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É bastante difundida a idéia de que estamos vivendo uma época 

dominada pela imagem. Não há dúvidas de que a fotografia, o cinema 

e a televisão trouxeram a presença vívida do que antes era apenas 

sugerido pelas palavras. Narrativas de viagem, por exemplo, desper-

tavam mais do que satisfaziam a curiosidade por lugares e povos des-

conhecidos. Com as imagens da tecnologia moderna, passamos a ver 

os detalhes, como se estivéssemos no lugar mostrado. 

 O mais surpreendente, entretanto, é que as imagens nos reve-

laram o quanto desconhecíamos a respeito de nós mesmos, nossa vi-

zinhança, o mundo próximo ao nosso redor. Paisagens, comunidades 

e pessoas que faziam parte de nosso cotidiano ou, pelo menos, com as 

quais tínhamos contato freqüente, passaram a ter outros significados 

quando suas imagens foram registradas pelas câmeras e publicadas 

pelos jornais e televisão.

 em algum momento, nos anos 70 e 80 do século passado, nota-

mos o espanto do público externo com as imagens de índios, seringuei-

ros e da floresta amazônica. Percebemos o valor que os estrangeiros da-

vam àquilo que para nós era comum e corriqueiro. levou algum tempo 

até que percebêssemos a riqueza sobre a qual vivíamos assentados.

A força das imagens

 esse impacto da imagem é, de certa forma, registrado pelo pro-

fessor Alceu Ranzi, um dos organizadores desta publicação: tendo parti-

cipado das primeiras pesquisas sobre os geoglifos, chefiadas pelo pro-

fessor Ondemar Dias, ele confessa que só teve uma idéia mais ampla 

sobre a importância desses sítios geométricos quando avistou um deles 

da janela de um avião. estar num desses lugares é emocionante, tem-se 

uma idéia de sua grandeza a partir de uma escala humana, imagina-se 

o trabalho que seus construtores tiveram, as condições em que viviam, 

as tecnologias que empregaram. Mas vê-los de cima, num avião ou fo-

tografia, nos remete a uma escala sobre-humana que faz meditar sobre 

o mistério ainda não revelado de sua origem e finalidade. 

 temos ao nosso dispor a moderna tecnologia: com satélites 

e aeronaves podemos ver, localizar, medir, explorar as diversas possi-

bilidades da imagem. Mas quero destacar a sensibilidade dos fotógra-

fos que produziram a maior parte das imagens aqui publicadas. eles 

tiveram não apenas a habilidade técnica para capturar os melhores 

ângulos em tempo exíguo mas também, e principalmente, a relação 

dos geoglifos com seu entorno, a floresta e o desflorestamento, as es-

tradas e habitações, cursos d`água e açudes, a exploração econômica 

Binho Marques
Governador do Estado do Acre
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e a erosão dos terrenos. Além de sua beleza, as fotografias nos tocam 

pela grande quantidade de informações.

 Assim, espero que o impacto da imagem possa outra fez nos 

despertar para o que merece e necessita de atenção. Será necessário 

um esforço de todos –estado, empresas, comunidades- para a con-

servação dos geoglifos, para pesquisá-los e conhecê-los melhor, para 

incluí-los em nosso sonho de um desenvolvimento econômico social 

e ambientalmente sustentável.

 A publicação destas imagens combina-se com um conjunto 

de iniciativas para ampliar o domínio público sobre o assunto, como 

a exposição realizada na Biblioteca da Floresta, o parque temático na 

expoacre, as reportagens e diversas outras formas de divulgação. 

queremos disseminar um sentimento de responsabilidade sobre essa 

riqueza tatuada na pele de nossa terra. É necessário que cada acreano 

veja e reveja o solo sagrado onde pisa. A cada imagem, mais o possu-

ímos e mais a ele pertencemos.

 Fico feliz de poder, mais uma vez, acompanhar esse importan-

te trabalho.

Durante a realização das pesquisas envolvendo os geoglifos, nos 

chamou atenção a capacidade especial dos povos antigos do Acre de 

lidar com as formas geométricas. Isso nos leva a imaginar nossos an-

cestrais manejando esquadro e compasso para executar suas obras, que 

hoje admiramos e buscamos compreender. 

Compartilhamos da idéia de que os construtores dos geoglifos 

presentearam a comunidade regional com verdadeiros monumentos da 

engenharia humana. e é intrigante saber que esse patrimônio dos bra-

sileiros, que esteve encoberto pela floresta amazônica por centenas de 

anos, foi construído muito antes de Cabral aportar no Brasil.

