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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em proposição visa à Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área 

impactada pela pavimentação da Rodovia MT-130, no município de Paranatinga, estado de Mato 

Grosso, em atendimento às disposições legais, bem como ao Parecer Técnico N°114/2018 –IPHAN-

MT DIVTEC IPHAN-MT/IPHAN fornecido pela Superintendência do IPHAN em Mato Grosso. 

Conforme o citado documento, o empreendimento é classificado como empreendimento 

Nível III, ou seja, “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”, 

conforme disposto na Instrução Normativa n° 01/2015. 

A Rodovia MT-130 (Trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha do 

Norte) com extensão de 26,12 km) localiza-se na zona rural de Paranatinga, entre a localidade 

denominada Santiago do Norte e o munícipio de Gaúcha do Norte - MT, região economicamente 

marcada pela produção agrícola nas proximidades com a Rodovia BR-242/MT.  

Em vias de pavimentação, a referida Rodovia compreenderá um trecho de 26,12 km – que terá 

como fluxo o comércio entre a localidade de Santiago do Norte e o munícipio de Paranatinga. 

Um conjunto de disposições legais que regem a questão do patrimônio cultural e arqueológico 

no Brasil nortearão o presente projeto, entre os quais: o Decreto-Lei n°25 de 1937, a Lei Federal n° 

3.924 de 1961, a Resolução nº 001 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a 

Portaria Interministerial n° 60 de 2015, Portaria Nº 196 de 2016, além da Portaria nº 07 de 1988 e da 

Instrução Normativa nº 01, de 25 de março 2015, ambos do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), entre outros.  

Também serão utilizados enquanto parâmetro de referência para os presente projeto, a nível 

internacional, a Convenção 169 da Organização Internacional de Trabalho (OIT), sobre Povos 

Indígenas e Tribais, de 1989. Esta Convenção visa defender o direito dos povos indígenas se 

manifestarem relativamente à execução de empreendimentos – como rodovias ferrovias, 

hidrelétricas etc. - que venham a afetar os seus territórios e seus recursos, através da “consulta livre, 

prévia e informada” (PTIX 2017). 

As normas de consulta dos povos indígenas determinadas nesta Convenção viriam a ser 

incorporadas na legislação brasileira apenas a partir de 2004, no Decreto Presidencial nº 5051. 



 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no segmento a ser impactado pela 
pavimentação da Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha 
do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato Grosso 

 

 

    5 
 

A nível regional, é importante referir o Protocolo de Consulta dos Povos do Território Indígena 

do Xingu (2017), resultado de uma parceria entre os povos xinguanos, a ATIX (Associação Terra 

Indígena Xingu), a RCA (rede de Cooperação Amazônica) e o ISA (Instituto Socioambiental). 

A disposto de tratar-se de empreendimento em área de impacto aos formadores do rio Xingu, 

neste protocolo se estabelecem as normativas de consulta aos povos xinguanos, através da 

adaptação regulamentar da Normativa 169 da OIT ao contexto específico do TIX, sendo assim, serão 

consultados os povos do TIX, especialmente, os Ikpeng. 

Conforme disposto na Instrução Normativa nº 01, de 25 de março 2015, a Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico constitui a primeira etapa nos trabalhos arqueológicos a serem 

desenvolvidos para empreendimentos classificados no Nível III, servindo de base à definição – por 

parte do IPHAN – das medidas de mitigação e de proteção do patrimônio arqueológico, a serem 

implementadas nas subsequentes etapas do licenciamento ambiental da obra.  

O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico caracteriza-se como um 

documento prévio à autorização dos trabalhos de arqueologia, e que consiste num plano de 

trabalho, com explicitação dos métodos, técnicas e atividades a serem aplicadas e desenvolvidas 

durante a implementação dos trabalhos de avaliação propriamente ditos. Aprovado pelo órgão 

tutelar (IPHAN) previamente à sua implementação, o projeto orientará a execução dos trabalhos em 

campo, dos trabalhos de laboratório e gabinete, e embasará a elaboração do subsequente Relatório 

Final de Avaliação Arqueológica.  

Para atendimento das exigências e recomendações do órgão tutelar – IPHAN – e das diretrizes 

presentes no aparato legal supracitado, especialmente ao disposto na Instrução Normativa 01/2015 

em seu artigo 18, a dita etapa de pesquisa contemplará a realização de, no mínimo: 1) levantamento 

de dados secundários a partir de fontes bibliográficas, e de documentação cartográfica (entre outros 

recursos); 2) ações de reconhecimento, no terreno, visando à identificação de vestígios 

arqueológicos em superfície e subsuperfície dos locais afetados pelas obras de construção do 

empreendimento, 3) realização de  prospecções em subsuperfície, 4) realização de registro aos 

territórios tradicionais apontados pelos Ikpeng, 5) registro e descrição das narrativas orais dos Ikpeng 

relacionadas a seus territórios antigos de perambulação na área do rio Jatobá. 

Desta forma, o projeto que ora se apresenta, versará sobre:   

 a contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento 

resumida, por meio de levantamento de dados secundários, a partir de consulta à 

bibliografia especializada;  
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 a proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área 

Diretamente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários em campo 

com base em levantamento prospectivo intensivo de subsuperfície;  

 a proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando 

registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do 

Projeto;  

 a proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais 

acautelados das atividades a serem realizadas no local, destinadas à comunidade local 

e ao público envolvido; e  

 a proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, 

divulgação científica e extroversão.   

 Apresentará, ainda, na forma de anexos, a indicação de Instituição de Guarda e Pesquisa para 

a guarda e conservação do material arqueológico; a declaração de endosso financeiro do 

empreendedor, o currículo do Arqueólogo Coordenador e da equipe técnica que participará do 

projeto.  

Os dados obtidos no desenvolvimento do projeto embasarão a elaboração do Relatório Final 

de Avaliação Arqueológica. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

O empreendimento em tela – Rodovia MT-130 – é localizado no município de Paranatinga, 

mesorregião norte Mato-grossense, microrregião de Paranatinga, a cerca de 368 km de Cuiabá, a 

capital mato-grossense. O acesso, partindo de Cuiabá é pela Rodovia da Guia –acessando a BR-163 

até o município de Sorriso, adentrando a BR-242/MT sentido a localidade de Santiago do Norte, que 

se encontra localizada a Sul dos limites do Território Indígena do Xingu. 

Paranatinga, com sede a 158 km da localidade de Santiago do Norte, apresenta como 

municípios mato-grossenses vizinhos, Campinápolis, Primavera do Leste, Planalto da serra, Rosário 

Oeste, Nova Ubiratã, Feliz Natal, Sorriso, Gaúcha do Norte, Santo Antônio do Leste e Querência. 

A região onde está inserida a MT-130 é marcada pela frente de exploração agrícola. O 

empreendimento compreende uma extensão de 26,1 km, definida pelos pontos de coordenadas 

geográficas como se segue: 54°13'55" W / 13°18'28" S (inicial) e 54°09'04" W / 13°28'42" S (final). 

Estando a MT-130 localizada em área de alto potencial arqueológico (ver Figura 1).  

 

Figura 1 – Traçado da MT-130 (em vermelho) em relação ao contexto arqueológico regional (curso 
dos rios Jatobá e Batovi próximos a paisagem sagrada de Kamukuwaká (patrimônio tombado) e 
demais sítios arqueológicos registrados no CNSA. Recorte de Imagem. Fonte: Imagem Google Earth 
de outubro de 2018. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA E ETNO-HISTÓRICA 

Enquadramento arqueológico: Arqueologia no Alto-Xingu 

Recua a 1897 a referência mais antiga a sítios arqueológicos nos formadores do Xingu, 

especificamente ao relato de Coronel Francisco de Paula Castro, que descreve um sítio em 

gruta, às margens do rio Culiseu / Kurisevo das Pedras, onde se teriam recuperado urnas 

funerárias (SIMÕES & ARAÚJO-COSTA 1978: 139). 

Seria, porém, na segunda metade do século XX, que se iniciariam as primeiras pesquisas 

arqueológicas na região. Por então, se denota um investimento maior por parte dos 

investigadores na bacia do Culuene, sendo de mencionar os estudos de Eduardo Galvão 

(1979), Gertrude Dole (1961-62), Mário Simões (SIMÕES & ARAÚJO-COSTA 1978), Pierre 

Becquelin (1993) e Nobue Myazaki (1998). 

Eduardo Galvão (1979), no âmbito de seus estudos etnográficos desenvolvidos em 1950, 

refere-se a vestígios cerâmicos por ele identificados no entorno do Posto Jacaré (Baixo 

Culuene), caracterizando-os e interpretando-os como remanescentes de possíveis 

enterramentos e antigos assentamentos indígenas: 

Depósitos arqueológicos com material de cerâmica são abundantes nos terrenos vizinhos ao 
atual acampamento do Jacaré, na confluência Culuene-Culiseu. (...) encontramos cerâmica até à 
profundidade de um metro, alguns restos de cinza e carvão, porém ausência de material ósseo. 
Não observamos estratificação nem extensão desses depósitos além de um perímetro de 1m o 
que nos levou à conclusão de que se tratava de enterratórios, fato que foi, aliás, confirmado por 
informantes Trumaí, que dizem ser aqueles enterratórios do tempo dos seus avós. (...). Nos 
achados superficiais, em um único local, observamos um depósito de cerca de vinte centímetros - 
aparentemente restos das fundações de uma casa, dada a sua forma circular - de camadas de 
carvão e cinza e fragmentos de ossos de animais. 

Sobre as cerâmicas, acrescenta: 

Não pudemos apreciar nenhuma diferença notável entre o tipo de cerâmica achado à 
superfície e o encontrado no suposto local de enterratório. A têmpera e a forma das bordas 
aproximam-se das do tipo de cerâmica Waurá moderna. Observa-se, porém, nas bordas, um tipo 
de denteamento ausente na cerâmica moderna. Alguns fragmentos apresentam igualmente um 
imbricado (finger impression) que não observamos em qualquer peça moderna. (GALVÃO 1979: 
80, 81, nota 16) 

Gertrude Dole, em inícios da década de 60, apresenta um estudo arqueológico da região 

ocupada pelos Kuikuro, estabelecendo pontes com a etnografia dos povos indígenas alto-

xinguanos. Assim, realizando pesquisas em vários pontos do Culuene, verifica a 
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preponderância de sítios com cerâmicas com características comuns, ao nível morfológico, 

tecnológico e decorativo. Destes sítios, se destaca, próximo à lagoa Kuikuro, um sítio 

cerâmico associado a grandes valas e a um grande caminho de acesso ao rio. Estas valas e 

caminhos, sugere, teriam um caráter defensivo e poderiam reportar-se a uma ocupação de 

raíz aruak, reforçando a antiguidade da presença de grupos étnicos aruak na região, em 

relação aos grupos tupi e carib (DOLE 1961-62: 403; 420, 421). 

Recuam à segunda metade do século XX – especificamente a 1965 - os primeiros intentos 

de levantamento arqueológico sistemático na região do Alto Xingu, protagonizados pelo 

PRONAPA – Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. O PRONAPA teria, então, como 

objetivo a sistematização de sítios e evidências arqueológicas no território brasileiro, com 

vista a contribuir para um mapeamento da ocupação antiga do país e definição de fases / 

tradições culturais com base na cultura material identificada. Na área da Amazônia Legal, 

onde se enquadra o estado de Mato Grosso, este programa se desdobraria no PRONAPABA – 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica (abrangendo os estados 

de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Norte de 

Goiás) – onde se revisitariam e atualizariam os dados compilados para a região do PRONAPA 

(SIMÕES & ARAÚJO-COSTA 1978: 7 e ss.). 

Para Mato Grosso, se definiriam vinte e duas regiões com base nas principais bacias 

hidrográficas e acidentes geomorfológicos do estado, de onde se destaca a área identificada 

como MT-FX – Formadores do Xingu. Esta área é definida, a Norte, pelo ponto de 

confluência dos rios formadores do Xingu – a saber, Ronuro, Von den Steinen, Jatobá, 

Tamitatoala/Batovi, Kurisevo das Pedras e Culuene – que delimitam, por sua vez, os seus 

limites Leste, Sul e Oeste (op. cit.: 51; Figura 02).  
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Figura 02: Mapa das áreas para cadastro de sítios arqueológicos, onde se assinala a área FX (Formadores 

do Xingu) (adaptado de SIMÕES & ARAÚJO-C0STA 1978). 

 

Aqui se enquadram os trabalhos de Mário Simões (op. cit.; BROCHADO et alii 1969) que 

buscaram preencher uma lacuna no conhecimento arqueológico do interior mato-grossense. 

O autor, então, identificaria 12 sítios arqueológicos - dentre enterramentos associados a 

oferendas rituais, a áreas habitacionais -, associados a evidências cerâmicas, que classificaria 

como pertencentes às Fase Diauarum (alto Xingu, com datações entre 1100-1200) e Fase 

Ipavu (Baixo Culuene, com datações entre 1200-1300) (SIMÕES & ARAÚJO-COSTA 1978: 143 

– 145; BROCHADO et alii 1969: 27; BECQUELIN 1993: 225). 
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A distinção entre as duas cerâmicas se manifesta nos componentes não-plásticos 

empregados: na cerâmica Diauarum predominaria o cariapé, enquanto que na cerâmica 

Ipavu predominaria o cauxi, para além desta última apresentar elementos decorativos. A 

distribuição das evidências sugere associarem-se a assentamentos circulares, tendo-se 

registrado um contexto funerário, onde o defunto teria sido depositado de costas, tendo 

como oferenda peças cerâmicas e conta de colar (BECQUELIN 1993: 226). 

Pierre Becquelin daria continuidade às investigações do PRONAPA, focando a sua área de 

atuação no alto e baixo cursos do Culuene, ao longo dos anos de 1973 e 1980. Dos sítios por 

si estudados, que parecem enquadrar-se na fase cerâmica Ipavu, se destacam Tuatuari e 

Jacaré onde identificou, para além da dispersão de material cerâmico, a presença de 

estruturas de terra em vala (idênticas às descritas por Gertrude Dole – 1961-62), com alturas 

variáveis entre 1m e 1,80m (Ibidem). Becquelin escavaria algumas destas valetas em 

Tuatuari e na região do Morená. Pese embora a presença de materiais arqueológicos, o 

autor sugere que resultariam de formações naturais, associadas a movimentos de aluvião, 

inferindo também sobre um eventual caráter defensivo ou de acumulação de detritos do 

espaço ocupado (op. cit.: 228). 

Pelas características ímpares de suas peças, Pierre Becquelin se refere ao sítio 

subaquático de Miararré - presumivelmente um local de realização de rituais - onde 

predominam placas decorativas com motivos geométricos e zoomorfos, cujas características 

apontam para uma Fase Ipavu Tardia (século XIV) (op. cit.: 228-230). O autor denota 

afinidades morfológicas e decorativas com as atuais cerâmicas Wauja, à semelhança do que 

ocorre em outros sítios pré-históricos por si estudados: 

Entre os numerosos sítios de aldeias, assinalados na região do Alto Xingu e do Culuene 
inferior, muitos são anteriores às explorações do fim do século XIX; apresentam uma cerâmica 
similar à cerâmica uaurá contemporânea, e são mencionados na tradição oral indígena. 
(BECQUELIN 1993: 230) 

Os carvões coletados em suas intervenções possibilitariam delinear um quadro 

cronológico mais afinado para a ocupação da região do Alto Xingu, entre o ponto de 

confluência dos formadores, no Morená, e o alto Culuene, recuando as evidências mais 

antigas ao século XI e as mais recentes ao século XIV (op. cit.). 
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Ao nível dos padrões de assentamento, verifica uma predileção pela escolha de áreas 

próximas a grandes lagoas ou cursos de água tributários dos rios principais, à semelhança do 

que sucede com as aldeias atuais. 

Também ao nível da produção cerâmica enfatiza os pontos comuns entre a cerâmica 

enquadrada na Fase Ipavu e a cerâmica Wauja, não só a nível decorativo, mas 

principalmente morfológico. As formas cerâmicas atuais, assim como as antigas, estão 

associadas aos modos de processamento e consumo da mandioca, sugerindo a longa 

diacronia e persistência não só da indústria cerâmica, mas, sobretudo, dos modos de 

subsistência a ela associados (Ibidem). 

Estes aspectos o levam a concluir: 

(...) somos tentados a pensar que houve evolução sem interrupção de ocupação da região 
entre a população da fase Ipavu e a população das aldeias visitadas a partir de 1884. Pensamos 
assim em vista das semelhanças entre a cerâmica arqueológica e a cerâmica contemporânea, 
bem como em razão da continuidade na disposição das aldeias. (BECQUELIN 1993: 231) 

Também Nobue Myazaki, em seu relatório de pesquisa pluridisciplinar na área do Alto-

Xingu, se refere a construções em terra, valas associadas a material arqueológico. Este 

material apresenta semelhanças com as cerâmicas atuais produzidas pelos Wauja, 

associando-se ao consumo da mandioca (MYAZAKI 1998: 11, 12). Myazaki aponta para uma 

possível função defensiva destas valas, concordando com a proposta aventada por Gertrude 

Dole (1961-62). Recordando a existência de estruturas afins entre comunidades de raiz 

Aruak bolivianas, acrescenta: 

Interessante neste contexto, é que todos os construtores de tais obras eram da família 
linguística Aruak, que muitos autores afirmam terem sido os primeiros a chegar no Alto Xingu, 
equipados com a tecnologia da cerâmica, do plantio da mandioca e que poderiam ter sido 
construtores das valetas. (MYAZAKI 1998: 10) 

Por finais do século XX, inícios do XXI, a arqueologia alto-xinguana beneficiaria do 

desenvolvimento extensivo de estudos etnoarqueológicos pluridisciplinares de Michael 

Heckenberger (2001a; 2001b). 

