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“Este pobre mundo tem já
6 mil anos...”
Shakespeare

“Como vos agradar”, IV,1,80

Esta publicação é fruto das pesquisas
arqueológicas desenvolvidas pelo Projeto
SALTMISA, convênio entre UNITINS, IAB e FURNAS,
e tem por objetivo principal uma primeira
reflexão sobre os resultados dos trabalhos de
salvamento dos sítios arqueológicos resgatados,
por toda extensão da área impactada pelos
trabalhos de engenharia na construção da linha
de transmissão Norte/Sul, Circuito, 500Kw,
trecho de Miracema do Tocantins (TO) a
Samambaia (DF) de responsabilidade de Furnas
Centrais Elétricas.

Tal projeto proporcionou grande
quantidade de dados, originados de coletas de

Palavra dos Editores

Em 1988, foi firmado um convênio científico
entre a Fundação Universidade do Tocantins
(UNITINS) e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil
(ELETRONORTE).

Com recursos oriundos do Projeto
SALTIMINS, foi construída a primeira parte do
laboratório de arqueologia no Campus de Porto
Nacional (TO) da Universidade do Tocantins,
garantindo assim a guarda do acervo arqueológico
resgatado e um local apropriado à análise e
interpretação dos mesmos. Com o Projeto SALTMISA
e SALTFENS, a ampliação foi planejada e construído
um anexo, aumentando a área e as dependências do
laboratório.

Com o crescimento das atividades de pesquisa
e para atender às exigências do IPHAN, a UNITINS

O NÚCLEO TOCANTINENSE DE ARQUEOLOGIA (NUTA) NESTE MOMENTO PUBLICA O

PRIMEIRO NÚMERO DA REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DENOMINADA ACOÉME (“ANTIGUIDADE” NA

LÍNGUA TUPI), DEDICADA À DIVULGAÇÃO DAS SUAS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS, NÃO  ESQUECENDO A
ABORDAGEM DE TEMAS CORRELATOS COMO GEOGRAFIA, ANTROPOLOGIA, HISTÓRIA

E OUTROS DE INTERESSE DA PESQUISA CIENTÍFICA.

Breve Histórico
Núcleo Tocantinense de Arqueologia – NUTA

criou o Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA),
em 22 de dezembro de 1999, por Instrução Normativa
n° 14/99, aproveitando o espaço físico do laboratório
de arqueologia, tendo como mentor e coordenador
geral o arqueólogo professor Msc. Marcos Aurélio
Câmara Zimmermann.

O Núcleo de Arqueologia coordena, desenvolve,
orienta e executa estudos e pesquisas em sua área
específica, contando com o apoio técnico/científico
das áreas de Antropologia, História, Educação e das
Ciências do Meio Ambiente (Geografia e Biologia),
também oferecendo bolsas de iniciação científica aos
alunos dos cursos de História, Geografia e Biologia
da UNITINS.

Professor Msc. Marcos Aurélio Câmara Zimmermann

superfície e de trabalhos estratigráficos,
efetuados nas diversas estruturas arqueológicas
encontradas, além das informações resultantes
da descrição e configuração geográfica espacial.

Este trabalho só foi possível mediante o
patrocínio financeiro de Furnas Centrais
Elétricas, do Núcleo Tocantinense de Arqueologia
e do Instituto de Arqueologia Brasileira, que vêm
implementando pesquisas arqueológicas no
Estado do Tocantins.

Ainda que seja um início modesto, ele abre
novas perspectivas e inaugura uma nova etapa no
conhecimento do passado da ocupação humana
neste trecho tão peculiar do território nacional.
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Pesquisas Arqueológicas no
Estado do Tocantins Projeto SALTMISA

(Relatório Final)
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PARTE I – SÍNTESE PRELIMINAR &
BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Neste texto são divulgados os primeiros
resultados das pesquisas arqueológicas no Estado
do Tocantins alcançados por um dos projetos
de salvamento arqueológico em andamento. De
fato, desde 1998 foram iniciados projetos com
o objetivo de salvar sítios localizados ao longo
da linha de transmissão de energia elétrica que
corta toda a área de norte a sul do Estado, desde
os limites com o Maranhão até as fronteiras com
Goiás.

Como já foi exposto na parte inicial desta
publicação, o Núcleo Tocantinense de
Arqueologia (NUTA) iniciou suas atividades na
área sob atuação da ELETRONORTE pelo
Projeto de Salvamento Arqueológico na Linha
de Transmissão Norte-Sul (Projeto
SALTMINS), inteiramente sob sua
responsabilidade e se estendendo entre
Imperatriz, no Maranhão, e Miracema, no
Tocantins. Em seguida foi elaborado este projeto
– Salvamento Arqueológico na Linha de
Transmissão entre Miracema do Tocantins e
Samambaia, Distrito Federal, no trecho sob ação
de FURNAS – completando o restante do
Estado. Desta forma, todo o circuito I, já em
funcionamento, teve os sítios arqueológicos

conhecidos escavados. Tal projeto foi
estabelecido sob a responsabilidade do IAB,
atuando em cooperação com a UNITINS, como
doravante passou a ocorrer em função do
Convênio de Cooperação Científica celebrado
entre as duas Instituições.