Com a derrubada e queima da vegetação natural, protagonizada 

pelo avanço das frentes pioneiras, a partir da década de 1970, os geo-

glifos começaram a ser revelados para o Acre. essas estruturas de terra, 

desenhadas no solo argiloso da região, são parte da paisagem do Acre 

e assim precisam ser tratadas, estudadas e cuidadas.  São centenas, 

espalhadas pelos campos das fazendas de criação de gado. A mata, que 

pensávamos ser floresta virgem, tem se revelado, na verdade, como ze-

losa guardiã da Pré-história do Acre.

estamos já há alguns anos envolvidos com o tema. Particular-

Geoglifos: a descoberta e o potencial turístico

mente, tive a oportunidade de participar, em 1977, no Acre, da primeira 

etapa do Projeto PRONAPABA (Programa Nacional de Pesquisas Ar-

queológicas na Bacia Amazônica), sob a coordenação do Dr. Ondemar 

Dias e a participação do arqueólogo Franklin levy. logo no segundo 

dia, próximo da sede da então Fazenda Palmares, hoje terras da usina 

álcool Verde, foi localizada a primeira estrutura geométrica construída 

em forma de círculo, com vala e mureta. A visão ao nível do solo foi 

parcial, embora esteja marcada na memória de toda a equipe. Mas em 

1986, quando tive a chance de ver uma estrutura dessas do alto, aí sim 

fiquei impactado. Foi durante um vôo comercial entre Porto Velho e Rio 

Branco. A partir daí, busquei apoio junto ao Gabinete Civil do Governo 

do Acre. Conseguimos um avião para sobrevôo, graças aos préstimos 

do Prof. Geraldo Gonçalo da Costa. Participaram do sobrevôo os pale-

ontólgogos Dr. jonas Pereira de Souza Filho e Dr. Carl Frailey, o biólogo 

josé Carlos Rodrigues dos Santos e o fotógrafo Agenor Mariano. As 

fotos desse sobrevôo pioneiro foram publicadas na edição do dia 15 de 

agosto de 1986, do jornal O Rio Branco, na época o único jornal da capi-

tal acreana e retratavam um sítio-monumento, de formato semicircular 

duplo, posteriormente registrado como Seu Chiquinho.

Alceu Ranzi
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jeto recebeu o nome de “Geoglifos – Patrimônio Cultural do Acre”, 

cujo título surgiu espontaneamente, pois, vistos do alto, os desenhos 

geométricos nos pareceram geoglifos (Geo=terra/ glifos=desenhos). O 

projeto foi aprovado, financiado e executado, e em 2003, o relatório 

do mesmo, juntamente com as fotos, foi publicado no livro “Western 

Amazonia – Amazônia Ocidental”, editado por Martti Pärssinen e Antti 

Korpisaari da universidade de Helsinki.

Com o desenvolvimento do Projeto Geoglifos, sob a coordena-

ção geral da Dra. Denise Schaan, as pesquisas arqueológicas na região 

atingiram um elevado nível profissional e conduziram o Acre para o 

centro da discussão da arqueologia amazônica. 

Sugerimos que, ao olhar para as fotos dos geoglifos, o leitor vá 

além da imagem estática e observe as estruturas sob uma perspectiva 

dinâmica. que busque imaginar os construtores dos geoglifos plane-

jando, organizando e executando a tarefa de esculpir esses desenhos 

em baixo e alto relevo no solo acreano. Acreditamos que foi necessá-

rio um grande esforço coletivo para a construção desses monumentos 

que, como dádiva da técnica empregada, se preservaram por mais de 

dez séculos. 

em 1999, novamente em vôo comercial, entre Porto Velho e 

Rio Branco, foi avistada outra estrutura circular. À época, embora nos-

sos interesses científicos fossem outros, resolvemos investigar. Bus-

camos, como na vez anterior, o Gabinete Civil do Governo do Acre, 

então sob a direção do Prof. Raimundo Angelim Vasconcelos, nosso 

colega na uFAC (universidade Federal do Acre).  Além das horas de 

sobrevôo, conseguimos com o Prof. Aníbal Diniz, secretário de Comu-

nicação do Governo do Acre, a disponibilidade do fotógrafo edison 

Caetano. Conosco no avião também estava o Dr. edson Guilherme, 

ornitólogo, interessado em fotografar a ilha de floresta representada 

pelo Parque zoobotânico da uFAC. esse sobrevôo foi realizado no dia 

8 de abril de 2000. localizamos o círculo que buscávamos, o qual se re-

velou parte de um conjunto - sítio arqueológico denominado Fazenda 

Colorada sob a sigla AC-Iq-13. No mesmo sobrevoo registramos tam-

bém o sítio jacó Sá. As fotos de edison Caetano mereceram manchete 

de capa dos jornais A Gazeta e A tribuna, do dia 16 de abril de 2000. 

essas fotos correram o mundo, sendo reproduzidas por vários jornais 

e revistas nacionais e internacionais.

A repercussão e receptividade das fotografias de edison Cae-

tano nos levaram a apresentar, em 2001, um projeto para a lei de In-

centivo à Cultura do Governo do Acre, solicitando recursos para mais 

horas de sobrevoo e pagamento do trabalho do fotógrafo. esse pro-

Na busca de estudar essas estruturas podemos dizer que, até 

o momento, temos mais perguntas do que respostas. No entorno dos 

geoglifos pessoas trabalharam, sonharam, oraram, amaram, consti-

tuíram suas famílias e enterraram seus mortos. essas comunidades 

plantaram e colheram, construíram suas casas e por alguma razão 

desconhecida, despenderam muita energia para movimentar excep-

cionais quantidades de terra. Porém, os construtores de geoglifos um 

dia desapareceram e a floresta tomou tudo sob o seu manto.