Questionando-se sobre a gênese e persistência do “sistema cultural alto-xinguano”, o 

autor buscou compor um entendimento dos fenômenos de transmissão e transformação 

numa perspectiva diacrônica que abrange um espectro temporal de 1000 anos 

(HECKENBERGER 2001a: 24). 
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Apartadas das principais rotas das bandeiras e viajantes, as comunidades do Alto Xingu 

demonstram uma notável persistência em seus moldes de ocupação, subsistência, sistema 

social e quadros cosmogônicos e rituais, onde uma relação entre contemporaneidade e 

remanescentes arqueológicos é plausível e necessária. 

Tomando como ponto de partida as principais persistências – 1) moldes de 

assentamento: aldeias circulares, com praça central e Casa dos Homens, localizadas perto de 

grandes lagoas ou trechos subsidiários de grandes rios; 2) modos de subsistência: produção 

cerâmica, extensas roças de mandioca; 3) reprodução social e cultural: realização de alianças 

intertribais, sistema de “trocas” e articulação de complexos rituais intertribais – Michael 

Heckenberger (2001a) busca uma leitura mais abrangente para as informações do discurso 

arqueológico. 

Assim, procede a um afinamento das periodizações propostas por Mário Simões (SIMÕES 

& ARAÚJO-COSTA 1978) e Pierre Becquelin (1993), com base nas informações destes 

trabalhos antigos, mas essencialmente, nas várias evidências ocupacionais que registrou na 

região. 

O Quadro 1, abaixo apresentado, constitui uma síntese dos períodos que compõem a 

Tradição Xinguana, principais movimentos migratórios associados, principais características 

de assentamento, culturais e elementos de ruptura. 

 

Quadro 1: Quadro-síntese dos períodos da Tradição Xinguana e principais eventos (a partir 

de Heckenberger 2001a) 

Período Características 

Ipavu Inicial 

(800-1400 d.C.) 

Estabelecimento de comunidades aruak-maipure: 

Aldeias circulares, com praça central e Casa dos Homens, localizadas entre a 

floresta e afluentes ou lagoas, roças de mandioca, produção cerâmica 

Estabelecimento do sistema cultural alto-xinguano aruak-maipure 

Ipavu Tardio 

(1400-1600 d.C.) 

Consolidação das comunidades aruak-maipure (Complexo Ocidental): 

Grandes aldeias circulares, com grandes eixos de circulação, aumento 

demográfico, aldeias fortificadas, estruturas em terra (valas) (Lago 

Tahununu) 

Estabelecimento de comunidades carib (Complexo Oriental): 
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Aldeias menores, não fortificadas, compostas de grandes malocas circulares 

comunitárias 

Fase Transicional 

1600-1750 

Efeitos das bandeiras no Brasil Central: 

Diminuição demográfica 

Abandono de assentamentos e surgimento de amplas áreas desocupadas 

Compressão geográfica: migração das comunidades carib (antepassados 

dos Kalapalo, Kuikuro e Nahukwá) para a região a Oeste do Culuene: 

Estabelecimento do sistema cultural multi-étnico alto-xinguano 

Estabelecimento de comunidades tupi (antepassados dos Kamayurá e 

Aweti) 

Fase Xinguana Inicial 

1750-1884 

Primeiros contatos e vagas migratórias de outros grupos étnicos: 

Diminuição demográfica e desestabilização do sistema cultural 

Estabelecimento de comunidades Trumai, Suyá e Bakairi 

Estabelecimento de comunidades carib periféricas 

Reestruturação e estabilização do sistema cultural multiétnico xinguano 

Fase Xinguana Tardia 

1884 - Presente 

Contatos com viajantes, expedições e Comissões: 

Diminuição demográfica causada por vagas epidêmicas 

Definição do Parque Indígena do Xingu (1961): 

Deslocação de grupos indígenas para a área do PIX 

Alienação de territórios tradicionais, de relevância cosmogônica e 

identitária 

Recuperação demográfica 

Reafirmação do sistema cultural alto-xinguano 

As informações compiladas da arqueologia, etnohistória e linguística permitiriam sugerir 

um estabelecimento por volta de 800-900 d.C. –Fase Ipavu Inicial - de comunidades Aruak-

Maipure, na região, que aí introduziriam o modelo ocupacional e de subsistência alto-

xinguano (op. cit.: 29): 

Esses imigrantes teriam trazido consigo uma herança comum, uma "estrutura sociocultural 
prototípica dos povos aruak do sul da Amazônia", realizando nas condições particulares da bacia 
um modelo cultural básico partilhado por outros grupos aruák-maipure distribuídos ao longo da 
Periferia Meridional da Amazônia. (FAUSTO 2004: 14) 

No alto Xingu, esse padrão cultural básico (aruak) reteve a sua forma por mais de mil anos, 
ainda que tenha sofrido transformações substanciais ao longo do tempo – evidenciadas, por 
exemplo, no estabelecimento de uma cultura regional multilíngue conhecida hoje como cultura 
xinguana. (HECKENBERGER 2001a: 29) 
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Estes grupos aruak-maipure, quiçá provindos da Amazônia Ocidental, antepassados dos 

atuais Wauja e Mehinako, ter-se-iam fixado nas cabeceiras do Xingu na sequência de 

movimentos migratórios (HECKENBERGER 2001b: 85): 

Os mehinako e os waurá são os descendentes atuais dos grupos aruak (Complexo Ocidental) 
que ocuparam continuamente a bacia do Alto Xingu, acima do Morená, desde os tempos pré-
históricos, enquanto os yawalapiti descendem aparentemente das aldeias do Complexo Ocidental 
abaixo do Morená, área que ocuparam historicamente antes do século XVIII. 

Um momento de consolidação das estruturas ocupacionais, de subsistência, sociais e 

rituais anteriores consubstanciar-se-ia na Fase Ipavu Tardio, materializando-se na 

continuidade da produção cerâmica, associada a extensas roças, mas, sobretudo, no 

aumento demográfico e de dimensão das aldeias circulares, agora maiores e dotadas de 

estruturas em vala, para além de extensas vias (HECKENBERGER 2001a: 41). Estas grandes 

aldeias comporiam o designado Complexo Ocidental, de raiz maipure, que então atingiria o 

seu apogeu. 

Para Oriente do Culuene se registram, por esta altura, comunidades carib, antepassadas 

dos atuais Kuikuro e Kalapalo, com moldes de assentamento distintos, que habitariam 

aldeias menores, compostas de poucas malocas comunitárias (op. cit.). 

A um período de transição, designado de Fase Transicional, se associa o surgimento de 

epidemias, resultando num decréscimo populacional e consequente abandono das grandes 

aldeias fortificadas. Também a este período recuam as incursões de povos indígenas jê à 

região oriental do Culuene, tendo como consequência a migração dos grupos carib aí 

estabelecidos para a porção ocidental deste rio. Estes movimentos resultam dos primeiros 

contatos – ainda que indiretos – com as bandeiras, que adentrariam na região mato-

grossense, plasmando-se nas evidências arqueológicas, em sítios como Nokugu, junto ao 

Lago Ipatse, onde Heckenberger identifica uma ocupação do século XVIII com características 

das malocas carib (HECKENBERGER 2001a: 53). 

Como consequência, se assistiria a uma reconfiguração do sistema cultural xinguano, 

então transformado num sistema cultural multiétnico pela agregação das comunidades 

carib. A este momento recuaria a introdução da maloca circular, de menores dimensões, no 

sistema de assentamento xinguano. 
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Também, por então, se refugiariam na região grupos Jê, antepassados dos Kamayurá e 

Aweti (op. cit.: 43). 

A segunda metade do século XVIII até ao momento da expedição de Karl von den Steinen 

em 1884– Fase Xinguana Inicial - constitui um momento de primeiros contatos com os 

colonizadores, acarretando significativas consequências demográficas, migratórias e de 

organização regional. Por esta altura, outros grupos indígenas se vêm forçados a abandonar 

os seus territórios tradicionais, buscando refúgio na região. Este é o caso dos Suyá, Trumai e 

Bakairi, para além de outros grupos periféricos carib e tupi (op. cit.). Mercê da contração da 

população Wauja para a porção baixa do rio Tamitatoala/ Batovi, os Bakairi viriam a ocupar, 

a partir do século XIX, o alto e médio curso deste rio, estabelecendo relações pacíficas com 

os seus vizinhos Aruak (HECKENBERGER 2001b: 81). 

A este momento recua a definição e estabilização do sistema cultural multi-étnico alto-

xinguano, então documentado por Steinen. De fato, os relatos da sua expedição constituem 

o mais antigo e completo registro escrito da ocupação das cabeceiras do Xingu (op. cit.; 

FAUSTO 2004). 

A fase sucedânea, designada por Michael Heckenberger de Fase Xinguana Tardia, 

corresponde ao período do contato pleno das comunidades alto-xinguanas com a sociedade 

ocidental, através de expedições, missões e comissões, de que vale a pena mencionar a 

Comissão Rondon. Estes contatos acarretariam grandes perdas populacionais decorrentes da 

proliferação de epidemias, concomitantemente chamariam a atenção para a necessidade de 

proteger essa porção de território, culminando com a definição do Parque Indígena do Xingu 

em 1961. 

Deixando de fora porção considerável dos territórios tradicionais dos grupos indígenas 

alto-xinguanos, o Parque Indígena do Xingu, teria como consequência o reestabelecimento 

dos vários grupos étnicos, a sua recuperação demográfica e a reafirmação do sistema 

cultural alto-xinguano. 

Todavia, apartando os povos indígenas de seus territórios atemporais, excluiria 

importantes locais da sua cosmogonia, de que constituem o caso Kamukuwaká e Sagihengu. 
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Da Pré-História à atualidade, é nítida a perduração dos costumes ancestrais. Apesar da 

assimilação de grupos étnicos diferentes, de epidemias e contatos com os colonizadores, a 

continuidade da tradição xinguana encontra expressão na longa duração dos padrões de 

assentamento – aldeias circulares, com praça central, instaladas entre floresta, pequenos 

córregos ou lagoas – da materialidade e subsistência– na produção cerâmica e cultivo de 

extensas roças de mandioca – nas práticas sociais e rituais agregadoras. 

O sistema alto-xinguano – do passado ao presente – se firma como sistema estável, em 

contínua dinâmica de transformissão: 

 (...) os esquemas culturais (restruturas profundamente arraigadas) tornam-se incorporados e 
objetivados pela prática social de maneiras muito condicionadas e repetitivas: o passado é 
sedimentado, ou mesmo inscrito, tanto na paisagem, no arranjo das casas e aldeias, nos objetos, 
quanto na memória, no movimento dos corpos, nos ciclos rituais. (HECKENBERGER 2001a: 56) 

Mais recentemente, à luz da designada “Arqueologia de Contrato”, se têm desenvolvido 

trabalhos arqueológicos de caráter preventivo e de mitigação de impactos, nas regiões das 

cabeceiras do Xingu, vinculados a grandes empreendimentos, como construção de PCHs e 

rodovias, que têm contribuído para o enriquecimento do conhecimento da arqueologia do 

Alto-Xingu. 

Constitui o mais polêmico exemplo o caso da PCH Paranatinga II, cuja localização no sítio 

de Sagihengu – onde presumivelmente se teria realizado o primeiro Kwarup, o ritual 

funerário da mãe de Sol e Lua – teria despoletado uma acesa reivindicação indígena pelo 

estudo e proteção desse espaço sagrado, elemento basilar da identidade alto-xinguana. 

À luz desta reivindicação, se desencadeia um processo que culminaria no tombamento 

não só desta área sagrada, mas também da Paisagem de Kamukuwaká, às margens do rio 

Tamitatoala / Batovi. Então se realizariam trabalhos arqueológicos e etnohistóricos na área, 

para além de laudos antropológicos encomendados pelo Ministério Público Federal (cf. 

FAUSTO 2004; ROBRAHN-GONZÁLEZ 2008). 

Assim, no âmbito dos trabalhos arqueológicos associados ao empreendimento da PCH 

Paranatinga II, se identificariam oito sítios ao longo das margens do Culuene (Quadro 2). 

Também os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do empreendimento da BR-

242/MT prestariam contributo – ainda que fragmentado – para o conhecimento da 
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ocupação pretérita dos formadores do Xingu. Identificaram-se, então, sítios líticos, 

especificamente, oficinas de produção ao ar livre associadas à então designada “Fase 

Kurisevo”, para além de sítios cerâmicos, passíveis de enquadrar pelas datações 

radiocarbônicas – entre os séculos XV e XVI – e características cerâmicas na Tradição 

Xinguana (HIROOKA 2016: 453, 454). 

 

Quadro 2: Sítios arqueológicos da região dos formadores do Xingu / Alto Xingu (a partir da 

compilação das literaturas acima mencionadas) 

Designação Descrição Hidrografia Referências Bibliográficas 

Atiki Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Culuene Dole 1961-62 

Aldeia 

Kuikuro 

Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Margem 

esquerda do 

Culuene 

Becquelin 1993; Simões & Araújo-

Costa 1978 

Barranco Alto Sítio lítico Culuene Hirooka 2007 

Cachoeira do 

Adelino 

Sítio cerâmico a céu aberto  Cachoeira do 

Adelino 

(Culuene) 

Ibidem 

Córrego do 

Arnor 

Sítio cerâmico a céu aberto  Córrego do 

Arnor 

(Culuene) 

Ibidem 

Córrego do 

Joaquim 

Sítio cerâmico a céu aberto  Culuene Ibidem 

Córrego do 

Rio Grande 1 

Sítio lito-cerâmico a céu aberto  Culuene e 

Córrego do 

Rio Grande 

Ibidem 

Córrego do 

Rio Grande 2 

Sítio lito-cerâmico a céu aberto Córrego do 

Rio Grande 

(Culuene) 

Ibidem 

Culuene 1 Sítio litocerâmico a céu aberto, Culuene Ibidem 
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da fase Ipavu (sécs. XI-XV) 

Culuene 2 Sítio litocerâmico a céu aberto 

(sécs. XIII-XV) 

Culuene Ibidem 

Fazenda 

Paraíso 

Sítio cerâmico a céu aberto  Culuene Ibidem 

Fazenda 

Paulista 

Sítio litocerâmico a céu aberto Culuene Ibidem 

Ipavu I Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Lagoa Ipavu 

(Culuene) 

Simões & Araújo-Costa 1978 

Ipavu II Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Lagoa Ipavu 

(Culuene) 

Ibidem 

Ipavu III Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Lagoa Ipavu 

(Culuene) 

Ibidem 

Lagoa das 

Onças / 

Miararré 

Sítio cerâmico subaquático, da 

fase final Ipavu (inícios séc. XIV); 

peças votivas 

Lagoa das 

Onças / 

Miararré 

(Culuene) 

Becquelin 1993; Simões & Araújo-

Costa 1978; Myazaki 1998  

Lamakuka Sítio cerâmico a céu aberto 

perto da aldeia Kuikuro, da fase 

Ipavu 

Culuene Dole 1961-62 

Jacaré Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Valas 

Margem 

direita do 

Jacaré 

(Culuene) 

Galvão 1979; Dole 1961-62; 

Simões & Araújo-Costa 1978 

Makafuku Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Rio Tuatuari 

(Culuene) 

Dole 1961-62 

Nariá Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Lagoa Nariá 

(Culuene) 

Simões & Araújo-Costa 1978 

Noviari Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Lagoa Ipavu 

(Culuene) 

Ibidem 
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Ponta de 

Lança 

Sítio litocerâmico a céu aberto Culuene Hirooka 2007 

Recanto Sítio cerâmico a céu aberto: 

acampamento 

Culuene Hirooka et alii 2016 

Rondon Sítio cerâmico a céu aberto Culuene Ibidem  

Tuatuari Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Valas 

Margem 

esquerda do 

Tuatuari 

(Culuene) 

Becquelin 1993; Simões & Araújo-

Costa 1978; Myazaki 1998 

Tugumaitepe Sítio cerâmico a céu aberto, da 

fase Ipavu 

Culuene Dole 1961-62 

Rio Ferro Sítio litocerâmico a céu aberto, 

da fase Ipavu 

Rio Ferro 

(Ronuro) 

Hirooka et alii 2016 

Terra Cinza Sítio litocerâmico a céu aberto Ronuro Ibidem 

Ribeirão 

Grande 

Sítio litocerâmico a céu aberto Ronuro Ibidem  

Ilha de 

Steinen 

Sítio lítico a céu aberto (oficina) 

(séc. II) 

Von den 

Steinen 

Ibidem 

Jaguaribe Sítio lítico a céu aberto Jatobá Ibidem 

Santiago Sítio lítico a céu aberto Jatobá Ibidem 

Jatobá Sítio lítico a céu aberto (oficina) Jatobá Ibidem 

Lesma Sítio lítico a céu aberto Jatobá Ibidem 

Pajam Sítio litocerâmico a céu aberto Jatobá Ibidem 

Kurisevo das 

Pedras 

Conjunto de sítios líticos a céu 

aberto (oficinas) 

Kurisevo Ibidem 

Batovi Sítio cerâmico a céu aberto Tamitatoala / 

Batovi 

Ibidem 

Tapanaku Valas Lagoa 

Piyulaga 

Myazaki 1998 
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(Tamitatoala / 

Batovi) 

Akainpisi Antiga aldeia Wauja Tamitatoala / 

Batovi 

Ibidem 

Tsariaupihi Antiga aldeia Wauja Tamitatoala / 

Batovi 

Ibidem 

Tapakuia Sítio litocerâmico a céu aberto: 

antiga aldeia Wauja e Bakairi 

Tamitatoala / 

Batovi 

Fausto 2004; Steinen 1942 

Paisagem 

Sagrada de 

Kamukuwaká 

Conjunto de elementos 

paisagísticos, arqueológicos e 

etnohistóricos: gruta com arte 

rupestre, sítio lito-cerâmico a 

céu aberto, paisagem natural 

Tamitatoala / 

Batovi 

Myazaki 1998; Heckenberger 

2001a; Fausto 2004; Robrahn-

González 2008 

A informação acima exposta releva a prolixidade de remanescentes estruturais – valas e 

caminhos – e materiais – elementos cerâmicos e líticos – que atestam a ocupação na longa 

diacronia da região do Alto Xingu. Uma ocupação pautada por movimentos migratórios de 

vários grupos étnicos, contrações e dispersões populacionais, algumas das quais associadas 

aos primeiros contatos com povos exógenos “colonizadores”. 