Em ambos, a etapa de levantamento
ocorreu em função de pesquisas efetuadas pelos
arqueólogos das próprias empresas citadas.
Posteriormente se instalaram outros dois
projetos, em cooperação UNITINS/IAB: um ao
longo do trecho da Ferrovia Norte-Sul
(Programa SALTFENS, com a VALEC) e outro
ao longo do trecho da linha 2, que correrá
paralela ao circuito anterior (Projeto SALTTINS,
com a Enelpower/NOVATRANS).

Na primeira parte deste texto é feita uma
pequena crônica histórica do Projeto
SALTMISA e são sumarizadas as bases teórico-
metodológicas de todos os projetos, uma vez que
este é o primeiro dos quatro a ser divulgado,
inaugurando a Revista do NUTA, ainda que os
resultados já alcançados estejam longe da
pretensão e dos objetivos expostos em tais
bases. Isto se deve, sobretudo, por julgarmos
ser precipitada a divulgação das relações culturais

A - INTRODUÇÃO



e das interpretações analíticas do material, já que
os mesmos sítios pesquisados anteriormente
pelos projetos SALTMISA e SALTIMINS estão
sendo reabordados pelas equipes do Projeto
SALTTINS. Estão tendo especial atenção
aqueles cujas obras do novo circuito II atingem
parte significativa do seu terreno, com o
acréscimo de muito material lito-cerâmico, ao
qual são somados novos dados provenientes de
sítios agora localizados, sejam em prospecções
complementares, sejam nos novos
levantamentos.

O SALTMISA foi um projeto de
pesquisas de salvamento em sítios previamente
localizados pelos arqueólogos Marcelo Paiva
Gatti e Teresa Cristina de Borges Franco, quando
do levantamento do potencial arqueológico da
área impactada pela “linha 1” de transmissão de
energia elétrica a cargo de FURNAS Centrais
Elét ricas, no trecho entre Miracema e

A fase de levantamento e
monitoramento arqueológico foi efetuada pelos
arqueólogos de FURNAS Centrais Elétricas, que
encaminharam o relatório à regional do IPHAN em
fevereiro de 1999. Na ocasião foi exigida a
complementação dos trabalhos, tanto pela confecção
da citada relação-inventário quanto pelas
escavações de salvamento dos sítios então
localizados. Em função dessas exigências, FURNAS
contatou a UNITINS e o IAB para contratar os
serviços de ambas as Instituições, em conjunto.

As conversações se estenderam por
cerca de um ano, entre os meses finais de 1999 e
2000, e o contrato foi assinado entre FURNAS e
IAB em setembro de 2000. Por sua vez, o IAB, em
abril do mesmo ano, havia assinado Convênio de
Cooperação Científica com a UNITINS para a
criação de um instrumento efetivo de atuação
conjunta.

Os trabalhos relacionados à primeira
fase do contrato, com as análises laboratoriais do
material, tiveram seu início em novembro de 2000 e

Palmeirópolis, no Tocantins (não foram
localizados sítios no trecho entre aquela última
localidade e Samambaia - DF).

Apesar de ser um projeto integrado de
atuação, ele foi organizado em sucessivas fases
de trabalho. A inicial foi voltada para a análise
do material recolhido durante os trabalhos
anteriores; a segunda, dedicada aos trabalhos de
salvamento em campo, com a escavação dos
sítios localizados na fase anterior; a terceira,
voltada para a análise do material recolhido
durante o salvamento, e, a última, de
interpretação dos dados gerais, elaboração do
relatório final e divulgação.

Está previsto, também, o aproveitamento
de uma parte do acervo recolhido nas etapas de
campo como elemento didático e pedagógico
pelos alunos da UNITINS, desde que
permaneça nas instalações do Núcleo
Tocantinense de Arqueologia.

B - ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO POR FURNAS

se estenderam até janeiro do ano seguinte, ficando
estabelecido que a fase de salvamento, com a
abordagem dos 19 sítios, seria iniciada apenas após
a autorização legal concedida pelo IPHAN.

A primeira fase de análise foi destinada
exclusivamente à classificação do material (artefatos
cerâmicos, líticos, ósseos, malacológicos etc),
identificação de seus percentuais em relação ao
material não trabalhado pelo homem – desde que
presentes nas coleções analisadas dos 19 sítios
citados – e à elaboração da relação-inventário da
qual, uma vez encaminhada ao IPHAN, constavam
as ocorrências de tais classes em cada sítio, setores,
níveis e camadas estratigráficas, quando haviam.

Ficou também estabelecido o uso do
sistema de registro de laboratório da UNITINS, na
identificação dos artefatos e peças arqueológicas –
sistema numeral – que orienta a localização dos sítios
na citada relação. Tais análises se desenvolveram nas
instalações do NUTA, na cidade de Porto Nacional,
logo que o material recolhido anteriormente foi levado
para o local pelos arqueólogos de FURNAS.