um desafio a ser trabalhado pelo Poder Público será a gerência 

desse acervo patrimonial. Vários aspectos precisam ser avaliados e le-

vados em conta, a exemplo do uso da terra onde ocorrem os geoglifos, 

para que os mesmos não sejam vistos como um impedimento ao de-

senvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias, mas sim como opor-

tunidade de geração de emprego e renda. Com uma gestão planejada 

e orientada, o patrimônio público poderá ser preservado, ao mesmo 

tempo em que a comunidade possa se beneficiar cultural e material-

mente dessas ocorrências. Para isso deve-se contemplar o incremento 

das atividades turísticas organizadas, com visitas aos geoglifos, tanto 

por terra como em sobrevoos. Certamente há um segmento de turistas 
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no mundo que buscarão espontaneamente o Acre para conhecer essas 

maravilhas do engenho humano. Isso exigirá a estruturação do setor de 

turismo arqueológico com ações de marketing e atendimento das de-

mandas por guias multilíngües, transporte, hospedagem, alimentação, 

sobrevoos, torres de observação, implantação de trilhas interpretativas 

para acesso aos geoglifos, entre outras iniciativas. 

As fotografias desse livro, selecionadas entre centenas de to-

madas em várias horas de sobrevoos, são de autoria dos fotógrafos 

acreanos edison Caetano, Sérgio Vale e Diego Gurgel, e da arqueóloga 

finlandesa Sanna Saunaluoma, e foram captadas, por esses artistas 

da lente, num ambiente misto de profissionalismo, camaradagem e 

empolgação. São fotos que circularam o mundo ilustrando reporta-

gens de importantes jornais e revistas impressas e on-line em vários 

países de todos os continentes. Com mais essa publicação, queremos 

reafirmar nosso compromisso constante de divulgar os resultados de 

nossos trabalhos no Acre, não apenas com relatórios e artigos científi-

cos, mas também com informações acessíveis ao público em geral, a 

exemplo dessas imagens maravilhosas.

Vale ressaltar que as pesquisas se desenvolvem com financia-

mento do CNPq, com autorização do IPHAN e apoio do laboratório de 

Geoprocessamento do Curso de Geografia da universidade Federal 

do Acre, do Governo do estado do Acre, através do Departamento do 

Patrimônio Histórico da Fundação elias Mansour e ainda da FuNtAC 

(Fundação de tecnologia do estado do Acre). 

Nos projetos desenvolvidos com os geoglifos, merecem refe-

rência especial o Dr. Martti Pärssinen e a Dra. Denise Schaan, por to-

dos os anos de estreita parceria, colaboração profissional, coleguismo 

e respeito mútuo.

que as fotografias desse livro propiciem a todos uma viagem praze-

rosa, através da névoa milenar do tempo, ao mundo pré-histórico do Acre.

Desde 2005 venho coordenando pesquisas arqueológicas no 

estado do Acre, investigando, juntamente com pesquisadores brasilei-

ros e finlandeses, assim como alunos da universidade Federal do Acre 

e universidade Federal do Pará, os monumentais sítios arqueológicos 

que foram batizados de geoglifos pelo geógrafo e paleontólogo Alceu 

Ranzi, que os revelou ao público e à comunidade acadêmica nacional 

e internacional. A importância desses sítios é inequívoca, pois o traba-

lho envolvido em sua construção, por parte de grupos indígenas que 

ali viveram há dois mil anos, sem a ajuda de modernas ferramentas 

para escavar e transportar toneladas de solo, indica que teria sido ne-

cessário um esforço coordenado de muitos braços, instruídos para a 

construção de gigantescas estruturas cuja precisão geométrica e con-

sistência de medidas indicam planejamento meticuloso. Se pensar-

mos que para construir tais recintos – cercados por valetas e muretas 

– seria necessário ainda derrubar a floresta, teremos a exata dimensão 

do esforço despendido por grupos humanos que só tinham à sua mão 

machados de pedra e pás de madeira.

Aprendemos muita coisa nesses últimos cinco anos, graças ao 

entusiasmo de nossa equipe - sempre maravilhada com os novos e di-

Paisagens da Amazônia Ocidental

versos sítios encontrados - e o apoio institucional e financeiro do CNPq 

e do Governo do estado do Acre. Ao tomarmos medidas dos geoglifos 

em campo, aprendemos que existe uma impressionante uniformidade 

no que diz respeito à amplitude das valetas, sua profundidade, a altura 

das muretas, as medidas de diâmetro e lados das figuras geométri-

cas, as larguras das estradas que ligam os geoglifos e marcam suas 

entradas de acesso, o que nos indica que havia uma idéia muito clara 

na cabeça daqueles antigos engenheiros sobre as maneiras corretas 

de se construírem esses gigantescos espaços de sociabilidade. Desco-

brimos ainda que esses locais de encontro e rituais foram construídos 

e reconstruídos por mais de mil anos, a partir do início da era Cristã, 

por povos que ocuparam uma grande região, que vai do leste do Acre 

ao oeste de Rondônia, e do norte da Bolívia ao sul do Amazonas. Ao 

que parece, os recintos circundados por valetas não eram locais de 

moradia, já que identificamos poucos vestígios dentro dos geoglifos, 

e encontramos fragmentos de cerâmica em volta das estruturas, e em 

camadas anteriores a elas.

