - Serranópolis (GO)

Artefatos Líticos

Artefatos Cerâmicos

DELIMITAÇÃO DA ÁREA (GPS) 
Perímetro



Ações Naturais e Antrópicas: Grupo A - Serranópolis

Desmatamento, desflorestamento 

da vegetação original e prática da 

pecuária.

Excremento de gado no interior do 

piso dos sítios arqueológicos.

Impactos antrópicos resultantes da 

visitação turística desordenada.

Pela ação da temperatura, a rocha 

acaba partindo-se ou 

desagregando-se. 

Fonte: MARTINS, 2009

Provável estrutura artificial 

construída como trilha no sítio GO-

JA-01.

Presença de sedimento 

proveniente do entorno da área 

abrigada, provavelmente usado 

para encher o corte subsuperficial. 

Ações Antrópicas

Os abrigos apresentam uma 

estratificação fortemente 

fraturada, com diáclases, fissuras 

e fendas.

Através do fraturamento e pela 

infiltração das águas pluviais que 

percolaram pelas fissuras e dutos 

do solo superficial, pode-se notar 

vários locais de gotejamento que 

formam pequenas bacias naturais 

com presença d'água. 

No solo do sítio GO-JA-01b 

constata-se a presença de 

testemunhos

arqueológicos de diferentes 

naturezas, principalmente, 

material lítico lascado.

O solo do GO-JA-02 contém 

artefatos líticos lascados e grande 

quantidade de blocos e placas de 

tamanhos diversos, resultantes de 

desplacamento. 

Ações Naturais

gotejamento e umidificação das 

paredes do abrigo.

Fendilhamento das camadas 

estratigráficas que formam os 

abrigos.



Intemperismo biológico (moradias 

de animais, insetos, abelhas, 

pássaros e morcegos).

Decomposição do solo pela 

dissolução. 

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo A - Serranópolis

Ações Naturais Ações Antrópicas

Fonte: MARTINS, 2009

Intemperismo químico por 

dissolução observado em pinturas 

rupestres.

Intemperismo químico por 

hidratação (desintegração do 

maciço rochoso).

Intemperismo químico por 

hidrólise (cores que se misturam 

às pinturas).

Intemperismo biológico (presença 

de vegetação apoiada em fendas, 

fissuras e fraturas das paredes).

Intemperismo biológico (liquens, 

musgos, algas e bactérias nas 

paredes com umidade mais 

acentuada).



Fonte: SOUZA, 2010

Entorno do sítio: vegetação sob o paredão. 

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo B - Serranópolis

Córrego do Raio posicionado na 

porção norte do sítio GO-JA-20, 

ausência de mata ciliar em suas 

margens, em processo de 

assoreamento. 

Entorno do sitio GO-JA-20. O 

desmatamento provocou erosão no 

lado direito do córrego do Raio. 

Junho/2010.

Bloco separado no mesmo paredão 

do abrigo provocou uma abertura 

ou fenda que desemboca no piso 

superior, próximo do GO-JA-21 e 

GO-JA-21 a. Era utilizado como 

passagem do gado na área. 

Pichação sob possíveis vestígios de 

pintura. Junho/2010.

Vista frontal do sítio GO-JA-20, localizado em 

frente ao córrego do Raio, com rala proteção 

vegetacional. 

Ações Naturais

O Grupo B apresenta potencial para 

o desenvolvimento do turismo 

sustentável, que poderia substituir 

o turismo predatório que é 

desenvolvido nesta região.

Ações Antrópicas

Fogueira recente de 

freqüentadores, observar cachimbo 

para uso do “crak”. Junho/2010.

Vista do lado oeste do abrigo, com rala 

vegetação de proteção. 

A constante presença das galerias de cupins, 

marimbondos e vegetação incrustada. 



Fonte: SOUZA, 2010

No interior do abrigo GO-JA-11 (1) presença de pichações no paredão em blocos caídos com 

carvão.

Descarte de lixo no local – metal, vidro, plástico.

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo C - Serranópolis

Exemplo de pichação no paredão de arenito. 

Ações Naturais Ações Antrópicas

Vista frontal do sítio arqueológico GO-JA-05, observar que a faixa de vegetação em sua 

parte frontal é fina, propiciando a insolação e ação dos ventos no paredão de arenito 

superficialmente silicificado, com teto de arenito metamórfico.