Acoéme . nº 1 -  dez/02pag. 9
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Os métodos de análise foram os
tradicionalmente empregados e experimentados, ao
longo dos anos, pelas equipes do IAB. Em relação à
cerâmica, foram utilizados os princípios propostos
inicialmente por Shepard (1966), e posteriormente
desenvolvidos por autores diversos, como Rye
(1981), por exemplo. Para as análises teóricas e
relacionais dos dados tecnológicos obtidos desta
forma foram empregados tanto os métodos
propostos por Ford (1962), posteriormente
aperfeiçoado, entre outros, por Evans & Meggers
(1967, com tradução brasileira alguns anos depois),
quanto aqueles defendidos por Bussad  (et alii,1990)
e Bellido (et alii,) em Latini (1998). Em relação à
terminologia empregada, segue-se a aprovada pelo
uso, constante de Brochado (et alii, 1966), com as
modificações introduzidas ao longo dos anos e já de
domínio público.

O material lítico foi estudado segundo
as propostas terminológicas e analíticas de Empe-
raire (et alii, 1966); Semenov (1973) e de Schick &
Toth, (1993). Metodologicamente, e de acordo com
as perspectivas melhor aplicáveis para o material, tem-
se como base as posições teóricas de Michael
Collins, (1992) e de Lubreras, (1984), entre outros.

Caso existissem artefatos ósseos,
seriam estudados segundo as recomendações do
manual de Hesse & Wapnish (1985) e,
complementarmente, os esquemas interpretativos
expostos por Hudson (ed. 1993).

A cerâmica foi classificada segundo as
categorias básicas de identificação, sendo separada
preliminarmente pelo tratamento das superfícies,
como“simples” (quando as faces do vasilhame são

C – FASE II – SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO

apenas alisadas, em grau variado, de forma a tornar-
se menos porosa), e como “decorada”, quando as
peças recebem algum tipo de tratamento para fins
tecnológicos (como o corrugado, por exemplo) ou
estéticos (como a pintura). Os tipos decorados foram
agrupados segundo a tecnologia decorativa, em
“plásticos” e “pintados”.

As características tecnológicas de
fabricação também foram observadas e registradas,
incluindo dados sobre pasta, sistemas de produção,
queima, resistência e coesão do material. Sempre
que necessário, foi também procedida a análise dos
componentes percentuais da pasta, observando-se
as variáveis das argilas e dos temperos ou
antiplásticos existentes. O estudo dos tratamentos de
superfície, decoração e morfologia do vasilhame
completou a análise.

O mesmo procedimento foi tomado no
que diz respeito aos artefatos líticos, pela identificação
das grandes categorias expressas na tipologia do
material, seja pelo tratamento das superfícies, seja
pela tecnologia de produção e também completo
pelas análises morfológicas e/ou funcionais, sempre
que possível.

Na primeira fase o objetivo foi constituir
a lista-inventário, exigida pela legislação, com o
registro das características gerais do material recolhido
nos sítios e que não consta deste texto por ter sido
encaminhada juntamente com o relatório competente
e, ainda, por não se considerar pertinente sua
divulgação por se tratar de documento para uso do
IPHAN.

Para cada um deles, ademais, foi feita
uma descrição básica do seu acervo arqueológico
inventariado.

Desses, treze são lito-cerâmicos, três
somente cerâmicos e três têm exclusivamente material
lítico. A profundidade máxima referenciada é de 70
centímetros e a área de concentração bastante
variável.

Detalhamento complementar, que não cabe
aqui, pode ser encontrado no relatório citado, nas
fichas de cadastro e no mapa de localização
topográfica de autoria daqueles pesquisadores.

1. Justificativas

De acordo com o Relatório do Programa
de Preservação do Patrimônio Arqueológico, de
fevereiro de 1999, assinado pelos arqueólogos
Marcelo Paiva Gatti e Teresa Cristina de Borges
Franco, foram localizados 20 sítios arqueológicos que
se constituem motivo desse projeto.
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2. Objetivos do salvamento

Por considerar que a etapa de localização
e prospecção dos sítios se encontrava
concluída, o Projeto SALTIMISA partiu,
desde logo, para a execução dos trabalhos de
salvamento em campo propriamente dito, cujos
objetivos foram:

2.1- Caracterizar de forma mais completa os
componentes espaciais dos sítios –
para tanto foram executadas, a partir
de cada um deles, diversas tradagens
ao longo das áreas referidas naquele
relatório – e prospecções ao longo da
linha e na largura da faixa de servidão
das torres, de forma a melhor visualizar
a inserção ambiental e estabelecer suas
relações com o meio.

2.2- Caracterizar o s componentes
cronológico-estratigráficos – com a
abertura de cortes estratigráficos de
dimensões variáveis, com o objetivo de
alcançar as camadas-bases de cada
um.

2.3- Complementar as coletas do material
cultural,  para caracter izar  as
ocupações humanas dos diversos sítios
ao longo do tempo.

3. Metodologia de campo

3.1 - Técnicas de abordagem

Foram ut ilizadas as técnicas de

prospecção e escavação arqueológicas há
muitos anos praticada pela equipe do IAB e
mais recentemente pela UNITINS.