Os sítios que temos encontrado são em sua maioria circulares e 

retangulares, mas outras formas também ocorrem, como elipses, he-

Denise Schaan
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xágonos, octógonos, figuras em “u” e em “D”. Além disso, ocorrem 

figuras associadas, ligadas por estradas de cerca de 20m de largura e 

comprimentos que chegam a 800m, também muradas, assim como 

montículos circulares e lineares, formando conjuntos complexos. em 

alguns conjuntos se percebem diferentes episódios de construção, 

que indicam que em épocas distintas as estruturas foram reformadas, 

e que novas estruturas foram construídas sobre as primeiras.

estruturas de terra formadas por valetas e muretas não são no-

vidade na antiguidade. Na europa Ocidental ocorrem durante o perí-

odo neolítico (início da agricultura), cercando casas e vilas. lá suas 

funções são ainda objeto de debate: às vezes estão associadas a cemi-

térios, outras vezes a contextos domésticos ou rituais. Não possuem 

formatos geométricos, nem são contínuas como as do Acre, mas são 

em geral muretas e valetas circulares, com a provável função de de-

limitar um espaço social. São genericamente chamadas de “enclosu-

res” (recintos). Na Bolívia, sítios semelhantes são chamados de “zan-

jas circundantes” (trincheiras circulares). 

Os geoglifos que tem sido encontrados no Acre são estruturas 

de terra que demarcavam espaços de sociabilidade, de inclusão e ex-

clusão, pois possuíam vias de entrada e saída de ambientes públicos 

e privados, disciplinando a movimentação dos indivíduos no espaço. 

Acredita-se que os geoglifos tenham sido abandonados por seus cons-

trutores por volta do século XVI ou XVII, como conseqüência da chega-

da dos espanhóis nas Américas.

Até o momento, temos descoberto esses sítios por causa do 

desmatamento, já que depois de seu abandono as estruturas foram 

cobertas pela vegetação, permanecendo durante séculos escondidas 

no meio da mata. Dessa maneira, fica claro que as lacunas geográficas 

que possuímos com relação à ocorrência desses sítios podem ser de-

vidas à cobertura vegetal e que um grande número de sítios ainda se 

encontra encoberto sob a floresta.

Nossa capacidade de localizar os geoglifos aumentou significati-

vamente quando Alceu Ranzi, Roberto Feres e Foster Brown descobri-

ram que poderiam utilizar o Google earth, disponível gratuitamente na 

internet, como recurso de prospecção remota. Desta maneira, empre-

endendo varreduras sistemáticas nas imagens de satélite, foi possível 

multiplicar rapidamente o número de estruturas conhecidas. em 2005 

conhecia-se 32, em 2007 esse número já era de 150 e em 2010 já temos 

cerca de 270 estruturas registradas, mas nem todas ainda visitadas e 

nomeadas. A partir de 2007, com o apoio do Governo do estado do Acre 

obtivemos acesso a imagens de outro satélite, o Formosat, que possui 

cobertura melhor do que o Google e que possibilitou abarcar todas as 

áreas sem vegetação. Através das imagens de satélite, localizamos geo-

glifos também no sul do Amazonas, na Bolívia, e em Rondônia.

Percebeu-se uma tendência que vinha sendo delineada desde 

o início do projeto, de concentração de estruturas circulares ao sul e 

quadragulares ao norte, com a ocorrência de ambas as formas na zona 

de contato entre essas duas regiões. A distribuição geográfica indica 

a preferência por áreas de platô, com altitudes que variam entre 180 e 

230m, sobre os divisores de água. Os sítios estão em geral localizados 

junto a nascentes de água de boa qualidade, distando entre 2 e 8 km 

dos rios principais. Ao ocuparem as bordas dos platôs, a partir dos 

sítios se obtem uma vista impressionante do vale, com 180 graus ou 

mais de amplitude. A implantação dos sítios na paisagem indica preo-

cupações com defesa, além da intenção de se colocar em locais altos 

e próximos das divindades.

Os geoglifos em geral delimitam um espaço interno que varia 

entre 1 e 3 hectares. O tamanho varia entre 20 e 385 metros de diâme-

tro/lado, com média de 137,5m. Há uma tendência de que as figuras de 

menor tamanho sejam círculos, mas em tamanhos grandes há tanto 

círculos quanto quadrados. 

Constatou-se ainda que a amplitude da valeta varia entre 1,75 

e 20m, com média de 11,61m e mediana de 12m. já a profundidade 

média das valetas é de 1,40m, variando entre 0,35 e 5m de profun-

Imagem FormosatImagem Google Earth
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didade. Fica claro, entretanto, que a profundidade medida hoje não 

reflete a situação original, tendo em vista a deposição de sedimentos 

que vem ocorrendo no interior da valeta. Por exemplo, recentemente 

escavamos transversalmente a valeta do geoglifo maior da Fazenda 

Oeste (sítio Ramal do Capatará), constatando que, apesar da valeta 

possuir hoje cerca de 50cm de profundidade com relação à superfície 

do interior do recinto, sua profundidade original era de 2,20m. 

Com o solo retirado durante a escavação da valeta foi formada 

uma mureta externa (em raros casos há também uma mureta inter-

na) com alturas que hoje tem em média 0,55m, variando entre 0,15 e 

1,47m. também as muretas sofreram processos erosivos e eram pro-

vavelmente pelo menos 50cm mais altas originalmente.