A paisagem sagrada de Kamukuwaká compreende-se, aqui, como vestígio arqueológico 

de uma ocupação humana pretérita, materializada na arte rupestre gravada na gruta 

homônima e no parco material lítico disperso. Os elementos gravados em suas paredes 

integram, por sua vez, o discurso identitário não só dos Wauja – o grupo étnico que tem nas 

margens do Tamitatoala e em Kamukuwaká sua cosmogênese – mas de todas as etnias que 

compõem o que se convencionou designar por “sistema cultural alto-xinguano”. 
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2.2. Enquadramento Etnohistórico: O sistema cultural xinguano 

A região dos formadores do Xingu destaca-se, historicamente, pela prolixidade de etnias 

de diferentes grupos linguísticos, que se distribuem em torno dos principais cursos de água e 

seus afluentes. Assim, na região do Alto Xingu se registram, historicamente, as etnias 

Bakairi, Kuikuro, Nahukwá, Kalapalo, Naravute e Ikpeng (do tronco linguístico carib, nos 

rios Jatobá, Batovi, Kurisevo e Culuene), Kamayurá e Aweti (tronco linguístico tupi, no baixo 

Kurisevo e médio Culuene), Trumai (língua isolada, nos rios Culuene e Kurisevo), Wauja, 

Kustenau, Mehinako e Yawalapiti (família linguística aruak-maipure, rios Ronuro, Batovi e 

Kurisevo). Apesar de linguística e etnicamente heterogêneo, este conjunto de etnias partilha 

caracteres culturais, compondo a designada “cultura alto-xinguana”. 

Deve-se aos registros dos primeiros viajantes o conhecimento dos modos de vida destes 

povos, alguns dos quais já extintos, em momento antecedente à criação do Parque Indígena 

do Xingu (de que são exemplo os Kustenau). Karl von den Steinen (1888; 1942), em 1884 e 

1887 empreenderia expedições ao rio Xingu, partindo do rio Tamitatoala / Batovi e do rio 

Kurisevo (Culiseu), respetivamente. Os seus relatórios constituem importante documento 

antropológico e geográfico da região, em momento antecedente à delimitação dos 

territórios indígenas. 

Calcularia, por então, a existência de grupos indígenas numerosos na região, firmando a 

arreigação dos vários grupos étnicos a esse território e, inclusivamente, se reportando ao 

conhecimento oral que estes têm das suas proveniências ancestrais. Atentando nos 

caracteres que unem as várias etnias que habitariam a região do Alto-Xingu, Steinen é o 

primeiro a designar uma “cultura alto-xinguana” (STEINEN 1888). 

Em inícios do século XX, o alemão Max Schmidt (1942) empreenderia uma expedição ao 

Xingu, também ela iniciada no rio Kurisevo. Para além do convívio com os Bakairi, que o 

auxiliariam em sua viagem, o alemão menciona encontros com outras etnias, como os 

Nahukwá, Mehinako, Aweti e Trumai. 

Claude Lévi-Strauss, na compilação Handbook of South American Indians (1948), 

apresenta, em linhas gerais, as características ocupacionais dos grupos indígenas do Alto 

Xingu. Com base nas informações reunidas dos primeiros viajantes, salienta, dentre os 

elementos comuns entre os grupos, uma tendência para a localização das aldeias indígenas a 
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cerca de 3/6 km das margens dos grandes rios, com exceção dos Trumai (LÉVI-STRAUSS 

1948: 326). 

Sobre as origens da variedade étnica e linguística da região muito se tem discorrido. 

Supõe-se que a ocupação mais remota teria ocorrido por um grupo de aruak-maipure que, 

vindo do ocidente, se teria estabelecido no Alto Xingu, pelos séculos IX/XI. Pelo século XVIII, 

aí se estabeleceriam grupos carib e, mais tarde, tupi, compondo o mosaico pluriétnico 

xinguano. Por finais do mesmo século, inícios do século XIX, se teriam estabelecido outros 

grupos carib, como os Bakairi, e os Trumai (HECKENBERGER 2001a; SEKI 2011: 60, 61). 

Presentemente, a maioria destes grupos habita o Território Indígena do Xingu (TIX), com 

exceção dos Bakairi (PIB/ISA). 

É Karl von den Steinen que disponibiliza os primeiros relatos sobre os caracteres que 

definem a “cultura alto-xinguana”; dentre eles, o sistema de trocas entre os povos do alto 

Xingu: 

Não se deve presumir por isto que aquelles indios conhecem de forma alguma o commercio 
verdadeiro de permutação. Nas visitas a uma tribu estranha cada índio leva e dá os objectos por 
elle produzidos, por exemplo, fio de algodão, cuias, etc., e na partida elle recebe o que mais 
precisa. (STEINEN 1888: 204) 

Esta rede intricada de trocas estruturar-se-ia através das vias fluviais e vias terrestres: 

“(...) Por esta rede fluvial e terrestre entretem as tribos do Batovi, suas relações com as do 
Coliseu e Coluene, assim como com aquelas situadas no interior das grandes baías como os 
Jaulapetis e Comajurá” 

De igual modo, Max Schmidt (1942) registra no Kurisevo, este intenso movimento de 

trocas intertribais: 

O dia de hoje demonstra como é grande o comércio no rio, mesmo entre tribus diferentes. 
Uma canoa com dois naucuás e uma mulher meinacú alcançou-nos hoje. (…) Por fim pela noitinha 
ainda encontrámos uma embarcação com dois homens e uma mulher trumais. Ao passarmos um 
junto do outro, um dos nossos auetós trocou a sua flecha pela do trumai. Parece-me regra 
determinada que os indígenas do Culiseu, quando em viagem, troquem os seus objetos entre si. 
Verifica-se que o auetó aqui no meu barco já assim procedeu por diversas vezes, pois grande 
parte das suas flechas não era de origem auetó, provindo das mais diferentes tribos das 
redondezas. (SCHMIDT 1942: 73) 

Tirando o maior proveito dos dotes artesanais de cada etnia e da disponibilidade de 

matéria-prima da região, denota-se uma especialização na produção dos itens de troca: 

(…) os Trumai fabricavam machados de diabásio, os Iaulapiti e Uaurá [Wauja] constituíam as 
tribos ceramistas, os Bakairi produziam colares de conchas e missangas muito apreciados, além 
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de redes de algodão, os Nauquá forneciam as melhores cuias, os Suia e Trumai plantavam 
tabaco, e estes últimos produziam um sal de aguapé. (...) (op. cit.: 26, 27) 

Este sistema de trocas entre os grupos xinguanos inscreve-se num movimento de partilha 

material, simbólica e de conhecimento; uma intensa interação cultural, social, política, ritual 

e cosmogônica, que viria a compor o que se designaria por “cultura alto-xinguana”. Este 

“sistema cultural” se embasaria em relações intercomunitárias e de interdependência 

intensas que se expressam não só nas trocas e especialização artesanais, mas também nas 

regras de alianças matrimoniais, rituais intertribais, na homogeneidade cultural, política, 

estética, cosmogônica, na própria estrutura e composição das aldeias. Michael 

Heckenberger (2001b: 87) denominaria este processo de “aculturação intertribal”, uma 

“xinguanização” de diferentes grupos étnicos: 

A identidade xinguana depende não apenas das práticas culturais partilhadas, mas também, 
mais fundamentalmente, da adopção de cosmologia e ideologia distintas, e inclusive de um mito 
de origem comum, além da coparticipação nos rituais intertribais, notadamente no ciclo de rituais 
em torno da chefia concentrados na cerimônia do Kwarup. (HECKENERGER 2001b: 90) 

 

2.2.1. Etnohistória do rio Jatobá / Roro Walu 

A região das cabeceiras que enformam o rio Xingu constitui corredor natural de 

circulação, propício ao estabelecimento de comunidades humanas desde tempos 

imemoriais. 

Particularmente, a bacia do rio Jatobá, com seus afluentes, na área de implantação do 

projeto, constitui região de perambulação tradicional dos Ikpeng, próxima dos territórios 

ocupados pelos Wauja, Kustenau (aruak-maipure) e pelos Bakairi (do tronco carib) (Figura 

03). 

Em 1884, Karl von den Steinen iniciaria a sua primeira expedição ao rio Xingu, descendo 

desde as cabeceiras do rio Tamitatoala/Batovi, ao seu encontro com o rio Ronuro e com o 

rio Xingu. Os relatos desta viagem constituem importante documento antropológico e 

geográfico, apresentando uma caracterização do clima, principais acidentes geográficos/ 

elementos paisagísticos, da fauna, flora e dos grupos étnicos que encontra na região 

(STEINEN 1942: 211, 218). 
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Atualmente, boa porção do curso do rio Jatobá se situa fora dos limites do TIX e os grupos 

indígenas que por aí teriam habitado estão apartados dos seus territórios ancestrais. 

 

 

Figura 03: Extrato do Mapa Etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes, de Curt Nimuendajú, onde se 

localizam os rios formadores do Xingu (NIMUENDAJU 1987). 

 

2.2.1.4. Os Ikpeng [Txicão] 

Os Ikpeng /Txicão, da família carib, integrantes de uma porção do grupo Arara, do rio Iriri, 

afluente do Xingu no Pará (Menget 1977 apud SEKI 2011: 64), teriam descido até aos 

formadores do Xingu por inícios do século XX, perambulando entre os rios Ronuro, Jatobá e 

Tamitatoala/Batovi. 

Pouco se sabe sobre a sua história e modus vivendi em momento antecedente ao 

contato, evidenciando, atualmente, práticas afins aos grupos alto-xinguanos. As suas aldeias 

seriam compostas de uma grande casa, capaz de albergar toda a comunidade (IRELAND 

2001: 277). 

Conhecidos pelo seu carácter nômade e aguerrido, seriam temidos pelos seus vizinhos 

Wauja, Mehinaku, Nahukwa, Aweti e Trumai (op. cit.). 
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É recorrente nas narrativas Wauja os ataques Ikpeng que, pintando-se de carvão e 

atacando por terra, ficariam na esculca de grupos menores, fáceis de atacar. Destas querelas 

um episódio é particularmente marcante. Em meados do século XX, cansados das incursões 

violentas dos Ikpeng, os Wauja atacariam com armas de fogo a sua aldeia, na esperança de 

resgatar duas jovens que haviam sido raptadas. Surpreendendo os inimigos e dotados de 

armamento superior, o confronto resultaria numa chacina da aldeia Ikpeng, tendo 

sobrevivido alguns de seus habitantes que fugiram para a mata. Para trás, ficou a casa 

comunal em chamas, com todos os seus mantimentos (IRELAND 2001: 261, 262; MAIA et alii 

2004).  

Por alturas do seu primeiro contato, em 1964 com os irmãos Villas-Bôas, o grupo, 

francamente menor e em risco extinção, depauperado por doenças e conflitos interétnicos, 

habitaria as margens do rio Jatobá (Roro Walu), tendo sido transferido para o então Parque 

Indígena do Xingu, onde ocuparia uma porção do território situada entre os rios Kuluene e 

Tuatuari, até ao seu estabelecimento presente na área do Médio Xingu, perto do território 

Trumai (op. cit.; SEKI 2011: 64; TIB/ISA). Não obstante, o grupo preserva um vínculo 

identitário com o rio Jatobá, lutando pelo regresso ao território dos seus ancestrais. 

2.2.1.2. Os Kura [Bakairi] 

Os Baikairi, etnia do tronco linguístico carib, estariam densamente distribuídos no 

entorno do alto curso dos rios Arinos, Teles Pires e Paranatinga – na bacia do Tapajós – e rios 

Tamitatoala/ Batovi e Kurisevo – afluentes do rio Xingu (LÉVI-STRAUSS 1948: 322).  

O povo teria a sua origem mitológica vinculada ao salto Sawapá, contíguo ao ponto de 

confluência entre os rios Paranatinga (Pakuera) e Rio Verde, tendo-se fragmentado e 

redistribuído pelos territórios mencionados devido à pressão de outras etnias, como os 

Kaiabi, Tapayuna e Nambiqwara (LAMEGO 2006: 25).  

 

Histórico de contato  

Os primeiros contatos com os Bakairi, na área do Arinos, recuariam a inícios do século 

XVIII, na senda da exploração do ouro e diamante mato-grossenses, sendo que, pelo século 

XIX, a região seria já densamente povoada por garimpeiros e escravos (BARROS 1977 apud 
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LAMEGO 2006: 38). Também a exploração da hevea brasiliensis (seringueira) se repercutiria 

nos grupos Bakairi, incorporados, então, na empresa seringalista. Já no século XX, 

trabalhariam também em plantações de café, fumo e na exploração ganadeira extensiva (op. 

cit.: 39, 40). Estas condições de ocupação do espaço levariam ao seu estabelecimento no 

alto Paranatinga. 

Entre a segunda metade do século XVIII e inícios do XIX, uma cisão ocorreria entre os 

Bakairi, propulsada, muito possivelmente, por consequências do contato e/ou pressões 

interétnicas. Por então, um grupo Bakairi viria a ocupar as cabeceiras do rio Tamitatoala, no 

Alto-Xingu, estabelecendo relações pacíficas com os seus vizinhos aruak (HECKENBERGER 

2001b: 81). 

Este grupo Bakairi do Alto Xingu enfrentaria o contato só em finais do século XIX, por 

ocasião das expedições de Karl von den Steinen. O etnógrafo descreve com acuidade a etnia, 

designando-os como Bakairi Bravos, em contraponto aos Bakairi Mansos que conheceu no 

Paranatinga (Steinen apud LAMEGO 2006: 30). Na subida do Tamitatoala, Steinen descreveu 

quatro assentamentos, todos eles distantes da margem cerca de 3 km, um deles próximo ao 

Salto da Alegria, três na margem esquerda do rio e o último, mais próximo da sua 

desembocadura, na margem direita (STEINEN 1942: 198).  

Deste contato resultaria a propagação de doenças epidêmicas que viriam a ameaçar a 

sobrevivência do grupo. Assolados e praticamente dizimados por doenças, os Bakairi do Alto 

Xingu reuniriam com os Bakairi do Paranatinga, na década de 20.  

Presentemente, os Bakairi habitam em duas terras indígenas: a Terra Indígena Bakairi – 

nos municípios de Paranatinga e Planalto da Serra - e a Terra Indígena Santana – no 

município de Nobres, ambas extrínsecas à região da bacia do Xingu (TIB/ISA, Lamego 2006: 

2).  

 

Cosmologia, ritualística e subsistência 

A ostensiva ritualística Bakairi está vinculada às estações, épocas de colheita e cultivo, 

assim como a rituais de passagem e iniciação, de onde se mencionam: o Anji Itabienly 
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(batizado do milho), Kapa e Iakuigade (ritos com máscaras) e o Sadiri (de furação de orelhas) 

(cf. Barros 1992 apud LAMEGO 2006: 70).  

Para os Bakairi, o ser humano abarca dois elementos – kxayatopüri, a sombra, e kxatia / 

ksutugi, a camisa / pele (ABREU 1895: 43 e ss.). Estes dois elementos representam dois 

mundos – o terreno e o extraterreno – cuja interligação é conseguida pela sombra. O seu 

ritual funerário está intrinsecamente relacionado com esta comunicação entre mundos: um 

ritual de passagem, de transmigração da sombra do mundo terreno, para o extraterreno, 

onde o defunto ornado com urucum e com os seus adereços, é depositado em cova com os 

objetos que usou em vida. Para a sua sombra ascender, entoam-se cânticos e oferecem-se 

gêneros alimentícios. A sombra transforma-se, então, em yamüra (ABREU 1895: 44). 

Os Bakairi têm como práticas de subsistência a agricultura – plantio de mandioca (para o 

preparo do biju), milho, feijão, cará, algodão -, coleta e pesca – recorrendo à consecução de 

pequenas represas e açudes, instalação de cestas e redes para captar o peixe, além da pesca 

noturna com arco e flecha (LÉVI-STRAUSS 1948: 324; STEINEN 1888: 197). Como atividades 

artesanais primaciais refiram-se: a cestaria – atividade masculina – ornamentos, redes de 

algodão e utensílios esculpidos em madeira, de onde se distinguem as máscaras (op. cit: 325, 

331, 332). 

 

2.2.1.5. Os Kustenau 

Os Kustenau, atualmente extintos, pertenciam ao grupo linguístico Arawak. Habitantes 

do Alto Xingu, teriam perambulado no entorno dos rios Ronuro, Tamitatoala e Kurisevo, 

tendo sofrido alto decréscimo populacional no decurso dos primeiros contatos, sendo 

paulatinamente absorvidos pelos Wauja (IRELAND 2001: 278; SEKI 2011: 65). Em sua 

expedição, Karl von den Steinen encontra uma aldeia Kustenau no baixo curso do rio 

Tamitatoala (STEINEN 1942: 213). Descreve sucintamente as suas habitações, similares às 

dos Bakairi, distinguindo-os pela confecção das redes em buriti (op. cit.). 
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2.2.1.6. Os Wauja [Waurá] 

Os Wauja, etnia do tronco linguístico Aruak, integram a família dos maipure centrais, 

junto com os Mehinaku, os Yawalapiti, os Pareci e os Enawene Nawe (TIB/ISA, FRANCHETTO 

2001: 117, 118). São habitantes tradicionais do rio Tamitatoala / Batovi, na região do Alto 

Xingu.  