Ao entender que cada sítio registra,
como um arquivo, as experiências e as
atividades do grupo humano que o habitou (e,
neste sentido, o construiu), através da
escavação procura-se não só entender tais
processos de vida como construir uma imagem
de tais experiências e atividades codificadas
no acervo material preservado.

As técnicas de escavação arqueológica
começaram a ser desenvolvidas ainda no
século XVIII, ligadas às atividades de resgate
de antigüidades históricas na Europa. Desde
então, e ao longo de todo o tempo, foram se
tornando cada vez mais complexas e
detalhadas, beneficiando-se dos avanços
tecnológicos. No entanto, nunca se afastou de
seu escopo principal, que é permitir a
construção de idéias, esquemas e visualizações
da trajetória do homem, em especial, mas não
exclusivamente, nos seus aspectos culturais.

No Brasil, desde o início se impôs a
perspectiva francesa de abordagem, detalhista
e pontual, que privilegia a visão histórica e
processual, e que foi defendida, entre outros,
por Annette Emperaire – a qual nos deixou
uma escola de atuação eficiente e de
comprovada competência.

Esta abordagem foi posteriormente
enriquecida com as perspectivas propostas por
Betty Meggers e Clifford Evans, próceres da
chamada “escola americana”, que privilegia o
contexto, a visão geral e as análises de caráter
antropológico. Tal “escola” também criou
equipes de excelentes profissionais que até
hoje ajudam a construir a arqueologia
brasileira.

Ainda que tais “escolas” difiram quanto
às técnicas de abordagem e até mesmo quanto
aos processos metodológicos (se a primeira
parte do particular para o geral, a segunda
prega exat amente o  contrário) ,  suas
perspectivas não se antagonizam, mas se
complementam, como vêm demonstrando os
arqueólogos brasileiros que desenvolveram

No geral, portanto, pode-se
considerar concluída  a etapa preliminar
de levantamento e caracterização dos
sít ios.  Tornou-se, no entanto,
necessária a sua reabordagem, tendo
em vista as seguintes metas :
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simbióticamente uma maneira própria e
coerente de atuação ao longo dos anos.

Nós mesmos, há algum t empo,
divulgamos nossa experiência em trabalhos do
gênero, defendendo uma perspectiva integra-
da de atuação e que desde então serve de
parâmetro para as pesquisas do Instituto de
Arqueologia Brasileira (Dias Junior: 1972) e
que orientou estas pesquisas de campo.

Para tanto, após a caracterização
topográfica do sítio e sua inserção espacial,
com a elaboração das plantas individuais e do
entorno, procede-se à coleta de superfície em
toda a zona de influência de cada sítio.

A segunda etapa consiste em sua
setorização, ou seja, divisão de sua superfície
em áreas de dimensões variadas, de acordo
com suas características, de forma que cada
setor seja identificado por uma sigla não
repetida, que localiza no espaço cada
componente estrutural do mesmo, assim como
o material coletado.

Uma terceira etapa prevê a tradagem
– em número variado – dessas mesmas áreas,
cujo objetivo é determinar a profundidade dos
solos arqueológicos, a dispersão do material
cultural e, conseqüentemente, da ocupação
humana. Tecnicamente, a tradagem é adptada
às características topográficas de cada sítio,
podendo ser aleatória, em termos gráficos (por
exemplo, seguindo as curvas de um curso
d’água), simétrica (quando utiliza como
referência um acidente da natureza, como a
curva de nível, ou artificial, como uma estrada),
ou em rede (sistema de linhas cruzadas,
círculos concêntricos, esquemas radiais etc),
que foi aquela preferencialmente utilizada pela
equipe de campo.

A partir dos dados coletados, foram
escolhidas as áreas mais propícias para a coleta
estratigráfica do material, abrindo-se então
corte(s) cujas dimensões mínimas são de
quatro metros quadrados, em um ou mais
pontos do sítio. Se necessário, em função das
evidências que surgirem, é procedida a
escavação de áreas amplas para determinação
de estruturas habitacionais e/ou cerimoniais, o
que, infelizmente, não ocorreu.

3.2 - Técnicas de escavação

Para a escavação, considerando-se os
dados obtidos no relatório, foi utilizada a
decapagem por níveis artificiais de 10 centímetros,
seguindo-se sempre, no entanto, as camadas
naturais do solo. Desta forma, em decorrência da
mudança da camada, é possível interromper um
nível ou concluí-lo, com espessura menor do que
aquela metricamente estipulada, por exemplo.

Ainda em campo, o material recolhido foi
sempre identificado e embalado em separado de
acordo com a sua classe – cerâmico, lítico, ósseo,
malacológico, etc, sendo que cada embalagem
recebeu etiqueta identificadora interna e externa.

Todas as evidências foram coletadas, não
sendo feita seleção no campo, evitando-se, no
entanto, recolher material não-cultural. Na dúvida
todo ele foi recolhido.

A princípio todo sedimento de cada corte
e de cada nível foi peneirado, o que só não ocorreu
em casos em que as evidências ou sedimentos
demonstraram não ser necessário tal cuidado.

Sempre que possível – e desde que o
material o tenha permitido – procedeu-se à limpeza
do material em campo.