Apesar da variabilidade observada, percebe-se uma espantosa 

regularidade em termos de técnicas construtivas, refletidas também 

nas medidas utilizadas. Infere-se que algum instrumento de medida e 

cálculo matemático era empregado para decidir sobre as dimensões 

das valetas e das figuras resultantes. Os círculos eram construídos 

provavelmente com a ajuda de um compasso humano, com o uso 

de um cipó cujas pontas eram assumidas por duas pessoas, uma 

que permanecia no centro da figura e outra que a desenhava, exe-

cutando um movimento de translação em torno do centro. Figuras 

hexagonais ou octogonais podem ser feitas a partir de um círculo 

inicial, sobre o qual se estica um cipó que é depois dividido em 6 ou 

8 partes, usados para seccionar o círculo em 6 ou 8 lados iguais. já os 

ângulos retos, necessários aos quadrados e retângulos, podem ser 

feitos a partir do traçado de perpendiculares. Por exemplo, conside-

remos uma linha reta de sentido oeste-leste, demarcada por um cipó 

esticado entre dois pontos aleatórios e um ponto ao norte dessa reta, 

a que chamaremos ponto X. Primeiramente usa-se um cipó maior do 

que a distância de X ao ponto mais próximo da reta e usa-se X como 

centro do compasso, traçando-se um semicírculo que toque a reta 

em dois pontos (A e B). Com outro cipó de mesmo tamanho da dis-

tância entre A e B, traça-se novamente um semicírculo a partir de A e 

outro semicírculo a partir de B. O ponto onde esses dois semicírculos 

se encontram, a sul da linha A-B é o ponto C. A reta formada entre 

X e C é perpendicular à reta formada por A e B. O mesmo procedi-

mento pode ser repetido para os outros ângulos retos necessários. 

Sabemos então, que os construtores dos geoglifos dominavam os 

princípios básicos da geometria.

O estudo dos geoglifos do Acre demanda compreender o pro-

cesso de formação das paisagens da região nos últimos dois mil anos. 

Ao que tudo indica, a região foi ocupada por grupos ceramistas que, a 

partir de um determinado momento, passaram a construir espaços so-

ciais cercados por valetas e muretas de terra, com vias de entrada e sa-

ída. esses espaços conectavam-se a outros e aos rios por um sistema 

de estradas retilíneas escavadas e muradas de longa extensão. tais 

construções fizeram parte da cultura arquitetônica de diversos povos 

habitantes dos vales dos rios Abunã, Acre e Iquiri, que expandiram-se 

até a foz do rio Acre  durante o primeiro milênio da era Cristã. Os ge-

oglifos acreanos possuem similaridades com as trincheiras circulares 

bolivianas, podendo ser produto dos mesmos grupos étnicos. 

Há poucas referências cronológicas para a construção dessas 

estruturas, e a variação das datações obtidas por diversos pesquisado-

res até o momento pode indicar que os geoglifos foram construídos ao 

longo de extensos períodos de tempo. Nesse sentido, não é somente 

possível, mas é mesmo provável que tenham cumprido funções diver-

sas ao longo desse período. As grandes distâncias que separam es-

tas estruturas tornam difícil estudar as relações entre elas, tarefa que 

demandará nos próximos anos uma diminuição do foco da pesquisa 

para áreas menores, com estudos detalhados de cada sítio.

O estudo dos sítios tipo geoglifos nos faz refletir sobre duas 

dimensões da vida humana – espaço e tempo – que de fato não po-

dem ser dissociadas. As paisagens são produto da modificação e apro-

priação por parte das sociedades humanas do seu entorno ao longo 

do tempo e nos mostram quão tênue é a linha que separa natureza e 

cultura, se é que ela existe. As paisagens acreanas são paisagens an-

tropogênicas que oferecem hoje um belo espetáculo aos nossos olhos, 

que contemplam fascinados a engenhosidade dos que aqui viveram 

muito antes que essa terra se chamasse Brasil.

Eram os Deuses geométricos?

em 1887, o governador de Manaus ordenou ao Coronel Antonio 

labre que subisse o rio Madeira e que encontrasse uma rota por terra 

entre os entrepostos de produção de borracha no rio Madre de Dios e 

algum ponto navegável no rio Acre, de forma a construírem uma estra-

da de ferro que proporcionaria uma conexão entre a Bolívia e Manaus 

via o rio Purus. A partir do porto Maravilha, no Madre de Dios, labre 

seguiu por terra até o rio Acre e, em seu caminho, passou por várias vi-

las Araona (família linguística tacana), algumas delas já abandonadas 

devido aos descimentos para missões religiosas e o aproveitamento 

dos índios na extração da borracha. No entanto, a poucos quilôme-

tros da fronteira com o Acre, labre encontrou uma vila povoada por 

cerca de 200 pessoas e se impressionou com sua organização social. 

Ali aprendeu que aqueles povos adoravam deuses de formatos geo-

métricos, esculpidos em madeira. tais efígies eram mantidas em tem-

plos no meio da floresta. O pai dos deuses tinha formato elíptico e era 

chamado epymará. Os templos não foram descritos, mas o episódio 

nos leva a cogitar sobre as possíveis funções religiosas dos geoglifos, 

encontrados não muito longe daquelas antigas aldeias Araona.