Os Wauja integram o sistema cultural alto-xinguano, que se reflete na forma como 

constituem suas aldeias, em seus costumes, em alguns comportamentos sociais e rituais, 

etc. Atualmente, os Wauja estão distribuídos por quatro aldeias no Território Indígena do 

Xingu/T.I. Batovi: Piyulaga, Ulupwene e Batovi (junto ao rio Tamitatoala) e Piyulewene (junto 

ao rio homônimo, também conhecido como Rio Von den Steinen).  

 

Histórico de contato 

Karl von den Steinen, em sua expedição de 1884, aponta referências a “vaurá” feitas 

pelos Bakairi e pelos Kustenau, sem, no entanto, os ter encontrado em seu percurso 

(STEINEN 1942: 211, 218). O alemão viria a identificar, posteriormente, os Wauja, junto com 

os Kustenau, como habitantes da margem direita do baixo rio Tamitatoala (SCHMIDT 1947: 

61). Por 1931, os Wauja ter-se-iam estabelecido também pelo Kurisevo, perto dos Yawalapiti 

e Mehinaku (LÉVI-STRAUSS 1948: 322). 

Tendo como espaço de perambulação a região entre os rios Kurisevo, Tamitatoala/Batovi 

e Piyulewene / Von den Steinen - cabeceiras do rio Xingu - a mobilidade Wauja estaria 

associada à disponibilidade de recursos do meio, mas também a conflitos com etnias 

muteitsi (culturalmente diferenciadas, como os Ikpeng, responsáveis pelo abandono de 

algumas aldeias) e aos contatos com os kajaipa (brancos, não indígenas), que consigo 

trariam doenças epidêmicas (IRELAND 2001: 259 e ss.). Estes contatos – o primeiro por finais 

do século XIX, o segundo por meados do século XX – resultariam numa redução drástica da 

população das aldeias, ainda hoje recordada pelos mais velhos (op. cit.: 269). 

 

Cosmologia, ritualística e subsistência 
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O rio Tamitatoala constitui o centro do universo cosmogónico do povo Wauja. O rio é 

considerado pelos Wauja como seu berço cosmogônico, palco das intensas querelas entre os 

personagens mitológicos Kamo (Sol) e Kejo (Lua) – os criadores e educadores da 

humanidade1 – que estão na génese de seus costumes e ritos, bem como práticas e 

competências que definem a cultura alto-xinguana. O repertório de artesanatos e utensílios, 

técnicas de agrosilvicultura, conhecimentos medicinais, regras morais, sociais e ritualísticas, 

legadas pelos demiurgos, sustém um modo de vida milenar.  

A gruta de Kamukuwaká e seu entorno são disso exemplo, se vinculando à origem do 

ritual de passagem dos meninos a jovens lideranças: o ritual de furação de orelha. O ritual de 

furação de orelha pohoká é o ritual de passagem do jovem wauja a futuro liderança. É 

acompanhado de uma dieta e de uma reclusão. Este ritual tem a sua origem com o povo de 

Kamukuwaká que habitaria a gruta homônima, tendo sido por eles legado ao povo Wauja, 

que também aprenderia suas regras e músicas com Yakuwixekú e seus irmãos. 

De sua ritualística, intimamente associada aos ciclos da Natureza, se destaca um 

calendário de cerimônias de apaziguamento e presenteamento dos apapaatai, donos dos 

lugares e recursos naturais. Expressão primária da cosmologia Alto Xinguana, os rituais são o 

som e a dança do cosmo corporizado em rotinas diárias: rituais de iniciação (pohoká, 

kajatapá, etc); celebração de gênero (kawoká, iamurikumã, etc); rituais de passagem 

(kaumai, yawari, etc); práticas xamânicas (pukai, atujuwa, etc); celebrações sazonais 

(mapulawá, kagapa, etc) (PIEDADE 2004). 

A arte gráfica – expressão dos padrões musicais da natureza – ornamenta corpos e 

objetos, revestindo-os de uma existência para além de si mesmos. Tratam-se de máscaras, à 

semelhança daquelas vestidas pelos seres extra-humanos (yeropoho), assim 

metamorfoseados em seres da floresta (apapaatai) (BARCELOS NETO 1997; 2004a, b). É 

 

1 Em tempos outros, não existia dia e noite, nem humanidade, só seres ancestrais, de forma humana e animal – os yerupoho. 

Kamo (o Sol), querendo gerar novas formas de vida, cria o ser humano do arco de madeira e flecha de taquara. 

Habitante do interior dos cupinzeiros e do subterrâneo, a humanidade necessitaria de luz para sobreviver à superfície. 

Todavia, a luz necessária a alumiar o ser humano é a mesma que erradica os yerupoho da superfície terrestre. Kamo 

empreende os seus esforços na invenção do dia, vestindo-se da luz, que roubou do Urubu Rei e lançando-se ao céu, seguido 

de Kejo (a Lua). Nascem dia e noite e com eles os yerupoho são obrigados a se esconder atrás de “máscaras”, partilhando a 

superfície com os humanos, sob a forma de animais, ou habitando as profundezas da terra – as entranhas do solo, a rocha, as 

profundezas das águas – como seres sobrenaturais visíveis apenas aos olhos do pajé ou do enfermo (os apapaatai) 

(BARCELOS NETO 2007; PIEDADE 2004: 47). 

Surge o mundo como o entendemos. 
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nesta forma elevada que os altoxinguanos desempenham seus rituais, contrapartida de um 

sistema de trocas com o mundo sobre-humano (BARCELOS NETO 2007; 2009)2. É função dos 

povos alto xinguanos suster o equilíbrio entre os dois mundos, mantendo os apapaatai 

(seres da floresta) felizes e alegres com a beleza alcançada através de corpos dançantes 

copiosamente ornamentados. 

O sistema de transmissão de conhecimento tradicional Wauja está, por conseguinte, 

intimamente relacionado com a sua cosmogonia e com o curso do rio Tamitatoala. Não 

admira, portanto, que a noção wauja de espaço seja condicionada tanto pelos recursos 

naturais existentes em seu território, quanto por uma cartografia de povoamento extra-

humano. 

A dieta alimentar dos Wauja compõe-se dos recursos proporcionados pelo entorno: 

sobretudo peixe, biju e mingau - preparados da mandioca brava, cultivada em roças- e os 

frutos coletados, como a mangaba e pequi.  

Em 1961, após querelas, definições e redefinições, se demarcaria o Parque Indígena do 

Xingu, com uma área consideravelmente inferior à proposta, excluindo da área demarcada 

porção considerável dos rios formadores do Xingu, territórios tradicionais atemporais dos 

grupos étnicos alto-xinguanos. Esta data marca a cisão do povo Ikpeng com o seu espaço de 

perambulação tradicional. 

 

 

 

 

 

2 Cite-se a exemplo a dança do kagapa - a “dança dos peixes” – realizada no final da época das chuvas (período de maior 

escassez de peixe), que tem por desígnio chamar os pequenos peixes kagapa, tradicionalmente usados como isca para peixes 

maiores, ou o mapulawá, celebração ritual realizada por altura da safra do pequi em homenagem ao beija-flor (“mapulawá” 

em língua nativa) - dono do pequi - um dos principais dispersores e polinizadores das sementes de pequi. 
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4. PLANO DE TRABALHO 

4.1. Objetivo Geral  

A pesquisa tem por objetivo a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área a ser 

afetada pela pavimentação da Rodovia MT-130, por meio do levantamento dos dados acessíveis, 

sejam estes secundários (informações bibliográficas, documentais, cartográficas ou orais) ou 

primários (evidências no terreno) a serem obtidos mediante a implementação do projeto. 

Por outro lado, o projeto envolverá comunidades indígenas, embora a área abrangida pela 

Rodovia se localize fora das Terras Indígenas demarcadas, a despeito de tratar-se de área 

historicamente ocupada por grupos indígenas. Assim, o projeto de Arqueologia Preventiva prevê a 

participação dessas comunidades, seja na forma de referendo, adesão, e/ou de sua participação 

direta em todas as etapas do projeto, conforme a sua disposição e interesse.  

Para isso o projeto prevê a realização de reuniões e oficinas a serem realizadas junto à 

comunidade indígena, bem como prevê espaço para a sua participação nas diferentes etapas do 

projeto de pesquisa.  

A despeito da abordagem colaborativa e etnoarqueológica do projeto, ainda se prevê a 

aplicação direcionada de técnicas e métodos de investigação antropológica e arqueológica e de 

levantamento etnohistórico, tais como: Entrevistas semi-orientadas sobre a memória de uso e 

ocupação dos espaços e definição de roteiros; Reconhecimento no terreno e diagnóstico 

etnoarqueológico, compreendendo o mapeamento e interpretação dos espaços que constituem 

cenário da história oral, das memórias e do quotidiano dos povos locais, bem como de sítios que não 

constavam do roteiro etnohistórico inicial; Observação participante e registro etnográfico dos 

métodos e das interpretações indígenas sobre os principais vestígios e sítios arqueológicos 

identificados. 

Uma vez obtida a Portaria de Permissão do Iphan, realiza-se inicialmente o contato com FUNAI, 

ATIX e demais organizações (Associações Indígenas) relacionadas aos povos que tradicionalmente 

ocuparam a região do rio Jatobá, sendo esses citados pela bibliografia etnohistórica, os Ikpeng. 

Os resultados serão apresentados na forma de um Relatório de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico, que subsidiará a definição das estratégias a implementar nos 

subsequentes trabalhos de Resgate e/ou Acompanhamento Arqueológico que decorrerão da eventual 

ocorrência e identificação de bens culturais arqueológicos na área contemplada pelos estudos que 
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ora se propõem. 

No âmbito do presente projeto serão desenvolvidas, também, atividades de esclarecimento e 

divulgação, que se caracterizarão como divulgação dos bens culturais acautelados e das atividades de 

arqueologia preventiva e etnoarqueologia que serão realizadas no local e, ainda, atividades de 

divulgação científica e extroversão do conhecimento científico auferido, se for o caso, conforme 

exigido pela Instrução Normativa 01/20015 (Subseção III, Art.18). 

4.2. Objetivos Específicos  

1- Efetuar o levantamento dos dados secundários afetos à caracterização histórica, 

sociocultural e arqueológica da área na qual se insere o empreendimento; 

2- Proceder à prospecção intensiva e interventiva dos locais previamente identificados como de 

maior potencial para ocorrências arqueológicas;  

3- Desenvolver a observação extensiva da área afetada, combinada com a abertura sistemática 

de sondagens no subsolo; 

4- Registrar a presença de vestígios arqueológicos, caso estes sejam identificados, por meio de 

fotografias, mapeamento, descrições físico-ambientais, descrição do material arqueológico; 

5 - Proceder ao preenchimento de Ficha de Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos; 

6 – Implementar, junto à comunidade local, atividades de esclarecimento e divulgação dos 

bens culturais acautelados, das atividades de arqueologia preventiva planejados, e dos resultados 

obtidos, em termos do patrimônio cultural e de conhecimento científico auferido; 

7 – Consolidar os dados primários e secundários obtidos pela pesquisa num relatório técnico-

científico, que apresentará, também, proposta de estratégias de mitigação do impacto sobre o 

patrimônio eventualmente identificado; 

8 – Consolidar os dados obtidos através da pesquisa etnoarqueológica, cartografia sagrada e 

arqueologia colaborativa; 

9 – Protocolar o Relatório Final do projeto Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

no segmento a ser impactado pela pavimentação da Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 

(Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato 

Grosso junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na/cional - IPHAN/MT. 
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4.3. Conceituação e Metodologia  

O patrimônio arqueológico é entendido, internacionalmente, como parte da herança cultural 

da humanidade, permitindo-lhe identificar suas raízes culturais e sociais - conforme a Carta para a 

proteção e a gestão do patrimônio arqueológico publicada em 1990 (IPHAN 2004). Integra o 

patrimônio arqueológico aquela porção do patrimônio material cujo significado e conhecimento 

primário são acessados por meio da Arqueologia.  

O patrimônio arqueológico engloba todos os lugares onde há indícios de atividade ou ocupação 

humana, que estejam na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles 

associados. Como parte integrante do patrimônio arqueológico, os sítios e materiais arqueológicos 

são, portanto, relacionados à presença humana, em todas as regiões do planeta, desde os tempos 

mais remotos até os dias mais recentes. 

No Brasil, país signatário da UNESCO, o patrimônio arqueológico é reconhecido, já na primeira 

metade do século XX, como parte do patrimônio histórico e artístico nacional, conforme o Decreto-

Lei nº 25 de 1937. Posteriormente, em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil 

reafirma os bens de caráter arqueológico como parte do patrimônio cultural brasileiro e que, como 

tal, são portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira (Art. 216). 

Dado o caráter documental do patrimônio arqueológico, a arqueologia constitui-se como 

ferramenta-chave para acessar o seu significado.  Assim, o estudo e interpretação do patrimônio 

arqueológico, oportunizados pela arqueologia, permitem contar a história dos povos, mesmo 

daqueles que não desenvolveram a escrita ou que não a utilizaram para registrar a sua vida cotidiana 

(Migliacio 2016). 

No Brasil, a história documentada pela escrita cobre 500 anos, enquanto a história registrada 

pelos sítios arqueológicos revela um processo de longa duração aceitando-se, para a ocupação 

humana em terras brasileiras, uma profundidade temporal que pode chegar a 50 mil anos. 

A proteção do patrimônio arqueológico é amplamente recomendada por diversos 

instrumentos internacionais, entre os quais a Carta de Lausanne – Carta para a proteção e a gestão do 

patrimônio arqueológico - publicada em 1990 – dado que o patrimônio arqueológico se constitui em 

um recurso cultural frágil e não renovável, demandando políticas de proteção.  

Considerando a fragilidade dos bens de caráter arqueológico frente aos processos atuais de 

desenvolvimento e ocupação do solo, entre as principais medidas de proteção e salvaguarda 
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adotadas no Brasil, estão: a realização de estudos arqueológicos e a conservação de acervos. 

Os principais instrumentos legais para a proteção ao patrimônio arqueológico no Brasil são: a 

Lei federal 3924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

históricos e a Portaria SPHAN 07 de 01 de dezembro de 1988, que regulamenta a realização das 

pesquisas arqueológicas no país. Adicionalmente, a Instrução Normativa 01/2015 se aplica aos 

estudos arqueológicos realizados no âmbito do Licenciamento Ambiental. 

4.3.1. Considerações teóricas e conceituação 

O projeto em apreço propõe a instalação de uma rodovia Estadual, designada de MT 130, que 

estabelecerá a ligação entre a localidade Santiago do Norte e Paranatinga. 

A região a ser impactada localiza-se próxima à Unidade de Conservação ESEC Ronuro e 

Territórios Indígenas Demarcados, como o Território Indígena do Xingu (em sua porção Sul / 

Sudoeste). 

Este trajeto se encontra longitudinalmente com cursos de água de atestada relevância 

cosmológica para os povos do Alto Xingu. Como se registrou na contextualização arqueológica e 

etnohistórica, a região do Rio Jatobá e seus tributários é considerada pelos Ikpeng como seu 

território tradicional de perambulação. 

Muito embora a área do empreendimento seja extrínseca às áreas protegidas, os trabalhos 

arqueológicos deverão, necessariamente, contemplar uma perspectiva etnoarqueológica, 

desenvolvendo-se colaborativamente com o(s) grupo(s) indígena(s) que se identificam culturalmente 

com a região. 

O desenvolvimento de trabalhos de cariz colaborativo encontra respaldo legislativo a nível 

internacional, nacional e regional. 

A nível internacional, destaca-se a Convenção 169 da Organização Internacional de Trabalho 

(OIT), sobre Povos Indígenas e Tribais, de 1989. Esta Convenção visa defender o direito dos povos 

indígenas se manifestarem relativamente à execução de empreendimentos – como rodovias ferrovias, 

hidrelétricas etc. - que venham a afetar os seus territórios e seus recursos, através da “consulta livre, 

prévia e informada” (PTIX 2017). 

As normas de consulta dos povos indígenas determinadas nesta Convenção viriam a ser 

incorporadas na legislação brasileira apenas a partir de 2004, no Decreto Presidencial nº 5051. 

A nível regional, é importante referir o Protocolo de Consulta dos Povos do Território Indígena 
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do Xingu (2017), resultado de uma parceria entre os povos xinguanos, a ATIX (Associação Terra 

Indígena Xingu), a RCA (rede de Cooperação Amazônica) e o ISA (Instituto Socioambiental). 

Neste protocolo se estabelecem as normativas de consulta aos povos xinguanos, através da 

adaptação regulamentar da Normativa 169 da OIT ao contexto específico do TIX. 

O Protocolo estabelece, assim, a obrigatoriedade de consulta de todas as etnias do TIX sobre 

eventuais decisões governamentais e legislativas que possam afetar os seus territórios e moldes de 

vida– desde empreendimentos no entorno, definição de novas leis, mudanças na composição de 

órgãos governamentais etc. Quaisquer decisões deverão ser tomadas considerando a prévia opinião 

dos povos xinguanos. 

A consulta indígena assume-se, assim, como ferramenta essencial e mandatória para a 

concretização de projetos na região do Xingu, extrapolando os limites artificiais dos Territórios 

Indígenas. 