Foram documentadas em campo todas as
evidências, tanto a estrutura vertical de cada um
(estratigrafia de cada corte), quanto as horizontais
(estruturas domésticas, funcionais, técnicas ou
cerimoniais, etc), em desenho, fotos e vídeo.

Amostras de carvões foram também
recolhidos para datação de C-14. Para algumas
destas, o IAB já dispõe de crédito junto ao
Smithsonian Institution, e outras poderão ser
efetuadas em outros laboratórios. São recolhidos
sedimentos tanto para fins geomorfológicos quanto
como elemento de apoio para a datação por
termoluminescência.

Uma vez que tais trabalhos foram
executados sob as torres de alta tensão – e de
acordo com recomendações explícitas da
companhia, que não permite trânsito sob os fios –
só puderam ser concretizados durante a seca ou
nos maiores intervalos entre pancadas de chuva.
Por esta razão foram previstos para serem
executados e concluídos em um prazo de três
meses de campo.
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4. Área de atuação

A “área de atuação” do Projeto
SALTMISA estendeu-se pela linha de
transmissão de energia entre os municípios de
Miracema do Tocantins e Palmeirópolis no
Estado do Tocantins, nas fronteiras do
município goiano de Minaçu, em especial
sobre a faixa de terreno ocupada pelas torres
estabelecidas por FURNAS e nas terras
laterais das mesmas, conhecida como “Faixa
de Serventia”.
     Como os sít ios já se encont ram
cadastrados pela equipe de FURNAS, à
nossa equipe compet indo  somente a
complementação dos dados, foi possível
prospeccionar as zonas de entorno para
melhor caracterizar a inserção ambiental de

cada um. Em um caso foi possível associar
uma nova área a um sítio conhecido (Sítio
Palmeirópolis II).

5. Organização da pesquisa de
campo

Organizamos, preliminarmente, os
t rabalhos de salvamento para serem
desenvolvidos a partir da abordagem do
ponto extremo da linha de ocorrência, em
direção  ao ponto  mais próximo  das
instalações da UNITINS, em Porto Nacional.
Começou-se, então, escavando os sítios do
município de Miracema, terminando nos
localizados em Palmeirópolis. A pesquisa se
desenvolveu segundo o esquema demonstrado
na próxima página:

Revista Acoéme -Núcleo Tocantinense de Arqueologia - Número 1 - Ano 1
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Sítios arqueológicos localizados na área de extensão da linha de
transmissão do Projeto SALTMISA
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Município de Miracema do Tocantins

1.Vão entre as torres 99/98, atuais 101/100
Sítio Miracema
Sítio de superfície e com ocupação até 90 cm de
profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

Município de Pugmil

2. 17. Sítio Torre 220, atual 222
Sítio Sudan
Superfície e camada arqueológica com 90 cm
de profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

3. Sítio Torre 271, atual 273
Sítio Miroró
Superfície e camada ocupacional com até 70 cm
de profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

Município de Santa Rita

4. Sítio Torre 417, atual 421
Sítio Santa Rita I
Camada ocupacional de 60 cm de espessura
Material coletado: lítico e cerâmico

5. Sítio Torre 419, atual 423
Sítio Santa Rita II
Superfície e camada ocupacional de 10 cm de
profundidade
Material coletado: exclusivamente lítico

6. Sítio Torre 426, atual 430
Sítio Santa Rita III
Superfície e camada ocupacional de 50 cm de
espessura
Material coletado: lítico e cerâmico

Município de Crixás

7. Sítio acesso à Torre 427, atual 431
Sítio Crixás
Sítio com material entre 10 cm e 90 cm de
profundidade

Material coletado: exclusivamente lítico

Município de Aliança do Tocantins

8. Sítio Torre 489, atual 493
Sítio Aliança I
Sítio com camada ocupacional de 40 cm de
espessura
Material coletado: exclusivamente cerâmico

9. Sítio Torre 525, atual 530
Sítio Aliança II
Superfície e camada ocupacional de 40 cm de
profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

10. Sítio Torre 531
Sítio Aliança III
Sítio superficial
Material coletado: lítico e cerâmico

Município de Gurupi

11. Vão das torres 570/571, atuais 575/576
Sítio Gurupi I
Sítio de superfície e camada de ocupação até 50
cm de profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

12. Sítio Torre 582, atual 587
Sítio Gurupi II
Material arqueológico da Superfície até 270 cm
de profundidade
Material coletado: exclusivamente lítico

13. Vão entre as torres 588/589, atuais 593/
594
Sítio Gurupi III
Superfície e até 50 cm de profundidade
Material coletado: exclusivamente cerâmico

14. Sítio Torre 591, atual 596
Sítio Gurupi IV
Dos 10 cm aos 40 cm de profundidade
Material coletado: exclusivamente cerâmico

Município de Jaú do Tocantins
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15. Sítio Torre 213, atual 216
Sítio Jaú
Da Superfície até os 60 cm de profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

Município de Palmeirópolis

16. Sítio Torre 373, atual 383
Sítio Palmeirópolis I
Camada ocupacional dos 10 cm aos 210 cm de
profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