18 19

 Nº Nome Oficial N. Estruturas

1 Cinco de Novembro 1

2 Sem nome 1

3 AC-Iq-18 1

4 AC-XA-19 1

5 Aeroporto 1

6 água Boa 1

7 água Fria 1

8 águas Claras 1

9 Alto Alegre 1

10 Andirá I 1

11 Andirá II 1

12 Angelim 1

13 Aparecida do Norte 2

14 Assuero 1

15 Balneário quinauá 2

16 Bela Vista 1

17 Benfica 1

Lista de sítios

18 Bimbarra 1

19 Boa esperança 1

20 Boa Sorte 2

21 BR-317 1

22 Bujari 1

23 Cacau 1

24 Cachimbo 1

25 Califórnia 2

26 Camilla 1

27 Campo da Maloca 1

28 Campo da Onça 5

29 Campo das Panelas 1

30 Campo esperança 1

31 Campo lindo 2

32 Campo Verde 1

33 Capoeira dos índios 1

34 Chinésio 1

35 Cícero Cara de Pau 1

36 Círculo e Delta 2

37 Circulo Ramal encrenca 1

38 Colonia Belo Monte 1

39 Colônia Deus é Bom 1

40 Colônia jarina 1

41 Colônia Ouro Verde 1

42 Colônia Santa Maria 1

43 Colônia São Francisco 1

44 Conjunto 7

45 Coqueiral 1

46 Coquinho 1

47 Corassal 1

48 Distração 1

49 Dois círculos 2

50 Dona Maria 1

51 eletrônica 1

52 eletronorte I 2

53 eletronorte II 1

54 eletronorte III 1

55 encrenca I 1

56 estância Santa terezinha 3

57 estrada Velha 1

58 estrada Velha de Xapuri 1

59 Fazenda Aref 1

60 Fazenda Atlântica 2

61 Fazenda Baixa Verde I 2

62 Fazenda Baixa Verde II 1

63 Fazenda Baixa Verde III 1

64 Fazenda Boa Vista I 1

65 Fazenda Boa Vista II 1

66 Fazenda Boi Verde 1

67 Fazenda Colorada 3

68 Fazenda Crixá 3

69 Fazenda Dois Irmãos 4

70 Fazenda DVt 1

71 Fazenda estela I 1

72 Fazenda estela II 1

73 Fazenda Iquiri 4

74 Fazenda liberato 1

75 Fazenda Missões 4

76 Fazenda Mustang 2

77 Fazenda Nictheroy 4

78 Fazenda Paraná 2

79 Fazenda Ponteio 1

80 Fazenda São Paulo 3

81 Fazenda três Meninas 2

82 Fazenda Vitória 1

83 Floresta 1

Numeração dos sítios de acordo 
com o mapa ao lado.

Ri
o 

Iq
uir

i

RIO ACRE

Rio Acre

Rio Iná

R
IO

 A
BU

N
Ã

Riozinho do Andirá

Igarapé Rapirrã

Ri
o 

Itu
ixi

 o
u 

Iq
uir

i

Rio Xipamanu

Riozinho do Rola

Rio Abunã

Rio Novo

Va
rz

ea
 A

le
gr

e

Igarapé Bom
 Futuro

Igarapé Bom Futuro

Ig
ar

ap
é 

Bo
m

 F
ut

ur
o

9

87

6

5

4

3

2

1

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8988

87

86

85

84

82

81

80

79

78

77
76

75

74

73

7271

70

69

68

67

66

65
64

63
62

61
60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39
38

37

36

35

34

33

31

30

2928

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

181
180

179

178

177

176

175

174

173

172

170

169 168
167

165

164

163

161

160

159
158

157

156

155

154

153

152

151
150

149

148

147

146

145

143

142

141

140

139

138

136

135

134

133

131

130

129

128

127

126

125

124

122

121

120

119
118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

107

106

105

103

102

101

100

Distribuição dos Sítios Arqueológicos do  tipo 
Geoglifo no Estado do Acre

AMAZONAS

B O L Í V
 I A

RONDÔNIA

0 19.000 38.000 57.0009.500
M

Geoglifos

Limite Estadual

Limite Nacional

Rios

ESCALA:
Base de dados ZEE e Projeto Geoglifos 1:500.000

DATA:
MAI/2010

FONTE:

Allana Maia
RESPONSÁVEL:



20 21

84 Fonte Boa 1

85 Franciele 3

86 Fronteira 1

87 Gavião 3

88 Sem nome 1

89 Sem nome 1

90 Sem nome 1

91 Guarani 1

92 Guarantã 1

93 Hortigranjeira 2

94 Independência 2

95 Irmãos Nunes 2

96 Itú 1

97 jacó Sá 2

98 jarina 1

99 jD 2

100 jK 1

101 joão Pessoa 1

102 josé Maiste 1

103 limeira 1

104 lobão 1

105 los Angeles 1

106 Maceió 1

107 Manoel Araújo 2

108 Marcolino 1

109 Marimbondo 1

110 Mauro Ribeiro 1

111 Monte Alegre 1

112 Monte Verde 2

113 Morro Alto 1

114 Mutum 1

115 Nascentes do quinauá 2

116 Negreli 1

117 Neuto lamego 1

118 Nova Aldeia 2

119 Novo Horizonte 1

120 Oco do Mundo 1

121 Osvaldo Ribeiro 3

122 Sem nome 1

123 PA Canary 1

124 Pantanal 3

125 Pedra Verde 2

126 Pedro Peixoto 1

127 Piçarreira 1

128 Piloto 1

129 Plácido de Castro 1

130 Poligono Delta 1

131 Pontão 1

132 Porvir Novo 1

133 Prohevea 1

134 Sem nome 1

135 quadrado do Bujari 1

136 quadrado e círculo 1

137 quadrado em Porto Acre 1

138 quadrado Senador Guiomard 1

139 quinari 1

140 quixadá 1

141 Ramal Apuí 1

142 Ramal Batista 1

143 Ramal do Bebê 1

144 Ramal do Capatará 5

145 Ramal do Iquiri 1

146 Ramal dos Batalhas 1

147 Ramal dos Pretos 1

148 Ramal Floresta 1

149 Ramal Granada 1

150 Ramal jarina 1

151 Rapirã 2

152 Retangulo Plácido 1

153 Rio Ina 1

154 Riozinho do Andirá 1

155 Riozinho do Rola 3

156 Santa Isabel 1

157 Santa Rita de Cássia 1

158 Santa teresinha 3

159 Santo Antônio 1

160 São Francisco 1

161 São Grabriel 2

162 São josé 1

163 São Miguel 1

164 Sapucaia 1

165 Sapucaia I 1

166 Seu Chiquinho 1

167 Severino Batista 1

168 Severino Calazans 1

169 Soberana 2

170 Sol de Maio 1

171 Sol do Alceu 1

172 Sol do Iquiri 1

173 tênue 1

174 tequinho 3

175 transacreana 1

176 três Marias 4

177 Vila do V 1

178 Vila Pia 1

179 Xanadu 3

180 Xipamanu I 1

181 Xipamanu II 1

Fotos dos geoglifos
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Lista de fotos

Água Fria
Porto Acre
Foto: Diego Gurgel

Hortigranjeira
Capixaba
Foto: Maurício de Paiva

Fazenda Colorada
Rio Branco
Foto: Sergio Vale

JK
Acrelândia
Foto: Denise Schaan
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Senador Guiomard
Foto: Edison Caetano
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Foto: Diego Gurgel
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Fazenda São Paulo
Xapuri
Foto: Edison Caetano

p. 39

Fazenda Três Meninas
Plácido de Castro
Foto: Diego Gurgel

Iquiri II
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Senador Guiomard
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Foto: Edison Caetano
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Foto: Diego Gurgel

Ramal do Iquiri
Senador Guiomard
Foto: Edison Caetano
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Cinco de Novembro
Plácido de Castro
Foto: Diego Gurgel

Novo Horizonte
Plácido de Castro
Foto: Diego Gurgel

Piloto
Rio Branco
Foto: Edison Caetano 

Ramal do Bebé
Porto Acre
Foto: Edison Caetano

p. 58

p. 68

p. 63

p. 73

p. 59

p. 69

p. 64

p. 74

p. 60

p. 70

p. 65

p. 75

p. 61

p. 71

p. 66

p. 76

p. 62

p. 72

p. 67

Ramal Floresta
Acrelândia
Foto: Diego Gurgel

p. 57



98 99

Pärssinen, Martti; Ranzi, Alceu; Saunaluoma, Sanna; Siiriäinen, Ari. 
Geometrically patterned ancient earthworks in the Rio Branco region 
of Acre, Brazil. Renvall Institute Publications. university of Helsinki 
14:97-133, 2003.

Parssinen, Martti; Schaan, Denise P.; Ranzi, Alceu. Pre-Columbian ge-
ometric earthworks in the upper Purus: a complex society in western 
Amazonia. Antiquity 83:1084-1095, 2009.

Ranzi, Alceu. Geoglifos. Patrimônio cultural do Acre. Renvall Institute 
Publications. University of Helsinki 14:135-172, 2003.

Ranzi, Alceu; Aguiar, Rodrigo. Registro de Geoglifos na região Amazô-
nica – Brasil. Munda 42: 87-90, 2000.

______.  Geoglifos da Amazônia - Perspectiva Aérea. Florianópolis: Fa-
culdades energia, 2004.

Ranzi, Alceu; Feres, Roberto; Brown, Foster. Internet Software Progra-
ms aid in search for Amazonian Geoglyphs. Eos 88:226-229, 2007.

Ranzi, Alceu; Pärssinen, Martti.  Brazilian Amazon Geogliphs. VI Sim-
pósio Internacional de Arte Rupestre, San Salvador de Jujuy - Argen-
tina, pp. 114-115, 2003.

Saunaluoma, Sanna. Pre-Columbian earthworks in the Riberalta re-
gion of the Bolivian Amazon. Amazônica 2:1. No prelo, 2010.

Schaan, Denise P. O dilema dos Geoglifos. jornal Página 20. Rio Bran-

co/AC, pp. 24, 2006

______. “Arqueologia do Acre”. História e História. http://www.historia-

ehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=16, 2007.