Exemplos passados demonstram a importância destas consultas. O empreendimento da PCH 

Paranatinga II, por exemplo, desenvolveu-se, em uma primeira fase, sem ter em consideração a 

opinião de todos os povos afetados pela obra. Resultou que a área de implantação da PCH se localiza 

próximo a paisagem sagrada alto-xinguana onde se teria realizado o primeiro ritual funerário – 

Kwarup, colocando em risco um elemento de elevada importância cosmológica para os povos 

indígenas da região. Para além disso, a sua construção viria a afetar substancialmente a vida destas 

populações, causando alterações no fluxo do rio Kuluene e seus tributários. Os povos xinguanos e os 

Xavante se manifestariam, então, contra o avanço da obra, obrigando a uma revisão dos trabalhos 

arqueológicos e antropológicos de diagnóstico até então realizados. Na sequência dos protestos 

indígenas, arrancaria um novo projeto de cariz colaborativo, desenvolvido pela empresa 

DOCUMENTO (ROBRAHN-GONZÁLEZ coord. 2007 e 2008). Estes estudos teriam como resultado o 

tombamento dos Lugares Sagrados de Sagihengu e Kamukuwaká, nos rios kuluene e Tamitatoala / 

Batovi respetivamente, ambos situados fora dos limites legais dos Territórios Indígenas. 

Para a presente proposta metodológica, nos alicerçamos nestes trabalhos colaborativos, para 

além das pesquisas etnoarqueológicas de Michael Heckenberger, desenvolvidas no interior do TIX, em 

território Kuikuro, no rio kuluene. 

Os conceitos e pressupostos metodológicos ora expostos se fundamentarão nos princípios da 

Arqueologia Preventiva, Arqueologia Colaborativa e Etnoarqueologia. 

A Arqueologia Preventiva está, tal como o nome indica, associada à prevenção de impactos 
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sobre o patrimônio cultural. Esta componente da Arqueologia está, normalmente, associada à 

execução de empreendimentos – como construção de rodovias, hidrelétricas, instalação de linhões 

etc. Os trabalhos de campo, regra geral, se circunscrevem às áreas de influência direta destes 

empreendimentos, caracterizando-se pela realização de entrevistas com a população, prospecção 

arqueológica e, se necessário, escavação arqueológica. 

Entende-se por Arqueologia Colaborativa a prática arqueológica desenvolvida em conjunto 

com as comunidades locais. A Arqueologia assume-se, aqui, como uma disciplina viva, que incorpora 

as informações sobre as ocupações pretéritas no presente, e educadora, despertando consciências 

para a importância do patrimônio arqueológico enquanto elemento integrante e de reafirmação de 

identidades alteridas. Na prática, a Arqueologia Colaborativa contempla a efetiva participação das 

comunidades nos trabalhos arqueológicos, para além da recorrente informação e consulta nos vários 

momentos do trabalho arqueológico. 

A Etnoarqueologia tem como princípio basilar a leitura arqueológica partindo do olhar dos 

povos tradicionais que se identificam / relacionam com os vestígios ocupacionais remotos. A prática 

etnoarqueológica com povos indígenas alicerça-se nos sistemas ancestrais de transmissão oral de 

conhecimento histórico. Assim, uma componente de Etnoarqueologia contempla a visão das 

populações sobre a paisagem com a qual se relacionam ou relacionaram: uso de recursos, moldes de 

ocupação, cosmogonia e significação (SILVA 2009). 

A paisagem assume-se como documento histórico, prenhe de significado cultural. Esta 

abordagem permite constituir um entendimento diacrônico e multifacetado da paisagem, nas suas 

mais diversas dinâmicas ocupacionais, informando sobre o patrimônio arqueológico, ecológico e 

cultural, em suas materialidade e imaterialidade.  

Partindo de um escopo pluridisciplinar, a Etnoarqueologia subsidia estratégias de preservação e 

valorização que tomam em consideração as comunidades tradicionais, para além de despoletar 

movimentos de revitalização intergeracional de conhecimentos atemporais. 

 

Neste sentido, pesquisas como esta (...) tornam-se cada vez mais necessárias e o 

diálogo entre a Arqueologia, a Etnologia e a História Indígena é imprescindível para 

um entendimento mais aprofundado e diversificado a respeito dessas populações 

que ocuparam e ocupam os nossos territórios e que se vêem, constantemente, 

ameaçadas em sua autodeterminação. (SILVA et alii 2007: 511) 
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4.3.2. Metodologia 

Os estudos a serem realizados incluem a obtenção de dados primários e secundários para a 

área de implantação do empreendimento, e que serão analisados na perspectiva de elaboração de 

um relatório de avaliação de impacto ao patrimônio cultural. Os dados primários serão auferidos com 

a implementação das atividades de campo, caracterizadas, principalmente como atividades de 

prospecção arqueológica e abordagem etnoarqueológica. Os dados secundários permitirão a 

construção da contextualização arqueológica e etno-histórica e serão obtidos, principalmente, por 

meio de pesquisas bibliográficas. 

Preconiza-se que os trabalhos arqueológicos se desenvolvam seguindo os conceitos acima 

apresentados. Assim, prevê-se a realização de: 

1. Consulta aos povos indígenas alto-xinguanos a respeito do empreendimento, conforme 

disposto no Protocolo de Consulta dos Povos do Território Indígena do Xingu, especialmente 

aqueles que se identificam cultural e cosmogonicamente com a área de intervenção. 

2. Realização de pesquisa etnoarqueológica na área da cabeceira do rio Jatobá e seus afluentes, 

com vista a identificar sítios arqueológicos e etnohistóricos, bem como elementos 

paisagísticos, reconhecidos pela(s) comunidade(s) indígena(s) que se identificam com esta 

região; 

3. Prospecção arqueológica sistemática em toda a extensão do trecho da rodovia MT/130. 

Os trabalhos de contextualização arqueológica e etno-histórica  

A contextualização arqueológica e etno-histórica da área em que se insere o projeto se fará 

com base em dados secundários disponíveis, e que tratam da história indígena e do patrimônio 

arqueológico da Mesorregião Norte Mato-grossense, e microrregião de Paranatinga, na qual se insere 

a área do empreendimento. 

Para isto são consultados documentos, arquivos, livros e obras de referência sobre o contexto 

arqueológico, histórico, cultural, paisagístico e etnohistórico da região e do município afetado e seus 

entornos, procurando-se reunir conhecimento a respeito da ocupação humana da região desde 

tempos pré-coloniais. 

Consultar-se-á, além dos trabalhos de arqueologia preventiva já realizados na área, também a 

bibliografia acadêmica referente aos contextos arqueológicos pré-históricos da região, com destaque 

para os artigos e obras considerados de referência para o estado de Mato Grosso e o município de 
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Paranatinga.  

Consulta aos Povos Xinguanos 

Conforme disposto no Protocolo de Consulta dos Povos do Território Indígena do Xingu, 

antecipando os trabalhos arqueológicos, se procederá à consulta dos povos do TIX. 

Respeitando o disposto nesse documento, se preconiza informar os povos e saber qual a sua 

opinião sobre o empreendimento. Também se aproveitará a situação para delinear estratégias de 

trabalhos etnoarqueológicos de campo. 

Etnoarqueologia e Etnografia Arqueológica 

Prevê a aplicação de diferentes linhas de pesquisa, complementares entre si na consecução dos 

objetivos propostos: a Etnografia Arqueológica e a Etnoarqueologia “clássica”.  

1- O eixo denominado de Etnografia Arqueológica consiste no desenvolvimento de observação 

etnográfica participante, voltada ao registro de perspectivas históricas êmicas (nativas/locais). Este 

eixo privilegia o protagonismo indígena na identificação e interpretação de sítios e evidências 

arqueológicas (incluindo indícios de antropização da paisagem vegetal) e sua inserção na paisagem 

como um todo.  

2- O eixo correspondente à aplicação de uma abordagem etnoarqueológica em moldes mais 

convencionais, consiste na aplicação de técnicas colaborativas de levantamento etnohistórico e 

diagnóstico arqueológico, contemplando a problematização, contraste e/ou integração de 

perspectivas êmicas (nativas) e éticas (a partir das categorias de análise do pesquisador externo) 

sobre padrões atuais, históricos e arqueológicos de uso, ocupação e significação da paisagem.  

▪ Os trabalhos de campo  

Pretende-se adentrar nas concepções locais sobre a paisagem arqueológica, concorrendo à 

composição de um quadro que reflita o uso diacrônico e multiétnico dos espaços, bem como a 

significação cultural dos elementos que os compõem. Para tanto prevê-se a aplicação direcionada de 

técnicas e métodos de investigação antropológica e arqueológica e de levantamento etnohistórico, 

tais como:  

 Entrevistas semi-orientadas sobre a memória de uso e ocupação dos espaços e definição de 

roteiros; 

 Reconhecimento no terreno e diagnóstico etnoarqueológico, compreendendo o 
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mapeamento e interpretação dos espaços que constituem cenário da história oral, das 

memórias e do quotidiano dos povos locais, bem como de sítios que não constavam do 

roteiro etnohistórico inicial; 

 Observação participante e registro etnográfico dos métodos e das interpretações indígenas 

sobre os principais vestígios e sítios arqueológicos identificados. 

 

Arqueologia Preventiva  

No presente projeto, constituem-se em trabalhos de campo a implementação de um programa 

de prospecções para verificação da ocorrência, ou não, de sítios e /ou vestígios arqueológicos na área 

a ser impactada. 

O programa de prospecções será constituído por levantamentos oportunísticos e prospecções 

sistemáticas, a serem realizados com base num reconhecimento prévio da ADA e num zoneamento a 

ser definido em campo, conforme abaixo detalhado.  

▪ Reconhecimento Prévio da ADA  

Considerando que parte significativa da área alvo de estudo já se encontra fortemente 

perturbada pela atividade agrícola intensiva (monocultura), propõe-se uma estratégia combinada de 

prospecção sistemática e assistemática (interventivas e oportunísticsa), dependendo das 

características geomorfológicas e ambientais, e do grau de conservação estratigráfica verificada nas 

diferentes porções do terreno.  

Assim, inicialmente, será realizada a vistoria extensiva da superfície do solo, com observação 

de superfície e de estratigrafias expostas eventualmente existentes na área (técnica oportunística), 

complementada pela abertura de sondagens prospectivas aleatórias, e pelo estabelecimento de um 

zoneamento no interior da ADA do empreendimento.  

Estas zonas serão demarcadas de acordo com o potencial arqueológico e/ou condições de 

execução do trabalho prospectivo (Bastos & Souza, 2010), tendo por base variados critérios, os quais 

podem incluir fatores que possam ter auxiliado a instalação de populações humanas passadas, como 

a existência de boas condições de topografia (para controle do espaço ou dos recursos ao redor), 

presença de mananciais (secos ou ainda correntes), fontes de matérias primas, etc.; ou ainda fatores 

vinculados ao tempo presente (tais como visibilidade do solo, interferências recentes que tenham 

alterado a estratigrafia do solo, existência de perfis abertos que possam ser analisados, entre outros);  
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▪ Zoneamento de Potencial Arqueológico e Trabalhos Prospectivos na ADA  

Considerando-se os padrões de assentamento e/ou exploração de recursos, sustentados pela 

literatura arqueológica, será desenvolvida uma análise dos contextos físicos e bióticos existentes para 

cada compartimento paisagístico, delimitando-se zonas favoráveis a ocorrências arqueológicas. Essa 

metodologia reúne técnicas de Cartografia e Fotointerpretação, da Arqueologia da Paisagem, da 

Geoarqueologia e da Arqueobiologia, equacionando fatores como a forma de relevo (ou declividade), 

os recursos hidrográficos, os ecossistemas, a cobertura vegetal, a composição geológica, entre outros.  

A análise do espaço se inicia com o estudo de imagens de satélite, contrapostas à informação 

cartográfica reunida (mapas de hidrografia, topografia, declividade, tipos de solo, geologia e etc..). 

Busca-se, assim, reconhecer conjuntos de elementos naturais e/ou antrópicos representativos de 

zoneamentos favoráveis à ocupação ou exploração por parte de grupos humanos.  

A esta fase preparatória segue-se a avaliação, por parte do arqueólogo em campo, da paisagem 

ao seu entorno, delimitando-se com maior detalhe os pontos susceptíveis e/ou pontos favoráveis à 

identificação de vestígios arqueológicos.  

Na definição das áreas a serem prospectados extensiva e/ou intensivamente é tido em 

consideração não apenas o potencial arqueológico, mas fatores como: a visibilidade do solo 

(priorizando-se, num primeiro momento, zonas com terreno descoberto ou de mata rasa e rarefeita), 

o grau de revolvimento do subsolo e o efeito do uso atual do terreno sobre eventuais estratos 

arqueológicos (como, por exemplo, a alteração do nível atual do terreno por intervenções de arados, 

máquinas de terraplanagem, entre outros).  

Diferentes estratégias de abordagem serão adotadas para diferentes zonas definidas. Todas as 

zonas serão contempladas pelas prospecções sistemáticas e oportunísticas diferindo, no entanto, 

quanto à intensidade da investigação.  

Prospecção interventiva, a ser feita mediante a realização de linhas e de malhas de sondagens 

com cavadeira manual que serão escavadas em até 1m a 1,2m de profundidade. Sendo que o objetivo 

dessas sondagens é verificar a ocorrência de material arqueológico, a sua escavação será 

interrompida no nível em que o vestígio arqueológico se fizer presente. As sondagens estarão 

inicialmente distanciadas entre 200 e 400 metros umas das outras (conforme explicado abaixo), 

prevendo-se a realização de trechos de maior interesse com distanciamento menor, conforme se fizer 

necessário, considerando-se o estado de conservação da área em relação ao solo.  

A malha de sondagens será complementada por sondagens aleatórias em pontos selecionados 
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em campo considerando-se, para isso, áreas de maior e áreas de menor potencial arqueológico. 

Eventuais materiais arqueológicos que forem encontrados nos sedimentos das sondagens, serão 

coletados para exame em laboratório. Acompanhará registro fotográfico. 

A prospecção não interventiva (oportunística) complementará a prospecção sistemática. Será, 

realizada mediante caminhamento e observação da superfície do solo e, ainda, mediante o exame de 

estratigrafias expostas devido a fatores naturais e antrópicos.  

Todos os pontos vistoriados terão suas coordenadas UTM registradas por meio de GPS; serão 

classificados quanto à apresentação ou não de evidências arqueológicas que, em caso de serem 

positivas, serão descritas sumariamente em campo. Poderão ser coletadas amostras do material 

arqueológico para análise em laboratório. Em caso de ocorrer, a coleta será sistemática (não-seletiva) 

evitando-se assim, distorções (bias) na compreensão do material. Acompanhará registro fotográfico. 

Nas zonas avaliadas como de baixo potencial arqueológico, proceder-se-á a realização 

amostral de sondagens prospectivas com cavadeira, a partir de caminhamentos sistemáticos, em 

linha, sobre as áreas de impacto direto, com abertura de sondagens a cada 150 metros ou a cada 200 

metros, conforme se verifique menor grau ou maior de alteração do terreno natural por fatores 

antrópicos recentes.  

As zonas avaliadas como de médio ou alto potencial arqueológico serão contempladas com 

prospecção de subsolo mais intensiva do que nas restantes áreas, de baixo potencial. Assim, em 

porções selecionadas das zonas consideradas de potencial arqueológico, serão realizadas malhas de 

sondagens sistemáticas, com espaçamento de 100 metros a 120 metros, conforme se verifique 

menor ou maior grau de alteração do terreno natural por fatores antrópicos recentes.  

Caso se venham a identificar vestígios arqueológicos na abertura de sondagens, a escavação 

será interrompida no nível dos elementos identificados. No caso de não se identificarem vestígios, as 

sondagens terão como profundidade final preferencial de 100cm a 120cm. 

Todos os pontos e linhas vistoriados e prospectados terão suas coordenadas UTM registradas 

por meio de GPS. Para cada sondagem será realizada a descrição sumária do sedimento e da presença 

ou ausência de estruturas e material arqueológico. Em caso de presença de material arqueológico, 

será registrada a profundidade (nível) de sua ocorrência.  

Esses pontos e sondagens serão classificados quanto à apresentação ou não de evidências 

arqueológicas que, em caso de serem positivas, serão descritas sumariamente em campo. Poderão 

ser coletadas amostras do material arqueológico para análise em laboratório. Em caso de ocorrer, a 
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coleta será sistemática (não-seletiva) evitando-se assim, distorções (bias) na compreensão do 

material. Acompanhará registro fotográfico. 

▪ Registro da Ocorrência de Vestígios Arqueológicos  

O registro da presença de sítios arqueológicos será empreendido em caso de sítios 

arqueológicos serem identificados na área em estudo, quando será preenchida uma ficha de registro 

do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA, para cada sítio.  

Todos os dados sobre cada sítio arqueológico eventualmente identificado, possíveis de serem 

auferidos num projeto de prospecção deverão ser inseridos na ficha de cadastro, no seu respectivo 

campo, deixando-se de preencher apenas os campos cujas informações são obtidas nas atividades de 

resgate arqueológico, que não compõem as atividades de prospecção e, portanto, não serão 

realizadas pelo presente projeto.  

Em caso de identificação de vestígios arqueológicos, em se tratando de uma Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico, e não de Resgate Arqueológico, serão coletados apenas os 

artefatos arqueológicos oriundos das sondagens e os vestígios em risco iminente de destruição. Em 

caso de coleta de materiais, visando à sua conservação, serão considerados os aportes de Loredo 

(1994). 