Petroglifos do GO-JA-05 sob o paredão de arenito friável. Motivos em linhas retas e 

curvas justapostas, que se encontram e/ou cruzam pisadas de felinos, figuras formadas 

por associação de pontos.

Resquícios de acampamento de caçadores no abrigo.

Restos de material plástico (lona preta) utilizado em acampamento de caçadores.

Presença de ninhos e galerias de cupins. 

Desplacamento da rocha.



Fonte: SOUZA, 2010

Pintura vermelha desbotada sobre o paredão de arenito.

Proliferação de liquens e fungos.

Descamação da rocha com resquícios de pintura.

Percolação de cálcio que alterou a superfície do paredão de quartzito com pinturas.

Casa de abelhas.

Parte do arenito metamorfizado.

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo C - Serranópolis

Ações Naturais Ações Antrópicas



A ordem de inseto da família 

Reticulitermes  que fazem ninhos no 

solo e constroem galerias chamadas 

chaminés que se aderem aos 

paredões para fazer ligação às 

raízes e caules de plantas que se 

desenvolvem em fendas da rocha. 

Com o tempo, favorecidos pela 

infiltração das águas pluviais, há a 

ação de raízes. 

 Quanto ao desgaste natural da 

rocha, relacionado ao grau de 

cimentação, ocorre o 

fraturamento/desgaste. 

Os impactos observados de origem 

animal se devem, na maioria, a 

edificações realizadas por insetos.

Fonte: BARBOSA et al,  2010

Ações Naturais Ações Antrópicas

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo D - Serranópolis 

Observa-se alterações nos paredões 

em decorrência da presença de 

morcegos que impregnam as rochas 

com dejetos e de ninhos de insetos. 

As rochas estão em exposição aos 

agentes de intemperismo.

As ocorrências de intervenções 

humanas, pichações, observadas 

nas paredes rupestres.



;

Detalhe de Intemperismo biológico e antrópico no 

paredão no fundo do abrigo aonde foram retirados por 

meio de incineração casulos de vespas ou 

marimbondos (zangões), ninhos e galerias de Térmites 

ou cupins construídos sob os petroglifos.

Impacto biológico: Presença de ninhos, galerias de 

cupins e raízes de árvores.

Galerias e ninhos de cupins sobre as pinturas e nas 

proximidades.

Galeria de cupins e percolação de água em fraturas e 

falhas danificam as pinturas.

Ações Naturais Ações Antrópicas

Fonte: SOUZA, 2010

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo E - Serranópolis 

Rabiscos contemporâneos com argila.

Escritos com carvão, mata-bicheira e tinta sob as 

pinturas.

Percolação de cálcio próximo às pinturas.

Queima de casa de marimbondos próximo a pintura.

Ação natural de inicio de fraturamento na rocha que 

irá provocar o desplacamento natural.

Umidade natural do local. Percolação de calcário que 

circula através de falhas e fraturas na rocha.

Abrigo GO-JA-13c aberto para o lado leste e 

protegido por estreita faixa de vegetação.

Pintura geometrizante a 1,07 cm do solo. A insolação 

sob a pintura provoca o desbotamento. As galerias 

de cupins provocam alterações físico-químicas.

Ninhos e galerias de cupins no paredão quartzito.

O desmatamento na encosta do morro provocou 

assoreamento no córrego Moquém.

Desmatamento e formação de pasto para gado a 

menos de 100 m do GO-JA-13. A área de preservação 

no entorno do sítio é fina e frágil.



Fonte: SOUZA, 2010

Ações Antrópicas

Pinturas com na cor amarela foram apagadas em função de 

excrementos de morcegos. 

Instalação de casulos e descamação da rocha. 

Ações Naturais e Antrópicas: Grupo F - Serranópolis

Suportes e gravuras do GO-JA-10 (Núcleo F) recoberto por liquens. 

Pinturas com pichações incrustadas no paredão de arenito do ano 

de 1961. 

Percolação de cálcio por infiltrações, escamação das paredes de 

quartzito, proliferação de liquens e galerias de insetos.