17. Sítio Torre 374, atual 384 e 385

Sítio Palmeirópolis II A e B
Superfície até 60 cm de profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

18. Sítio Torre 407, atual 417
Sítio Palmeirópolis III
Superfície e camada ocupacional com 70 cm de
espessura
Material coletado: lítico e cerâmico

19. Sítio Torre 440, atual 450
Sítio Palmeirópolis IV
Da superfície aos 100 cm de profundidade
Material coletado: lítico e cerâmico

D - FASE III – ANÁLISE DE LABORATÓRIO

Os trabalhos de laboratório  se
destinaram a satisfazer as exigências da Portaria
07/88 do IPHAN, com a elaboração da
“Relação-Inventário” do material recolhido e a
identificar suas características técnicas e
morfológicas. Inicialmente foi feita a comparação

com aquele recolhido durante a fase de
levantamento e, dentro da quarta fase do projeto,
estabelecer suas relações com outros acervos já
recolhidos pelas equipes que atuaram no Estado
anteriormente.

Foi utilizada a mesma metodologia
descrita em relação à primeira fase deste projeto.

E - FASE IV – ANÁLISE INTERPRETATIVA

1 – Aspectos gerais

Na pesquisa arqueológica comum, a
hipótese de trabalho costuma constituir o primeiro
passo dos projetos, desde que, em geral, tenha
como objetivo levantar questões, colocar
problemas e colaborar para o esclarecimento do
contexto espaço-temporal da ocupação humana
de um determinado lugar. Tal fato constitui as
chamadas “bases teórico-metodológicas”. Na
Arqueologia de Salvamento (ou Contratual),
entretanto, em que os objetivos primários são
outros, tais bases se organizam – no campo
teórico, bem entendido – em um momento
posterior, e a partir dos elementos salvos da
destruição, de forma que é em torno deles que
os esquemas interpretativos são estabelecidos.

Isto não impede, no entanto, que em seus
aspectos gerais tais bases sejam expostas e
discutidas, desde que seja – de fato – impossível
trabalhar sem elas, ainda que não explicitadas.

Desta forma, podemos colocá-las em
dois níveis. Um, nos seus aspectos gerais e
orientadores da pesquisa; o outro, no que diz
respeito aos possíveis problemas a serem
levantados pelo acervo que será interpretado.

2 – Bases teórico-metodológicas

Durante muito tempo os arqueólogos se
preocuparam em esquematizar e descrever,
identificando e detalhando ao máximo as
características do acervo preservado na cultura
material dos grupos humanos estudados. Tal



etapa ficou conhecida como “fase histórico-
culturalista” e se constituiu em uma das bases
sobre a qual a arqueologia foi construída em
muitas partes do mundo. No Brasil,
paradoxalmente, ainda que a maioria dos atuais
pesquisadores seja taxada como seguidora de
tal corrente – e às vezes chamada de
“arqueografia” – carecemos, e muito, de tais
critérios e descrições, únicas em que podemos
nos apoiar para estabelecer conexões culturais e
comparações necessárias.

Desta forma, ainda que não possamos
mais aceitar ser este o objetivo da pesquisa, a
descrição do material recolhido deve ser um dos
objetos básicos de todos os trabalhos, de forma
a fornecer aos demais especialistas os principais
detalhes do material analisado. Esta preocupação
é um dos objetivos do nosso trabalho.

Assim, uma vez que os sítios foram
prospeccionados por outros mas escavados por
nós, ocorreu um aumento significativo de material
que se somou àquele anteriormente exumado e
foi, por sua vez, analisado. A abordagem
completa, com todas as análises e a descrição
do material em seus detalhes de importância,
compõe parte deste texto.

O fato de que estas listas e
descrições, ainda que básicas, não se constituam
mais o objetivo da pesquisa, se deve às
contribuições da chamada “Nova Arqueologia”
surgida na década de 60 do século XX, que
trouxe para nossa ciência uma série de novas
abordagens e perspectivas. Muitas delas,
inclusive, eram oriundas da visão antropológica,
como a valorização das funções dos objetos (já
proposta desde a década de 40 por Taylor,
1948), a visão sistêmica da cultura, a importância
do ambiente no processo cultural e as
contribuições da perspectiva neo-evolucionista.

Destacam-se as contribuições de Willey e
Phillips, (1958), entre outras – com ênfase no
processo evolutivo – as de Binford, (1968),
destacando os aspectos adaptativos da cultura;
ou ainda a visão de “mudança e continuidade”
no processo cultural, como em Griffin e seus
seguidores (como Charles Cleland, 1976, por
exemplo). A perspectiva processual pode ser

bem acompanhada em sua evolução pelos
trabalhos de Kent Flannery (1972).

Sem dúvida, uma das mais importantes
contribuições da “Nova Arqueologia” é a que
destaca a integração do homem com a natureza,
considerando a cultura como o processo
adaptativo tipicamente humano. Binford, por
exemplo, definia a cultura como um sistema que
não depende das suas funções genéticas ou
somáticas, que serve “para adaptar indivíduos
e grupos aos seus ambientes” (op.cit, 1968:
323). Uma boa síntese das perspectivas
dominantes na época pode ser encontrada em
Smith, (1972).