A descrição dos sítios e de ocorrências arqueológicas identificadas deve contemplar itens 

como: 

 1) a caracterização física e biótica do espaço (por exemplo: a identificação do bioma primário e 

descrição da vegetação remanescente, do uso atual do espaço e historial de ocupação, da altimetria, 

morfologia e declividade do terreno, do tipo de solo, geologia, litologia e sobre a presença de rochas 

à superfície, do acesso a fontes de água, classe, dimensão e fluxo das drenagens circundantes e sua 

integração na rede hidrográfica regional);  

2) a relação com a paisagem envolvente (visibilidade sobre o entorno, acessibilidade, 

caracteres marcantes, entre outras observações); 

3) a frequência, área de dispersão, variações de densidade e estado de preservação do material 

arqueológico em superfície; 

4) a descrição sumária da cultura material identificada; entre outros dados potencialmente 

relevantes à interpretação arqueológica dos sítios. 

Perante sítios históricos (como remanescentes de atividades garimpeiras ou de fazendas 
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antigas) será dada ênfase aos dados referentes à data e ao estilo das edificações e/ou estruturas 

encontradas. Para o efeito, além do reconhecimento no terreno, serão realizadas entrevistas orais aos 

moradores locais e do entorno. 

Os trabalhos de laboratório 

 

Em laboratório o material arqueológico eventualmente coletado será inventariado, 

identificando-se a procedência de cada peça: o sítio de origem, a quadra e o nível da coleta, além do 

tipo de material e de suas características gerais. Para realização do inventário do material 

arqueológico será considerada a Portaria Nº 196 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - Iphan, de 18 de maio de 2016.  

Após a realização do inventário, as peças serão analisadas. Como se trata de amostras 

reduzidas, dado que o projeto é de prospecção e não de resgate, todo o material eventualmente 

coletado será analisado.   

A análise do material poderá fornecer elementos que, por meio de processos comparativos, 

permitirão uma primeira aproximação do material coletado com outros estilos ou tradições 

ceramistas já conhecidas pela arqueologia brasileira, assim como uma ideia mais aproximada das 

questões arqueológicas que o material da área em estudo permitir tratar.  

E, ainda, a análise que se propõe objetivará, além dos aspectos descritivos, captar aspectos 

morfológicos que permitirão a inferência das possíveis funções dos artefatos, além de aspectos 

associados às técnicas empregadas na sua produção, uso e descarte, o que permitirá a inferência 

sobre o comportamento humano subjacente a cada uma dessas fases.  Essa abordagem, por meio do 

estudo da cadeia operatória desenvolvida por Leroi-Gourhan (1987), Lemonnier (1992), Balfet (1991), 

entre outros, permite adentrar aspectos culturais mais relevantes, pois o foco deixa de ser os 

artefatos em si mesmos, e passa a ser o comportamento humano subjacente à cultura material.   

No entanto, sem perder de vista que aqui está-se tratando de um projeto de Avaliação de 

Impacto, cujos trabalhos de campo são caracterizados principalmente pela prospecção arqueológica 

e, portanto, não objetiva a coleta sistemática de material arqueológico, pode-se fazer um exercício 

preliminar visando o tratamento desses aspectos, na profundidade permitida pelo material 

eventualmente coletado.  

Para a análise do material cerâmico serão utilizados os manuais especializados em uso pela 

arqueologia: Orton, Tyers, & Vince (1997), Rice (1987), Sheppard (1985), além de trabalhos aplicados 
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aos materiais arqueológicos da região centro-oeste, a exemplo de Migliacio (2000), entre outros.  

Os atributos de análise do material cerâmico estão expostos a seguir, lembrando que a chave 

de classificação deverá ser definida em função das especificidades do material cerâmico que for 

coletado: 

1 – Classe 

2 – Antiplástico/Aditivo 

3 – Técnica de construção da peça 

4 - Espessura do fragmento 

5 – Queima 

6 – Técnica de acabamento 

7 – Decoração Plástica  

8 – Técnica de Manufatura 

9 – Marcas de Uso 

10 – Formas das Bordas  

11 – Formas da Base 

12 – Análise do gesto 

O material lítico será analisado com os aportes de Andrefski Jr (1998), Karlin, Bodu e Pelegrin 

(1991), e Prous (1986-1990), entre outros. Abaixo apresenta-se uma projeção dos atributos que serão 

analisados no material lítico devendo-se, no entanto, adaptá-la em função das especificidades do 

material lítico que for coletado.  

1 – Matéria-prima 

2 – Categoria 

3 – Estado de Conservação – desgastes, esgotamentos, acidentes 

4 – Dimensões – comprimento, largura, espessura  

5 – Técnica de Lascamento 

6 – Tecnotipo 

7 – Posição do Córtex 



 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no segmento a ser impactado pela 
pavimentação da Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha 
do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato Grosso 

 

 

    46 
 

8 – Tipo do Talão 

9 – Tipo de Modificação 

10 – Posição da Modificação 

11 – Ângulo do Gume  

12 – Morfologia do Gume 

13 - Posição de Retoques 

14 – Tipos de marcas de uso 

15 – Análise do gesto 

Para o inventário de eventuais ossos humanos e a análise de material osteológico serão 

utilizados manuais de osteologia em uso pela arqueologia, especialmente The Human bone manual 

de White e Folkens (2005), do qual se adotará a terminologia esqueletal e dental. Para curadoria do 

material osteológico serão considerados os aportes de Lessa (2011). 

Os Trabalhos de gabinete 

Em gabinete, os dados primários e secundários obtidos nas etapas anteriores do projeto 

(pesquisa bibliográfica, documental e cartográfica; trabalhos de campo; e trabalhos de laboratório) 

serão processados, analisados e interpretados nos contextos considerados, ou seja, no contexto da 

mesorregião Norte mato-grossense, da microrregião de Paranatinga, e do Município de Paranatinga, 

constituindo o resultado do trabalho. Esses resultados serão materializados num conjunto de 

elementos gráficos, tais como: mapas, plantas, croquis gráficos, registro fotográfico, Cartografia 

etnohistórica dos Ikpeng, entre outros. 

O registro de todos os fatores potencialmente significativos à análise em proposição resulta 

numa grande quantidade de dados a ser tratada e processada em gabinete. Estes devem ser, 

ademais, cruzados com os recursos cartográficos e bibliográficos previamente reunidos, concorrendo 

à interpretação dos resultados. 

Em gabinete executa-se, portanto, a digitalização, tratamento e organização desses registros, 

bem como o seu enquadramento no panorama oferecido pela literatura. Assim se contempla a 

elaboração de todo o arsenal gráfico e documental que deverá acompanhar o relatório final, como 

por exemplo: 

- Mapas de localização e integração nos contextos geográfico e ambiental; 



 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no segmento a ser impactado pela 
pavimentação da Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha 
do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato Grosso 

 

 

    47 
 

- Croquis de inserção na paisagem; 

- Croquis de dispersão e distribuição de materiais; 

- Pranchas fotográficas; 

- Contextualização Arqueológica, Histórica, Etnográfica e Paisagística dos bens patrimoniais 

considerados. 

A informação assim sistematizada será então posta em relação com o projeto de engenharia 

do empreendimento, desenvolvendo-se análises voltadas à projeção de impactos e formulação de 

prognósticos do empreendimento com relação ao patrimônio arqueológico. 

Os trabalhos de esclarecimento e divulgação  

Como prevê a Instrução Normativa 01/2015 (artigo 18, parágrafo único, inciso VI), para 

projetos de Avaliação de Impacto de Nível III, serão implementadas, junto à comunidade local, 

atividades de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados e das atividades de 

arqueologia preventiva contempladas no presente projeto.  

Com enfoque na execução de trabalhos colaborativos e transdisciplinares, os trabalhos de 

esclarecimento e divulgação visa desenvolver estratégias pedagógicas junto às populações locais. 

Tendo como base os saberes, costumes, práticas, valores e sistemas de transmissão de 

conhecimento locais, o projeto pretente desenvolver ações de conscientização ecológica e 

patrimonial, adaptados às especificidades das comunidades indígenas e comunidades urbanas e 

rurais da região de Santiago do Norte (Paranatinga). 

Seu teor colaborativo pretende desencadear uma comunicação fluída entre os agentes locais e 

as instituições executoras e promotoras envolvidas, promovendo a participação ativa dos vários 

setores da população nas ações de regeneração e valorização ambiental e cultural da região. 

Ora se apresenta uma descrição sumária dos objetivos gerais e específicos: 

Objetivo Geral 

Desenvolver ações e educativas com e para as comunidades locais – indígena e não indígena – 

enfocados na conscientização, promoção e valorização do conhecimento empírico e atemporal dos 

caracteres ambientais e culturais do rio Jatobá e seu entorno. 

 

Objetivos Específicos 
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 Contribuir para o reconhecimento e apropriação da diversidade cultural local e 

fortalecimento de sentimentos de identidade, afetividade e estima; 

 Promover a participação ativa e diacrônica dos vários setores de população na gestão e 

proteção dos bens culturais e memórias associadas, através da concretização de ações 

pedagógicas colaborativas e de encontros intercomunitários; 

 Valorizar o território do Jatobá enquanto espaço educativo e palco de ações de 

sustentabilidade focadas nos saberes tradicionais; 

 Contribuir para o estabelecimento de um diálogo intercomunitário entre as comunidades 

indígenas e as populações dos municípios de Gaúcha do Norte e Paranatinga 

(especialmente a localidade de Santiago do Norte), instigando à redução do preconceito 

social e racial na região. 

 Através destas ações, buscaremos ofertar estratégias participativas, para reconhecimento, 

por parte dos próprios participantes, de seu patrimônio cultural.  

 Serão utilizados também, os meios de comunicação locais para alcançar a comunidade 

local de forma mais extensiva, podendo ser Jornal Impresso, TV ou Rádio. 
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5. EXTROVERSÃO E PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO FUTURA DO CONTEÚDO 

PRODUZIDO 

Ao final da pesquisa será elaborado o relatório técnico-científico sobre todas as etapas do 

trabalho realizado. A divulgação deste material se dará por meio impresso e digital e ficará à 

disposição da municipalidade, da empresa empreendedora, do IPHAN e dos demais interessados.  

Assim, o conhecimento gerado pelo presente projeto sobre o legado pré-histórico do município 

em foco, bem como os dados e resultados relativos às atividades de divulgação e extroversão 

exigidos pela Instrução Normativa 01/2005 (Artigo 20, inciso VII), para essa etapa do licenciamento 

de empreendimento classificado como de Nível III, estarão disponíveis como subsídios para outros 

futuros projetos de licenciamento potencializando, desta forma, o retorno científico, cultural e 

educacional destes trabalhos. 

A divulgação/extroversão das pesquisas junto aos pares constitui um passo importante na 

socialização do conhecimento gerado, alimentando novas discussões e abordagens sobre o 

patrimônio arqueológico de cada área ou região de estudo. Esta premissa é particularmente 

verdadeira no caso de obter-se relevantes resultados para o debate científico. Desta forma, propõe-se 

que, em caso de identificação de evidências arqueológicas inéditas, estas sejam divulgadas em 

reuniões científicas como congressos, simpósios ou demais reuniões voltadas à disciplina de 

Arqueologia.  
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma para execução de todos os trabalhos de Avaliação Arqueológica do 

empreendimento Rodovia MT-130 é o apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 07 – Cronograma de Execução  
 

DESCRIÇÃO Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Autorização de Pesquisa do 
IPHAN 

         

Pesquisa bibliográfica           

Consulta aos Povos do TIX          

Pesquisa 
etnoarqueológica/arqueologia 

colaborativa 

         

Pesquisas de 
campo/arqueologia preventiva  

         

Divulgação e Extroversão           

Trabalhos de gabinete           

Elaboração do relatório final          

Protocolo do relatório no 
IPHAN/MT 
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8.1. ENDOSSO INSTITUCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTITUTO HOMEM BRASILEIRO 

Rua dos Coqueiros, n° 19. Jardim das Palmeiras. Cuiabá – MT. CEP:78080-160 
Tel: (65) 3664 – 2407 

e-mail: ihbrasileiro@terra.com.br 

 

DECLARAÇÃO 

 
O INSTITUTO HOMEM BRASILEIRO – HBRASIL que tem, entre seus objetivos principais, o 

desenvolvimento regional na área de Cultura e Patrimônio Cultural, conforme disposto no Artigo n.º 

216 da Constituição Federal brasileira, de 1988, isto é, “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: as formas de 

expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagísticos, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico”, bem como a proteção do patrimônio natural conforme a Lei de Política 

Nacional de Meio Ambiente, isto é, “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, especialmente, 

os ecossistemas mais ameaçados no Brasil, além daquelas consideradas como Áreas de Preservação 

Permanente, DECLARA para os devidos fins, seu compromisso em prestar ENDOSSO 

INSTITUCIONAL na execução do “Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

no segmento a ser impactado pela pavimentação da Rodovia MT-130, trecho: entre BR-242 

(Santiago do Norte) e BR-242 (Gaúcha do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato 

Grosso”, sob coordenação da arqueóloga GABRIELE VIEGA GARCIA. DECLARA ainda que o 

endosso institucional compõe-se de acompanhamento do referido Programa e de guarda e/ou 

salvaguarda do patrimônio arqueológico (material e estudos), dele proveniente. 

 

 

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. 

 

_______________________________________ 

Veviane Cristina Ferreira e Silva 

Instituto Homem Brasileiro 

Presidente 

Este documento foi assinado digitalmente por Veviane Cristina Ferreira E Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C861-42DA-2F70-2B00.
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8.4. DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CURRÍCULOS DO ARQUEÓLOGO     
COORDENADOR E MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

Eu, Gabriele Viega Garcia, graduada em Arqueologia (Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás) e mestre em Geografia Cultural pela Universidade Federal de Mato Grosso, portador do 

RG 17643287/SSP-MT, CPF 009.888.661-45, declaro para os devidos fins que faço parte da 

equipe técnica que realizará os trabalhos relativos ao Projeto de Avaliação de Impacto ao 
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Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha do 

Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato Grosso, na qualidade de 

Arqueóloga Coordenadora. 
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2. GARCIA, G.V, LIRA, K. F. 

Projeto de Prospecção Arqueológica para Mineração Dardanelos/Votorantim, situado no município de 

Aripuanã/MT., 2013 
 

6. GARCIA, G.V, GOULART, J., LIRA, K. F. 

Projeto Diagnóstico Arqueológico para o Loteamento Flamboyant/Tocantins, 2013 
 

7. HIROOKA, S. S., HOELTZ, S. E, GARCIA, G.V 

Prospecção e salvamento arqueológico na LT Brasnorte-Juba, 2011 
 

8. GARCIA, G.V 

Reconstituição dos paleocanais do rio Araguaia próximo ao sítio arqueológico Cangas I. Aruanã - Goiás, 

2010 

9. Barbosa, M.O, CASTRO, E. C, Rubin, J.C.R, Barbosa, M.S.S, GARCIA, G.V, NUNES, M. E. B. A 

Diagnóstico arqueológico do aglomerado Manuel Braga - Pousada das Araras e georreferenciamento de 

sítios arqueológicos no município de Serranapólis, Goiás, 2009 
 

10. GARCIA, G.V 

Geoprocessamento aplicado na análise do potencial arqueológico na bacia hidrográfica do rio Verde, Goiás, 

2008. 

 

11. Barbosa, M.O, Rubin, J.C.R, GARCIA, G.V, Godoy, R, Souza, E.T, Barbosa, M.S.S 

Projeto de Levantamento do Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico-Cultural na ADA pela 

Construção da ETA Contagem e Reforma e Construção de Adutoras, DF - Relatório Final, 2008. 

 

12. GARCIA, G.V 

A utilização de sig em arqueologia, 2006.  (Outra produção técnica). 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

Eu, Mafalda Sofia Gonçalves Ramos, Licenciada e Mestre em Arqueologia pela Universidade 

de Coimbra (Portugal), portador do RNE G0536678-P, CPF 706.436.651-70, declaro para os 

devidos fins que faço parte da equipe técnica que realizará os trabalhos relativos ao Projeto 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no segmento a ser impactado pela 

pavimentação da Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre 

BR-242 (Gaúcha do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato Grosso. 

 

 

 

Chapada dos Guimarães, 19 de Setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM 

VITAE 
 

 

Informação 
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Correio 

Electrónico 
maf_g_ramos@hotmail.com 

Naturalidade Coimbra 

Nacionalidade Portuguesa 

Data de 

nascimento 
19 de Junho de 1985 

 

Formação 

Académica 

Ingresso, em Setembro de 2008, no Mestrado em Arqueologia e 

Território, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, finalizado 

em 2012, com média final de 18 valores: 

- Dissertação, na área de Arqueologia Medieval, intitulada Para o Estudo 

de Montemuro na Idade Média (sécs. V-XII): Entre a Serra e o Curso Médio 

do Bestança, orientada pela Doutora Helena Catarino (nota final de 19 

valores). 

Ingresso, em Setembro de 2003, na Licenciatura em Arqueologia e 

História, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, finalizada 

em Julho de 2008, com média final de 16 valores (regime pré-Bolonha). 

 

Experiência 

Profissional 
Pesquisadora Independente – Atual 

Archaeo- Pesquisas Arqueológicas (Mato Grosso, Brasil), desde 1 de 

Setembro de 2014 até Agosto de 2015: 

- Colaboração nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do 

Projeto de Diagnóstico Arqueológico da LT Rio Branco – Cruzeiro do Sul 

(Acre): arqueóloga de campo; 

- Colaboração nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do 

Projeto de Prospecção Arqueológica na Linha de Transmissão 230kv SE Rio 

Branco – SE Cruzeiro do Sul (Acre): arqueóloga de laboratório; 

- Colaboração nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do 



Projeto Complexo Hidrelétrico Apiacás – Prospecção Complementar. 