Fraturas na rocha, presença de galerias e ninhos de diversos insetos 

associado a fatores como sol, chuva, ventos aliado aos danos 

causados pelo homem fragilizam  a durabilidade destas gravuras. 

Desplacamento e fratura no paredão de arenito. 

Instalação de ninhos de cupins no paredão e nos nichos. 

Conjunto de pinturas ameaçadas pelas galerias de cupins.

Interferência biológica com galerias de cupins, associado aos 

fatores naturais danificam o paredão de arenito e as gravuras. 

Ações Naturais



Medidas de Preservação: Grupo A - Serranópolis (GO)  

Ações de Curto Prazo  Ações de Médio Prazo Ações de Longo Prazo 

 

Estudos de viabilidade turística e 

capacidade de carga dos atrativos, com 

o envolvimento dos especialistas 

mencionados anteriormente juntamente 

com turismólogo. 

Necessário processo de capacitação de 

condutores especializados em expedições. 

Envolvimento do poder público nas 

esferas municipal, estadual e federal. 

Instalação de equipamentos, tais como: 

passarelas, trilhas de acesso, placas 

explicativas, de identificação e 

interpretativas. 

Colocação de cabo de segurança e 

balizamento da trilha é necessário para 

logística da atividade. 

  

Instalação de equipamentos e outros 

serviços necessários à assistência e 

qualidade da permanência do visitante. 

O processo de capacitação de condutores 

deve ser esmeroso e conter informações 

acerca de arqueologia. 

  

Preservação do contexto ambiental 

onde os sítios arqueológicos estão 

inseridos, considerando-se a 

interdependência entre conservação do 

patrimônio cultural e preservação 

natural (estudo da paisagem natural e 

cultural). 

Pesquisa arqueológica realizada na área em 

1975, 1976, 1978, 1980 e 1982. 

Continuação da pesquisa acadêmica nas 

áreas de arqueologia, turismo, conservação, 

entre outras. 

  

Elaboração de um diagnóstico 

completo sobre o estado de conservação 

dos sítios arqueológicos por 

especialista em conservação, 

juntamente com outros de diferentes 

áreas, principalmente da entomologia, 

microbiologia, geologia, 

geomorfologia, botânica, química, a 

fim de propor e efetuar intervenções 

qualificadas, que alcancem maior 

preservação dos registros. 

    

Envolvimento das comunidades locais, 

por intermédio de ações de cunho 

educativo, a fim de promover a 

sensibilização, a apropriação dos bens 

patrimoniais e o direcionamento 

participativo dos usos socioeconômicos 

dos mesmos. 

    

Ações de cunho educativo voltadas para 

os visitantes.     

Fonte: MARTINS, 2009 



 



Medidas de Preservação: Grupo D - Serranópolis  

Ações de Curto Prazo  Ações de Médio Prazo Ações de Longo Prazo 

Elaboração de uma publicação com os resultados da pesquisa 

arqueológica regional, numa linguagem popular, voltada à comunidade 

local e do entorno; 

Visitas a unidades semelhantes para verificação das 

medidas adotadas; 
Monitoramento do desgaste da rocha; 

Interpretação e sinalização dos sítios abertos ao turismo; 
Realização, no local, de simpósios internacionais sobre 

a temática; 
Monitoramento dos planos de fraturamentos; 

Espaço permanente para exposição de material arqueológico 

proveniente das pesquisas realizadas na região; 

Mapeamento de processos erosivos e áreas susceptíveis 

a escorregamentos nas circunvizinhanças dos abrigos. 
Monitoramento das variações da temperatura; 

Curso de treinamento para guias; 

  

Estudo do escoamento das águas pluviais; 

Curso de conservação com objetivos específicos de higienização/ 

manutenção dos paredões impactados pelas ações químicas que 

ocorrem nos abrigos em decorrência, principalmente, das águas 

pluviais, ocasionando a formação de películas de colorações 

diversificadas sobre as pinturas; pelas ações biológicas em decorrência 

da presença de animais como cupins, abelhas, morcegos, aves e outros, 

além da vegetação e pelas ações antrópicas decorrentes de atividades 

humanas capazes de alterar os abrigos e o meio circundante como 

desmatamentos, utilização do solo, turismo, pichações, visitação sem 

controle dentre outros; 