Betty Meggers, considerada uma das
criadoras da chamada “ecologia cultural”
compartilha dessa visão, definindo a cultura
segundo o mesmo conceito (1982).

Destacamos que, no Brasil, as
contribuições da Dra. Betty Meggers são de
inestimável valor, ainda que muita vezes mal
compreendidas e pessimamente interpretadas,
alguns chegando ao cúmulo de denominá-la como
“determinista ambiental”. Na verdade, e muito
pelo contrário, os estudos da “ecologia cultural”
demonstram que não existem determinismos de
espécie alguma e sim uma interação entre o
homem, um ser natural, e o meio que o cerca.
Em outras palavras, muito diferentemente dos
geógrafos deterministas dos anos 40 – que
defendiam, eles sim, a perspectiva segundo a qual
o meio determina o comportamento humano – e
também dos “culturalistas” extremados da
década seguinte, que propugnavam o contrário,
aquela corrente defendia (e continua defendendo)
uma perspectiva dialética em que homem e
natureza se integram e complementam, só
podendo ser entendidos um em relação ao outro.

Compartilhamos, em grande parte, dessa
perspectiva e a integramos em  nossos trabalhos
e bases teóricas de atuação, defendendo a
necessidade do estudo do ambiente em que se
encaixam os sítios, visto também em sua dinâmica
temporal, isto é, segundo o olhar do geo-cientista.
Ainda que ele – o meio – não determine os
comportamentos culturais, sendo a tecnologia o
sistema do qual se vale o homem para nele  no
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interferir (desde que é ela a dinamização de um
dos seus sentidos ou atributos), só podemos
entender as características culturais de qualquer
grupo humano compreendendo suas
necessidades, relações ambientais, contatos com
homens de outras sociedades e inter-relações
com pessoas do mesmo grupo. Mesmo que esta
visão amplie consideravelmente a proposição
inicial da ecologia cultural, trata-se somente de
uma dinamização do seu conteúdo básico e uma
adaptação às novas idéias e proposições surgidas
posteriormente.

Com a introdução da teoria dos
sistemas nos estudos arqueológicos tornou-se
costumeira a reconstituição da organização social
dos grupos estudados, sobretudo a partir dos
dados que expressam os mecanismos
econômicos (adaptativos) de produção. Neste
aspecto foram os pesquisadores fortemente
influenciados pelas teorias marxistas, mesmo por
aqueles que não aceitam a possibilidade da
existência de lutas de classe dentro de sociedades
do tipo tribal, onde tais segmentos sociais não
existem (pois a existência de classes implica em
organizações mais complexas do que as que
predominaram na pré-história do nosso país, por
exemplo).

Um dos apoios mais conhecidos da
arqueologia processual é o constituído pelos
estudos de etno-arqueologia, quando se procura
(segundo o velho método comparativo ou
etnográfico) encontrar nas populações
“primitivas” atuais, resíduos de comportamentos
comparáveis com os que se supõe estarem
expressos no acervo arqueológico resgatado.
Apesar de todo o perigo que tal prática pode
acarretar, em nosso país esta perspectiva tem
colhido bons resultados, sobretudo porque é
possível estabelecer certa continuidade
observável entre os elementos arqueológicos e
as descrições etnográficas e mesmo históricas.
Betty Meggers, por exemplo, em inúmeros casos
vem se utilizando desse último tipo de observação
para melhor entender os restos exumados e
organizar esquemas interpretativos válidos (op.cit:
por exemplo).

A cautela necessária é sempre

observada e recomendável, sobretudo em
relação às diferenças cronológicas e às derivas
comportamentais. Ainda que possa ser de menor
valia em relação às questões históricas, tal
exercício tem se mostrado útil no que diz respeito
aos aspectos sociais de longa duração. Esta é a
razão pela qual incluímos em nossa equipe um
profissional responsável pelos estudos etno-
históricos da área afetada pelos trabalhos em
pauta.

Em relação à contribuição da
arqueologia marxista, foi (e é) de considerável
profundidade em relação à necessidade de uma
melhor compreensão tanto a respeito da tensão
interna organizadora das sociedades, quanto à
ênfase nos aspectos ideológicos (ou mentais) que
perpassam seus “modos de produção” ou
mesmo seus “padrões adaptativos”. Ainda que
de difícil prática, na verdade tais proposições
dinamizaram os conceitos funcionalistas
anteriores, em que se procurava enfatizar até que
ponto o “mundo das idéias” se expressa e se
manifesta no conjunto de atividades cotidianas
que, afinal, acabam por constituir o sítio
arqueológico.

A “Nova Arqueologia” – que também
ficou conhecida como “Arqueologia
Processual” – foi criticada, sobretudo, pelo fato
de alguns de seus defensores terem procurado
encontrar referenciais gerais e de longa duração,
algo que se aproxima do conceito de “lei
universal” defendido pelos evolucionistas. Ainda
que não sejam do nosso interesse tais postulados,
mantemos dela a perspectiva de que o processo,
como um “todo”, é expresso por suas “partes”
constitutivas. Em outras palavras, que existe um
tal grau de profunda intimidade em todo e
qualquer aspecto da cultura humana, que cada
uma de suas “partes”, na verdade, contém o
todo, não podendo ser bem entendida sem ele.
Da arqueologia processual chegamos às
perspectivas integracionistas da “Teoria do
Complexo”.