Monitoramento e Educação Patrimonial (Alta Floresta e Juara, Mato 

Grosso): arqueóloga de campo e de laboratório; 

- Colaboração nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do 

Projeto de Salvamento Arqueológico no Complexo Apiacás – PCH Cabeça 

de Boi (Alta Floresta e Juara, Mato Grosso): arqueóloga de campo e de 

laboratório; 

- Colaboração nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do 

Projeto de Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial na UHE Sinop 

(Mato Grosso): arqueóloga de laboratório; 

- Colaboração nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do 

Projeto de Salvamento Arqueológico BR 242 (Mato Grosso): arqueóloga de 

campo e de laboratório. 

 Co-direcção, com a Dra. Vera Santos, nos trabalhos arqueológicos 

desenvolvidos no âmbito das Obras de Requalificação do Alto do Calvário e 

área envolvente (adro da Igreja Matriz, Torre Sineira, Cisterna, vias, zona 

adjacente à Capela do Calvário), promovidas pela Câmara Municipal de 

Miranda do Corvo (Portugal), no âmbito do projecto da Rede Urbana dos 

Castelos e Muralhas Medievais do Mondego, desenvolvidos entre 17 de 

Junho de 2013 e 4 de Abril de 2014: 

-Arqueóloga permanente em campo, co-responsável pelos registos dos 

trabalhos arqueológicos de acompanhamento, escavação e leitura de 

paramentos. 

Direcção dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito das Obras 

de Requalificação da Rua Dr. Rosa Falcão, promovidas pela Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo (Portugal), desenvolvidos em Outubro de 

2013: 

- Arqueóloga em campo, responsável pelos trabalhos e pela elaboração do 

Relatório Final a apresentar ao IGESPAR, I.P. (aprovado em 20 de Outubro 

de 2014). 

Formadora na área de Arqueologia na Caça ao Castelo de Miranda do 

Corvo(Portugal), promovida pela Agência para o Desenvolvimento dos 

Castelos e Muralhas Medievais do Mondego e pela Câmara Municipal de 



Miranda do Corvo, no âmbito do programa Ciência Viva no Verão, 

desenvolvida a 14 de Setembro de 2013, em Miranda do Corvo. 

Direcção dos trabalhos arqueológicos (prospecção, relocalização e 

identificação), no âmbito do PNTA Para o Estudo de Montemuro na Idade 

Média (séculos V-XII): entre a serra e o curso médio do Bestança (Cinfães) 

(Portugal), desenvolvidos entre Março e Julho de 2012: 

-Arqueóloga permanente em campo, responsável pelos trabalhos de 

registo, limpeza de vestígios estruturais, recolha e tratamento de materiais 

associados à prospecção; 

-Responsável pela elaboração do Relatório Final dos trabalhos, 

apresentado à Direcção Geral do Património Cultural / Direcção Regional de 

Cultura do Norte (aprovado em Novembro de 2013). 

Direcção dos trabalhos de acompanhamento arqueológico, no âmbito da 

execução da empreitada de Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 

em Várias Ruas de Santa Clara (Coimbra) (Portugal), pela empresa Munis – 

Trabalhos de Arqueologia, Lda., ocorridos entre 26 de Agosto e 14 de 

Dezembro de 2011: 

- Arqueóloga permanente em campo, responsável pelos trabalhos e pela 

elaboração do Relatório Final a apresentar ao IGESPAR, I.P. (aprovado em 

Abril de 2012). 

Colaboração nos trabalhos de acompanhamento arqueológico, realizados 

no âmbito da Remodelação da Rede de Abastecimento de Água em Várias 

Zonas do Concelhos de Coimbra - 4ª Fase (Sistemas Da Cumeada, Olivais E 

Olivais Torre), na área da Alta de Coimbra(Portugal), sob a direcção da Dra. 

Mónica Ginja, pela empresa Munis - Trabalhos de Arqueologia, Lda., de 18 

a 26 de Julho de 2011: arqueóloga em campo, responsável pelo registo da 

prossecução dos trabalhos. 

Co-direcção da intervenção arqueológica (acompanhamento e escavação) 

no Pátio das Escolas e Escadas de Minerva (Coimbra, Portugal), com a Dra. 

Elisa Albuquerque, pela empresa Eo Nomine – Arqueologia, Lda., no âmbito 

da execução do Projecto de Requalificação do Pátio da Universidade, das 

Escadas de Minerva e Acessibilidades do Paço das Escolas (Alta 

Universitária, Coimbra), desenvolvidaentre 26 de Novembro de 2010 e 23 

de Março de 2011: 



- Arqueóloga permanente em campo, responsável pelos registos dos 

trabalhos de acompanhamento e escavação; 

- Co-responsável pela elaboração do Relatório Final dos trabalhos 

arqueológicos apresentado ao IGESPAR, I.P. (aprovado em Março de 2012). 

Colaboração na intervenção arqueológica na Cerca de Santo Agostinho e 

nº 1/ 3 da Couraça dos Apóstolos (Coimbra, Portugal), sob a direcção das 

Dra. Sara Almeida e Dra. Susana Temudo (Gabinete para o Centro Histórico 

da Câmara Municipal de Coimbra), entre 13 de Abril e 12 de Outubrode 

2010: trabalhos de escavação; tratamento e inventariação do espólio 

recolhido.  

 Estágio profissional, na área de Arqueologia, pela empresa Zephyros, 

Investigação, Conservação, Restauro em Arqueologia(Aveiro, Portugal), 

iniciado a 1/11/2008 e terminado a 30/07/2009. 

Principais actividades desenvolvidas: 

1) Tratamento e estudo de espólios arqueológicos provenientes de 

trabalhos de escavação e prospecção; 

2) Colaboração em Estudos de Impacte Ambiental, no âmbito do 

Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico: 

- EIA da Ampliação da Subestação de Tó (Mogadouro) (Novembro de 

2008); 

- EIA da Pedreira “Pia do Zé Gomes” (Mendiga, Porto de Mós) (Março 

de 2009); 

-EIA da Subestação de Valpaços (Friões) (Abril de 2009); 

3) Colaboração nas escavações arqueológicas desenvolvidas no Castro de 

Alvaiázere/ Carreira de Cavalos, sob a direcção da Dra. Susana Cosme e do 

Dr. Alexandre Canha (Julho/ Agosto de 2009). 

Colaboração, pela empresa Zephyros, na elaboração da componente 

patrimonial, de Proposta apresentada pela Cubo Verde – Arquitectura 

Paisagista, no âmbito do Concurso Público de Ideias para a Requalificação 

do Castelo de Arraiolos (Outubro de 2008). 

 

Actividades de 

formação 
Estágio opcional no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra, 

Portugal), no ano lectivo de 2006/2007, sob tutoria e avaliação da Doutora 



Helena Catarino (duração total de 191 horas), com nota final de 18 valores: 

- Trabalho de campo sob a orientação da Dra. Alexandra Soares 

(GAIAA); 

- Estudo, na área de cerâmica comum, de materiais provenientes das 

intervenções do IPPAR, intitulado A Cerâmica Comum, Vidrada a Verde, 

com Decoração Vazada do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra, 

sob a orientação da Dra. Manuela Ferreira e da Dra. Catarina Leal. 

 Curso Livre de Árabe (Língua e Cultura), níveis I e II, pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, com uma duração total de 180 horas, no 

ano lectivo de 2006-2007. 

 Frequência do 2º Curso de Antropologia Biológica: abordagem 

pluridisciplinar da Arqueologia da morte, com duração de 15 horas lectivas, 

realizado no Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra, 

nos dias 4 e 5 de Maio de 2007. 

 Frequência da Formação em Arqueogeografia - leitura das formas 

planimétricas, ministrada por Gérard Chouquer e Magali Watteaux, 

organizada pelo Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de 

Coimbra e Porto, realizada no Instituto de Arqueologia da Universidade de 

Coimbra, nos dias 23 e 24 de Maio de 2008. 

Participação em 

trabalhos 

arqueológicos em 

regime de 

voluntariado 

Colaboração nos trabalhos de registo e leitura de paramentos na Capela de 

S. Pedro da Capinha, Fundão (Portugal), de 1 a 7 de Setembro de 2008, sob a 

orientação da Dra. Maria Constança dos Santos e da Dra. Elisa Albuquerque. 

Escavação arqueológica e tratamento de materiais no Castro de 

Tintinolho, concelho da Guarda (Portugal), no âmbito do projecto 

Patrimonium, Estudo e Valorização do Património da Guarda, de 3 a 14 de 

Setembro de 2007, sob a orientação do Dr. António Carvalho; 

Escavação arqueológica e tratamento de materiais na necrópole islâmica 

de Mértola, pelo Campo Arqueológico de Mértola (Portugal), de 23 a 28 de 

Abril e de 20 a 30 de Agosto de 2007, sob a coordenação da Dra. Dominique 

Le Bars; 

Escavação arqueológica e tratamento de materiais no Castelo de 

Montemor-o-Novo (Portugal), no âmbito do Programa do Castelo da Câmara 

Municipal de Montemor-o-Novo, de 21 de Agosto a 1 de Setembro de 2006, 



sob a orientação da Dra. Manuela Pereira; 

Escavação arqueológica e tratamento de materiais em Castanheiro do 

Vento, Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa, Portugal), de 1 a 14 de 

Agosto de 2005, sob a coordenação do Doutor Vítor Oliveira Jorge e do 

Doutor João Muralha; 

Actividades desenvolvidas no âmbito do Projecto Da Serra da Nave ao 

Vouga: Paisagens Humanas Durante a Antiguidade Tardia e a Alta Idade 

Média(Portugal), sob a coordenação da Dra. Marina Afonso Vieira: 

- Escavação arqueológica, desenho de campo e tratamento de 

materiais de São Martinho de Almoneixe, concelho de Vila Nova de 

Paiva (Viseu), de 4 a 29 de Julho de 2005, sob a orientação da Dra. 

Marina Afonso Vieira; 

- Escavação arqueológica, desenho de campo e tratamento de 

materiais de Carvalhais, Vila Nova de Paiva, de 19 de Setembro a 7 de 

Outubro de 2005 e de 3 de Julho a 11 de Agosto de 2006, sob a 

orientação da Dra. Marina Afonso Vieira e do Dr. Miguel António 

Carneiro; 

- Escavação arqueológica, desenho de campo e tratamento de 

materiais do Largo da Latada, Pendilhe, Vila Nova de Paiva, de 5 a 16 

de Setembro de 2005 e de 4 a 30 de Setembro de 2006, sob a orientação 

da Dra. Mafalda Duarte Alves; 

- Prospecção na área do concelho de Vila Nova de Paiva, de 10 a 15 

de Abril de 2006, sob a coordenação da Dra. Mafalda Duarte Alves; 

- Prospecção e registo de sepulturas (sua localização, desenho e 

descrição) na área do Alto Paiva, de 14 a 19 de Agosto de 2006, de 23 

de Julho a 3 de Agosto e de 27 de Setembro a 2 de Outubro de 2007, 

sob a orientação da Dra. Marina Afonso Vieira; 

Escavação arqueológica e tratamento de materiais da Anta 2 do Rego da 

Murta, Alvaiázere (Leiria, Portugal), de 13 a 24 de Setembro de 2004, sob a 

coordenação da Dra. Alexandra Águeda Figueiredo, no âmbito do Projecto 

Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II. 

Escavação arqueológica em S. João de Valinhas, Arouca (Aveiro, 

Portugal), como integrante do Campo Arqueológico de Arouca, de 2 a 20 de 

Agosto de 2004, sob a orientação do Dr. António Manuel Silva; 

Escavação arqueológica e tratamento de materiais do Castro do Muro, 



Pêra Velha, concelho de Moimenta da Beira (Viseu, Portugal), de 5 a 30 de 

Julho de 2004, sob a coordenação da Dra. Sílvia Mendes e do Dr. Alexandre 

Valinho, no âmbito do Projecto O Alto Paiva: A Ocupação Humana no 1º 

Milénio a. C.. 

  

Artigos 

Publicados 
2014: Ramos, Mafalda, Albuquerque, Elisa, Santos, Constança - 

“Cerâmica dos séculos IX-XII: alguns exemplares provenientes do Pátio das 

Escolas da Universidade de Coimbra”, De Mann, Adrian, Tente, Catarina 

[coord.] – Estudos de Cerâmica Medieval: o Norte e Centro de Portugal – 

séculos IX a XII, Colecção Estudos 7, IEM (Instituto de Estudos Medievais), 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

pp. 69-77. 

2013: “Habitar o Bestança na Alta Idade Média: uma releitura das furnas 

no aro de Tendais”, A Tendedeira, nº 13, Cinfães: Associação de Defesa e 

Promoção da Freguesia de Tendais, pp. 21-28. 

2012: “Para o estudo de Tendais na Alta Idade Média: as sepulturas 

escavadas na rocha e os sarcófagos”, A Tendedeira, nº 12, Cinfães: 

Associação de Defesa e Promoção da Freguesia de Tendais, pp. 25-29. 

2009: “S. Pedro de Vir-a-Corça (Monsanto, Idanha-a-Nova): algumas 

reflexões sobre a reinterpretação de espaços sacros na longa diacronia”, 

Biblos – Sociedade emTumulto, vol. VII (2ª série), Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, pp. 551-570. 

Colóquios e 

congressos 
 

Comunicações “Cerâmicas do século IX-XII: alguns exemplares provenientes do Pátio 

das Escolas da Universidade de Coimbra”, em colaboração com as Dras. 

Elisa Albuquerque e Maria Constança Santos, no âmbito do 1º Encontro de 

Cerâmica Medieval do Norte e Centro de Portugal (sécs. IX-XII), a 14 de 

Abril de 2012, no Museu Monográfico de Conímbriga. 

Frequência Seminário Geografia, Cinema e Cultura Visual, organizado pelo 

Departamento de Geografia da Universidade do Minho, realizado no Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade do Minho (Gualtar, Braga), a 22 e 23 de 

Maio de 2013; 

Colóquio No tempo dos Mouros: castelos do Baixo Douro ao Mondego 



na Época da Reconquista, realizado no Auditório da Biblioteca Municipal de 

Arouca, em 22 de Outubro de 2011; 

II Simpósio Internacional sobre Castelos – Fortificações e Território na 

Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI), organizado pela Câmara 

Municipal de Óbidos, de 10 a 13 de Novembro de 2010; 

II Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana, realizado no Auditório 

da Universidade de Coimbra, organizado pelo Centro de Estudos 

Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto e pelo Programa de 

Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia, de 9 a 11 

de Outubro de 2008; 

Congresso Internacional ItineranteItinerários e Reinos: Uma Descoberta do 

Mundo - O Gharb Al-Andalus na Obra do Geógrafo Al-Idrisi, organizado pela 

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e pela Fundación al-Idrisi Hispano 

Marroquí para la Investigación Histórica, Arqueológica y Arquitectónica, a 3 de Maio 

de 2008. 

Colóquio A Indústria Mineira: Passado e Futuro, realizado nos dias 12, 

13 e 14 de Março de 2007, organizado pela Universidade de Coimbra. 

Congresso Internacional O Mar Greco-Romano, organizado pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, nos dias 9 e 10 de Março 

de 2006; 

Oficinas da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais: Oficina III –A 

cronística medieval portuguesa, realizada a 24 de Fevereiro de 2006, em 

Coimbra; 

Colóquio Percursos e Projectos de antigos estudantes do Instituto de 

Arqueologia, decorrido a 18 de Abril de 2005, organizado pelo Instituto de 

Arqueologia da Universidade de Coimbra. 

Conhecimentos 

de línguas 
 Inglês Francês Castelhano 

Expressão escrita Bom Elementar Elementar 

Expressão oral Bom Elementar Elementar 

Compreensão escrita Muito bom Elementar Bom 
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Eu, Nelson Rodrigues, Bacharel em Biologia e Mestre em Antropologia pela Universidade 

Federal de Mato Grosso, portador do RG 993485-5, CPF 654.959.691-20, declaro para os devidos 

fins que faço parte da equipe técnica que realizará os trabalhos relativos ao Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico no segmento a ser impactado pela pavimentação 

da Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha 

do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato Grosso. 

 

 

Cuiabá, 19 de Setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 



Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 29/08/2018 as 19:34:19             Página 1 de 4  

Nelson Rodrigues 

Curriculum Vitae 
______________________________________________________________________________________ 

Nome civil 
 
Nome  Nelson Rodrigues 
 
 

Dados pessoais 

 
Nascimento  08/06/1979 - Colorado/PR - Brasil 
CPF  654.959.691-20 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Formação acadêmica/titulação 

 
2016 - 2018  Mestrado  em Antropologia Social.  
 Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiaba, Brasil 
 Título: PAISAGEM E TERRITÓRIO: MEMÓRIAS, NARRATIVAS QUILOMBOLA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, Ano de obtenção: 2018 
 Orientador: Sonia Regina Lourenço 
 Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 
 
2003 - 2007  Graduação  em Ciências Biológicas.  
 Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, UNEMAT, Brasil 
 Título: ANÁLISE DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS BIÓTIPOS EM SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICOS NO MUNÍCIPIO DE ALTA FLORESTA - MT 
 Orientador: Jesus da Silva Paixão 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Formação complementar 

 
2015 - 2015  Curso de curta duração  em Oficinas de Cerâmica Waurá. (Carga horária: 4h). 
 Sociedade de Arqueologia Brasileira Centro Oeste, SAB-CO, Brasil 
 
2015 - 2015  Extensão universitária  em Cosmologia, Performances e Rituais. (Carga horária: 60h). 
 Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiaba, Brasil 
 
2015 - 2015  Curso de curta duração  em Minicurso de Tecnologia Lítica. (Carga horária: 4h). 
 Sociedade de Arqueologia Brasileira Centro Oeste, SAB-CO, Brasil 
 
2012 - 2012  Curso de curta duração  em Curso de Lapidação em Pedras Coradas. (Carga horária: 

240h). 
 Companhia Matogrossense de Mineração, METAMAT, Cuiaba, Brasil 
 
2011 - 2011  Curso de curta duração  em Atendimento ao Cliente. (Carga horária: 20h). 
 SENAI - Departamento Regional do Mato Grosso, SENAI/DR/MT, Cuiaba, Brasil 
 
2006 - 2006  Curso de curta duração  em Informática Básica. (Carga horária: 228h). 
 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, SECITEC/MT, Cuiaba, 

Brasil 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Atuação profissional 
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1. Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2016 - Atual   Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Mestrada, Regime: Dedicação 

Exclusiva.,  Regime: Parcial  
 
 

2. ARCHEO PESQUISAS ARQUELÓGICAS - ARCHEO 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2013 - 2016    Enquadramento funcional: Técnico em arqueologia e laboratório , Carga 

horária: 44,  Regime: Dedicação exclusiva  
 Outras informações:  
Prospecção, Monitoramento, Salvamento e Laboratório Arqueológico. Desenho de material arqueológico e analises de 

material arqueológico e dados. 
 