______. Paisagens, imagens e memórias da Amazônia pré-colombiana. 

In: Paisagem e Memória. editado por Silveira, Flávio leonel Abreu da; 

Cancela, Cristina Donza, pp. 7-20. Belém: edufpa, 2009.

______. Arqueologia do Acre: do Pronapaba às pesquisas sobre os ge-

oglifos. In: Schaan, D. P., Alceu Ranzi & Martti Pärssinen (eds.) Arque-

ologia da Amazônia Ocidental: os Geoglifos do Acre. Pp. 15-44. Belém, 

uFPA/ Rio Branco, Biblioteca da Floresta Ministra Marina Silva, 2008.

______. Os geoglifos e a atuação da eletronorte no Acre. In: Schaan, 

D. P., Alceu Ranzi & Martti Pärssinen (eds.) Arqueologia da Amazônia 

Ocidental: os Geoglifos do Acre. Pp. 97-119. Belém, uFPA/ Rio Branco, 

Biblioteca da Floresta Ministra Marina Silva, 2008.

Schaan, Denise P.; Parssinen, Martti; Ranzi, Alceu. Arqueologia da 
Amazônia Ocidental: os Geoglifos do Acre. Belém: eDuFPA, Biblioteca 
da Floresta Ministra Marina Silva, 2008.

Schaan, Denise P., Alceu Ranzi. 2007. Acrean geoglyphs: Monumen-
tal earthworks of Western Amazonia. trabalho apresentado na Socie-
ty for American Archaeology 72nd Annual Meeting, 2007, Austin, tX. 
Abstracts of the SAA 72nd Annual Meeting. Washington, DC: SAA, pp. 
368-368, 2007.

Schaan, D.P., Bueno, M. A. & Ranzi, A. 2008. Geoglifos do Acre: novos 
desafios para a arqueologia amazônica. In: Amaz’hommes. Sciences 
de l’Homme et sciences de la nature en Amazonie. Organizado por 
egle Barone Visigalli e Anna Roosevelt. Matoury, Guyane: Ibis Rouge 
Éditions, 45-58, 2010. 

Schaan, Denise P.; Pärssinen, Martti; Ranzi, Alceu; Piccoli, jacó César. 
Geoglifos da Amazônia ocidental: evidência de complexidade social 
entre povos da terra firme. Revista de Arqueologia 20:67-82, 2007.

Sosnoski, Fernando & Hudson, Arlan. Geoglifos: Novas Perspectivas 
sobre a organização dos Povos Pré-Colombianos da Amazônia Sul-
Ocidental. trabalho apresentado no XV ENG - Encontro Nacional de 
Geógrafos. São Paulo, 20 a 26 de julho de 2008.

Barbosa, Antonia Damasceno. Geoglifos: um estudo das paisagens an-
tropogênicas em Capixaba, estado do Acre. trabalho de Conclusão de 
Curso. Departamento de Geografia, universidade Federal do Acre, 2009.

Barbosa, Antonia Damasceno & Dantas, Maria Alessandra Pinto. Ge-
oglifos: uma forma de entender a ocupação pretérita da Amazônia - 
Metodologia de Campo. trabalho apresentado no XV eNG - Encontro 
Nacional de Geógrafos. São Paulo, 20 a 26 de julho de 2008.

Carmo, l. F. z., j. l. lani, C. e. Schaefer, D. P. Schaan, M. R. Francelino. 
2009. Caracterização pedológica dos geoglifos no sudeste do Acre. Re-
sumo em: Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. universi-
dade Federal de Viçosa/MG.

Dias, Ondemar. Arqueologia da Amazônia Ocidental - Descrição Sumá-
ria das Características da tradição quinari (Alto Curso do Rio Purus). 
In: Estudos Contemporâneos de Arqueologia. editado por Dias, Onde-
mar; Carvalho, eliana; zimmermann, M., pp. 169-205. Palmas: unitins: 
IAB, 2006.

______.  As estruturas Arqueológicas de terra no estado do Acre - 
Amazônia Ocidental, Brasil. um Caso de Resiliência? In: Estudos Con-
temporâneos de Arqueologia. editado por Dias, Ondemar; Carvalho, 
eliana; zimmermann, M., pp. 59-168. Palmas: unitins: IAB, 2006.

Dias, Ondemar; Carvalho, eliana. As estruturas de terra da arqueologia 
do Acre. Série ArqueoIAB. Publicações avulsas 1, 1988.

latini, Rose Mary. Caracterização, Análise e Datação de Cerâmicas Ar-
queológicas da Bacia Amazônica, através de técnicas Nucleares. tese 
de Doutorado, universidade Federal Fluminense. 1998.

latini, Rose Mary; Bellido, Alfredo Victor; Vasconcellos, Marina B. A.; 
Dias, Ondemar F. Classificação de Cerâmicas Arqueológicas da Bacia 
Amazônia. Química Nova 24:724-729, 2001.

Nícoli, Iêda Gomes. estudo de cerâmicas de sítios com estrutura de 
terra circulares do alto curso do rio Purus, por meio de métodos geo-
químicos:  Datação e caracterização. tese de Doutorado, universidade 
Federal Fluminense. 2000.

Para Saber Mais





Governo do Estado do Acre