Estudo da influência das atividades antrópicas na região; 

Curso de primeiros socorros; Estudos sobre a influência do intemperismo biológico sobre as pinturas e  

Manutenção da infraestrutura instalada nos abrigos; Gravuras; 

Instalação de coletores de lixo apropriados para coleta seletiva; Estabilização ou recuperação de processos erosivos e de escorregamentos; 

Atividades de Educação Patrimonial diversificadas, voltadas para a 

comunidade local e principais cidades vizinhas (cursos informativos, 

seminários, palestras, minicursos, oficinas pedagógicas, malas diretas 

dentre outros); 

Viabilização de expansão da área do entorno dos sítios arqueológicos; 

Montagem de uma biblioteca; Limpeza dos abrigos; 

Incentivo e apoio para que a comunidade local (re)descubra seu 

patrimônio cultural e que este possa contribuir também para a sua 

sustentabilidade - importância da valorização da cultura local 

(saber/fazer); 

Medidas de minimização do desgaste da rocha; 

Parcerias com universidades, institutos e museus; Medidas de estabilização dos planos de fraturas; 

Parcerias com órgãos ligados ao turismo (como EMBRATUR, 

AGETUR, AGEPEL). 
Adoção de medidas que minimizem os efeitos da variação da temperatura; 

  

Instalação de um sistema de captação das águas pluviais; 

Medidas de controle frente ao intemperismo biológico; 

Medidas de proteção frente a ação antrópica. 

Fonte: BARBOSA et al, 2010 

 



Medidas de Preservação: Grupos B, C, E, F - Serranópolis   

Ações de Curto Prazo  Ações de Médio Prazo Ações de Longo Prazo 

Mapeamento Topográfico Planialtimétrico do entorno de proteção 
dos sítios arqueológicos e do entorno de ambientação (Lei Federal 
n° 6513/1977); 

Criação e instalação de escritório do IPHAN na cidade de 
Serranópolis e ou/Jataí atendendo também o município de 
Caiapônia e o sudoeste goiano, região que sofrerá um impacto de 
magnitude jamais vista no estado de Goiás, com projetos de 
instalação de usinas hidroelétricas e de álcool; 

Incentivo ao turismo sustentável; 

Definição Zoneamento com níveis de restrições, com 
estabelecimento de uma faixa de proteção no entorno dos sítios 
arqueológicos com largura mínima de 50 metros; 

Aplicação do Programa de Educação Patrimonial Permanente nas 
redes de ensino público e particular nas cidades de Serranópolis, 
Jataí e Caiapônia; 

Autorização de pesquisas com destacada relevância 
científica; 

Sinalização Turística e criação de vias de acesso. Contratação de 
especialistas para realizar a limpeza dos abrigos; 

Aplicação do Plano de Manejo elaborado; 
Incentivo a criação de um sítio-escola em algum sítio 
arqueológico de Serranópolis; 

Elaboração de Programa de Educação Patrimonial Permanente; Limpeza superficial dos abrigos; Apresentação dos resultados atingidos. 

Capacitação de grupo de guias locais que trabalhem em parceria 
com Museu local, IPHAN e principalmente os proprietários locais, 
responsáveis juridicamente; 

Limpeza dos paredões e tetos dos abrigos por especialistas; 

  

Discussão Social entre os envolvidos: guias, proprietários e 
comunidade em geral; 

Parceria com órgãos (SEMARH, AGEPEL, AGETUR, EMBRATUR) e 
instituições de Ensino e Pesquisa (UFG, PUC-GO, UEG, UNB e outras 
IES); 

Proibir a realização da prática esportiva de Rapell em todos os sítios 
arqueológicos no município de Serranópolis, inclusive 
desenvolvido por guias locais. 

Apoio a iniciativas locais ao uso sustentável do Patrimônio Natural e 
Cultural, como o Museu do Homem da Serra do Cafezal; 

  

Orientação a direção do Museu do Homem da Serra do Cafezal a 
participação em Editais Públicos (MinC, IPHAN, IBRAM) visando 
dotar o Museu com instalações adequadas e apoio a pesquisa e 
pesquisadores; 

Apresentação dos resultados atingidos. 

Fonte: SOUZA, 2010 

 