 
 

3. Instituto Homem Brasileiro - IHB 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2011 - 2011    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Análise de material 

arqueológico cerâmico , Carga horária: 20,  Regime: Parcial  
 Outras informações:  
UHE DARDANELOS ARIPUANÃ MT. Análise de material arqueológico cerâmico, ósseo e lítico 
 

2008 - 2008    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Prospecção e resgate 
arqueológico , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Projeto de Prospecção e Regate Arqueológico da Área de Influência da PCH Rio do Sapo, Tangará da Serra–MT 
 

2008 - 2008    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Acompanhamento e 
monitoramento arqueológico , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Arqueológico das PCH Salto, Apiacás, Cabeça de Boi  e Fazenda  - MT. 
 

2007 - 2007    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Técnico de campo e 
técnico de laboratório , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Prestação de serviços de trabalhos de campo na área de arqueologia, Plano de Gestão e Estratégia de Uso Público do 

Sítio Arqueológico de Pedra Preta de Paranaíta - MT. 
 
 
 

4. Scientia Consultoria Científica - SCC 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2008 - 2008    Vínculo: Profissional autônomo , Enquadramento funcional: Técnico em 

Arqueologia , Carga horária: 40,  Regime: Integral  
 Outras informações:  
Arqueologia preventiva nas Áreas de Intervenção da LT 230KV SE-AHE Dardanelos, SE Juina, MT. Resgate 

arqueológico 
 

2008 - 2008    Vínculo: Profissional autônomo , Enquadramento funcional: Técnico em 
Arqueologia , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Projeto de Arqueologia preventiva na Área de Influencia Direta do AHE Dardanelos, MT. Resgate arqueológico 
 

2007 - 2007    Vínculo: Profissional autônomo , Enquadramento funcional: Técnico em 
Arqueologia , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Projeto de Arqueologia preventiva na Área de Influencia Direta do AHE Dardanelos, MT. Prospecções arqueológicas 
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2007 - 2007    Vínculo: Profissional autônomo , Enquadramento funcional: Técnico em 
Arqueologia , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Projeto de Arqueologia preventiva na Área de Influencia Direta do AHE Dardanelos, MT. Resgate arqueológico 
 

2007 - 2008    Vínculo: Profissional autônomo , Enquadramento funcional: Técnico em 
Arqueologia , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Projeto de Arqueologia preventiva na Área de Influencia Direta do AHE Dardanelos, MT. Monitoramento arqueológico, 

Dezembro/2007 
 
 
 

5. Muséum National d'Histoire Naturelle - MNHN 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2010 - 2010    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Prospector de campo , 

Carga horária: 40,  Regime: Integral  
 Outras informações:  
Participante das pesquisas de campo franco-brasileira ''Pré-história e Paleoambiente da Bacia do Paraná'' - Museu de 

História Natural/CNRS, Paris e Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
PauloEstudos de arte rupestre, releveEstratigrafiaTopografiaParticipação de aulas explicativas 
de abrigos com representações rupestres da área. 

 

2010 - 2010    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Escavações arqueológicas 
, Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Escavações arqueológicas, evidenciação, limpeza, coordenação, numeração, registro dos matérias e plano espacial das 

peças. Decapagens naturais nos níveis do holoceno médio e recente. Reconhecimento dos 
vestígios líticos, cerâmicos e de flora, particularmente antrocológicos 

 

2009 - 2009    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Prospector de campo , 
Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Participante das pesquisas de campo franco-brasileira ''Pré-história e Paleoambiente da Bacia do Paraná'' - Museu de 

História Natural/CNRS, Paris e Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
PauloEstudos de arte rupestre, releveEstratigrafiaTopografiaParticipação de aulas explicativas 
de abrigos com representações rupestres da área 

 

2009 - 2009    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Escavações arqueológicas 
, Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Escavações arqueológicas, evidenciação, limpeza, coordenação, numeração, registro dos matérias e plano espacial das 

peças. Decapagens naturais nos níveis do holoceno médio e recente. Reconhecimento dos 
vestígios líticos, cerâmicos e de flora, particularmente antrocológicos 

 

2008 - 2008    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Escavações Arqueológicas 
, Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Participante das pesquisas de campo franco-brasileira ''Pré-história e Paleoambiente da Bacia do Paraná'' - Museu de 

História Natural/CNRS, Paris e Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
PauloEscavações arqueológicas, evidenciação, limpeza, coordenação, numeração, registro dos 
matérias e plano espacial das peças. Decapagens naturais nos níveis do holoceno médio e 
recente. Reconhecimento dos vestígios líticos, cerâmicos e de flora, particularmente 
antrocológicos 

 

2008 - 2008    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Prospector de campo , 
Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Estudos de arte rupestre, releveEstratigrafiaTopografiaParticipação de aulas explicativas de abrigos com representações 

rupestres da área 
 

2007 - 2007    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Escavações arqueológicas 
, Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Escavações arqueológicas, evidenciação, limpeza, coordenação, numeração, registro dos matérias e plano espacial das 

peças. Decapagens naturais nos níveis do holoceno médio e recente. Reconhecimento dos 
vestígios líticos, cerâmicos e de flora, particularmente antrocológicos 
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2007 - 2007    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Prospector de campo , 
Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Participante das pesquisas de campo franco-brasileira ''Pré-história e Paleoambiente da Bacia do Paraná'' - Museu de 

História Natural/CNRS, Paris e Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
PauloEstudos de arte rupestre, releveEstratigrafiaTopografiaParticipação de aulas explicativas 
de abrigos com representações rupestres da área. 

 

2006 - 2006    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Prospector de campo , 
Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Prospector de campo e estudo de arte rupestre 
 

2006 - 2006    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Topografia , Carga horária: 
10,  Regime: Parcial  

2006 - 2006    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Escavações arqueológicas 
, Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 Outras informações:  
Escavações arqueológicas, evidenciação, limpeza, coordenação, numeração, registro dos matérias e plano espacial das 

peças. Decapagens naturais nos níveis do holoceno médio e recente. Reconhecimento dos 
vestígios líticos, cerâmicos e de flora, particularmente antrocológicos 

 

2006 - 2006    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Estratigrafia , Carga 
horária: 10,  Regime: Parcial  

2006 - 2006    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Participação de aulas 
explicativas , Carga horária: 20,  Regime: Parcial  

 Outras informações:  
Participação de aulas explicativas de abrigos com representações rupestres da área 
 

2006 - 2006    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Estudos de arte rupestre, 
releve , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 
 

6. MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE ALTA FLORESTA.MT - UNEMAT 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2006 - 2007    Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: monitor de exposição, 

educação patrimonial e. , Carga horária: 20,  Regime: Parcial  
 Outras informações:  
Monitor de exposição, educação patrimonial e arqueologia experimental 
 
 
 
 
 
 
 

  

Producão 
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Produção bibliográfica 
Demais produções bibliográficas 
 
1. Hirooka, Suzana; Gláucia Péclat; HOELTZ, S.; SILVA, J.; RODRIGUES, P.; RODRIGUES, N. 
Minha Cultura é Meu Patrimônio. Cuiabá:Ramon Carlini, Elaine Caniato, 2015. (Posfácio, Prefácio 
Posfácio) 
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I. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 
Ensino Superior – Cursando Licenciatura em pedagogia pela UFMT 

 
 

II. DADOS PROFISSIONAIS: 
 
Áreade atuação: Artista educadora. 
 
Tempo de atuação na Área do teatro e oficinas: 09 anos 
 
Tempo de atuação na Área de Dança: 04 anos 
 
 
 

III. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
a) Apresentações com parceria de Empresas 

 
1. Teatro Fúria–2006 a 2007. (Cuiabá – MT) 

Função: Contra – regra 
 

2. Projeto “A arte anda por ai no caminhar dos pés descalços” –2007a 2011. (Cuiabá – 
MT) 

Função: Oficineira de arte e eco educação. 
 

3.  Grupo de percussão “Batuquenauá” – 2008 a 2012. (Cuiabá – MT) 
Função: Produtora e dançarina. 
 

     4. Cia.  De dança do ventre “Najmah Al Nurren” – 2006 a 2011. (Cuiabá – MT) 
     Função: Dançarina 
 
5 .Cia. Volta Seca – 2007 a 2008. (Cuiabá – MT) 



Função: Atriz e produtora  
 
6. Biblioteca municipal “Saber com sabor” 2008 a 2009. (Cuiabá – MT) 

Função: Mediadora de leitura 
 

7. Horto florestal  - 2009 a 2010. (Cuiabá – MT) 
Função: Educadora artística e ambiental 
 
 

8. Monitoria da exposição “Prêmio CNI SESI Marcantonio Vilaça” realizado pela 
Secretaria de Estado de Cultura, 25 de julho à 26 de agosto de 2012. (Cuiabá – MT) 
Carga horária: 90h 
 

9. Cia. MãeMulengas – 2011 até julho de 2014 (Chapada dos Guimaraes – MT) 
Função: Brincante e produtora. 
 

10. Cia. Pé de Pano – 2012 até os dias atuais (Cuiabá, Chapada dos Guimarães, 
Rondonópolis e Assis) 

Função: Brincante e produtora. 
 

 Projeto de Educação Patrimonial; Archaeo pesquisa arqueológicas – 2011, 
2012,2013 nas cidades de Nova Mutum, Sinop, Juína, Brasnorte, Sapezal, 
Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Chapada dos Guimarães. 

11. Escola Sossego da Mamãe – setembro de 2013 a julho de 2014. (Rondonópolis- MT) 
Função: Professora de artes. 
 

12. Escola Cândido Portinari – Fevereiro a julho de 2014. (Rondonópolis- MT) 
Função:Professora de Educação musical para séries iniciais e professora de artes para o 
ensino médio. 
 

13.  UFMT - – Fevereiro a julho de 2014. (Rondonópolis- MT) 
 Função – Professora de teatro. 
 

14.  Escola rural Vila Paulista - Fevereiro a Julho de 2014. (Rondonópolis- MT)  
          Função – Professora de artes pelo projeto “Mais Educação”. 
 

15. Academia da saúde -  novembro de 2014 até 2015. ( Assis – SP) 
Função – Oficineira de educação musical com sucata. 

 
16. Cras I – fevereiro 2015 até novembro 2015. (Assis – SP) 

Função – Oficineira de educação musical com sucata para o grupo da melhor idade. 
 

17. Cras III – fevereiro de 2015 até novembro 2015. (Assis – SP) 
Função – Oficineira de Teatro. 
 

18. Legião Mirim – fevereiro de 2015 junho 2015 (Assis – SP) 
Função- Oficineira de teatro e confecção de cenário com reciclados. 
 



19.    Secretaria Municipal de Saúde de Assis – junho a dezembro de 2015 (Assis- SP) 
Função -  Coordenadora do Polo Academia da Saúde.  
 

b)    Apresentações com a  Cia Maemulengas e Pé de Pano 

1. Estréia da Cia. MaeMulengas com a peça “ A Flor da Sinceridade” – Primavera nos 
Museus – Museu da Pré História - Setembro- 2011  Cuiabá- MT. 

2. Apresentação da peça “ A Flor da Sinceridade” – Escola Municipal Abinel Pereira de 
Freitas – Outubro-2011  Chapada dos Guimarães. 

3. Estréia da peça “Palhaçaria na Paleoarqueologia” – Projeto de Educação 
Patrimonial – Archaeo pesquisa arqueológicas – novembro 2011 – Nova Mutum – 
MT e Sinop – MT. 

4. Oficinas de pinturas rupestres e dedoches mitológicos – Projeto de Educação 
Patrimonial; Archaeo pesquisa arqueológicas – 2011, 2012, 2013 nas cidades de 
Nova Mutum, Sinop, Juína, Brasnorte, Sapezal, Tangará da Serra, Campo Novo dos 
Parecis, Chapada dos Guimarães 

5. Aulas de teatro e circo – Escola Tales de Mileto - outubro, novembro e dezembro / 
2011 – Chapada dos Guimarães-MT. 

6. Apresentação da peça “Palhaçaria na Paleoarqueologia” – Projeto de Educação 
Patrimonial – Archaeo pesquisa arqueológicas – fevereiro – 2012 / Brasnorte-Mt e 
Juína-Mt. 

7. Estréia da peça “A Benzedeira e o Boi” - Praça Dom Wunibaldo - Carnaval de 
Chapada dos Guimarães/2012. 

8. Apresentação da peça “Palhaçaria na Paleoarqueologia” e oficinas de pintura 
rupestre e bonecos dedoches – Projeto de Educação Patrimonial – Archaeo 
pesquisa arqueológicas – abril/ 2012 – Sapezal – MT e Tangará da Serra-MT. 

9. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” – 23 º aniversário do Parque    
nacional de Chapada dos Guimarães. 

10. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” Semana Nacional dos Museus – 
Museu da Pré História - maio/ 2012 – Cuiabá-MT. 

11. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” – Dia Mundial do Meio Ambiente – 
Sec. Mun. Turismo de Chapada dos Guimarães e Icmbio – Chapada dos Guimarães-
MT. 

12. Oficina de perna de pau e confecção de rói-rói pela Secretaria Municipal de Turismo 
de Chapada dos Guimarães-MT – junho 2012. 

13. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” em comemoração ao dia das crianças 
em Chapada dos Guimarães-MT – outubro 2012. 

14. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” e Oficina de Confecção de Teatro de 
Bonecos em comemoração ao dia das crianças no Rondon Plaza Shopping em 
Rndonópolis-MT – outubro 2012. 



15. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” em comemoração ao dia das crianças 
na Escola Candido Portinari em Rndonópolis-MT – outubro 2012. 

16. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” em comemoração ao dia das crianças 
na Escola Galileu Galilei em Rndonópolis-MT – outubro 2012. 

17. Roda de conversa no Projeto Cabeça Ativa – a importância do teatro de bonecos na 
cultura popular brasileira no SESC Arsenal – Cuiabá/MT - novembro 2012. 

18. Projeto Brincarolar do SESC Arsenal - apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” 
e Oficina de Confecção de Teatro de Bonecos – janeiro 2013. 

19. Contação de estórias na Escolinha Balão Mágico em Rondonópolis-MT – março 
2013. 

20. Contação de estórias na Escolinha Sossego da Mamãe em comemoração ao dia dos 
pais em Rondonópolis-MT – agosto 2013. 

21.  Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” no Sesc Rondonópolis, pelo projeto 
Rosa bororo em Rondonópolis-MT – Agosto 2013. 

22.  Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” em comemoração a semana do 
folclore na escola Sossego da Mamãe em Rondonópolis-MT – Setembro 2013. 

23. Apresentação da peça “A Flor da sinceridade” e Oficina de Confecção de Teatro de 
Bonecos em comemoração ao dia das crianças no Rondon Plaza Shopping em 
Rndonópolis-MT – outubro 2013. 

24. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” em comemoração ao dia do folclore 
no museu “Casa de Taipa” em Assis SP- Agosto 2014 

25. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” no festival “Rotas em Assis SP – 
Agosto 2014. 

26. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” no assentamento  

27. Apresentação da peça “Com parcerias é bem melhor” no evento comemorativo da 
Coopermota   Assis SP – Novembro 2014. 

28. Apresentação da peça “A Benzedeira e o Boi” na escola Carolina Burali em Assis SP 
– Março de 2015 

 

IV. ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS: 
 

 Oficineira em arte educação, educação ambiental e educação patrimonial. 

 Entrevistas semi-abertas com moradores de Rondonópolis para o Projeto de 
Educação Patrimonial da BR-163 (Trecho Rondonópolis-Itiquira) – 2015. 

 
 
 
 



 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no segmento a ser impactado pela 
pavimentação da Rodovia MT-130, trecho: Entre BR-242 (Santiago do Norte) Entre BR-242 (Gaúcha 
do Norte) com extensão de 26,12 km, Paranatinga, Mato Grosso 
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8.5. PLANTA DE IMPLANTAÇÃO – PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT-130 
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Escala: 1:250.000

0 6,5 133,25 Km

Carta de Localização e Acessos

ZSEE, IBGE, SEPLAN, IBGE/DSG, SRTM
SIRGAS2000

Fuso 21S
Meridiano Central -57°

Escala:

Folha:

Anexo 02
Requerente:

Assunto:

Resp. Técnico:

Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Fonte:

Data:
maio/2018

Datum:
Carta de Localização e Acessos

Salatiel Alves de Araujo
 Geólogo - CREA 7652/D

1:250.000

Legenda
MT 130

Rodovias Estaduais
Tipo

Não Pavimentada
PSU
GAÚCHA DO NORTE
PARANATINGA
Drenagens
Núcleos Urbanos

Obs.:
 