Antes, no entanto, é necessário
referenciar as perspectivas pós-processuais, que
constituem a chamada “Arqueologia
Contextual”. Sua principal contribuição reside
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no fato de apontar a dificuldade de serem aceitas
como válidas aquelas leis gerais,
independentemente do local e da época em que
atuam. Assim, num retorno às posições histórico-
culturalistas do início do século XX (sobretudo
defendidas por Franz Boas), é reforçada a
necessidade de ênfase nos processos locais e
particularizadores da cultura. Por outro lado,
coloca também problemas em relação à
funcionalidade, seja de órgãos, instituições ou
artefatos (sempre um item aberto à contestação)
pelo fato de ser ela dificilmente comprovável
(mesmo através de exemplos etnográficos). Esta
corrente também enfatiza a pressão de que as
idéias tradicionais – socialmente aceitas e
transmitidas através das gerações – exerce nas
manifestações materiais da cultura, mesmo em
épocas e locais em que não apresentam mais
funções ou razões de ordem econômica.
Destacamos como um contributo de importância
sua perspectiva de que mesmo elementos
materiais aparentemente funcionais (como a
cerâmica corrugada, por exemplo) podem
simplesmente significar um identificador cultural
sem função utilitária visível, cujo objetivo é
ressaltar a unidade de um grupo, família ou
quaisquer outras (micro ou macro) divisões
sociais.

Até certo ponto, vimos incorporando
muito das suas contribuições aos nossos
esquemas interpretativos, sem termos que
necessariamente abandonar esquemas
explicativos anteriores, que não as contradizem,
por seguirem válidos e úteis para melhor
compreensão do contexto.

Um bom sumário das suas
perspectivas pode ser encontrado no livro de
Preucel & Hodder, (1996).

As perspectivas abertas pela “Teoria
do Complexo” são também de caráter muito
interessante, pois apesar de terem como base
princípios muito generalizadores, são organizadas
em torno de experiências não programadas, ou
cuja programação teve por objetivo fins
completamente diferentes, a que foram
submetidos,  computadas em diversas
universidades americanas. Trata-se, na verdade,

de uma dinamização da “Teoria do Caos”,
postulada nas últimas décadas do século XX e
que revolucionou a interpretação dos mecanismos
da natureza, agora aplicada aos estudos das
ciências sociais.

Dela destacamos a consciência de
que há na natureza um tal grau de integração em
todas as suas manifestações que é possível
conhecer, ou esperar, certos comportamentos ou
manifestações, mesmo em sistemas não lineares
(e portanto não previsíveis) como a História,
apesar de todas as possíveis e infinitas variáveis
a que estão sujeitos. Ainda que em fase de
experiência, temos ousado colocar em prática
alguns dos seus conceitos, em especial a idéia
de que sendo a realidade integrada, quaisquer
das suas manifestações também o são, incluindo
os locais que testemunham e preservam a
experiência de vida de milhares de pessoas ao
longo do tempo.

Armados, portanto, com os conceitos
que vimos acumulando ao longo de toda uma
vida de pesquisa e de experiências
compartilhadas com inúmeros companheiros,
formamos um corpo teórico que, apesar de estar
longe de ser particular ou inovador, constitui uma
sólida base de atuação e que já produziu um
considerável universo de contribuições para
melhor compreensão do passado pré-histórico
em nosso país.

Em relação ao segundo nível teórico,
este mais vinculado ao manuseio das informações
obtidas pela análise arqueológica, podemos
resumir os procedimentos básicos aos quais
submetemos os dados na busca por um quadro
referencial que espelhe alguma coisa de sólido a
respeito do passado humano da área e as relações
dos grupos humanos reconstituídos, seja com o
meio circundante, seja com outras sociedades,
ou ainda em sua dinâmica interna.

Tais estudos são efetuados a partir de
cada sítio, incluindo todas as evidências – dos
artefatos às estruturas – considerando-se cada
um como uma unidade arqueológica que tanto
pode estar vinculada a uma única expressão
cultural (mesmo que tenha reocupado o sítio
inúmeras vezes) ou a diversas, desde que traços

Acoéme . nº 1 -  dez/02pag. 19



evidenciem diferentes ocupações.
A comparação e os dados percentuais

obtidos pelas análises quantitativas das classes
de material dos diversos sítios permitem a
identificação de unidades maiores que agrupam
tais expressões pelas suas similaridades. A análise
desses conjuntos, por seu turno, estabelece
relações espaciais e inter-sociais, seja entre sítios
ocupados pelo mesmo grupo, seja entre grupos
distintos.

Podemos entender que os sítios (ou
mesmo suas parcelas verticais, estratigráficas, ou
horizontais, espaciais) que compartilham
manifestações culturais semelhantes relacionaram-
se entre si e com o meio através de processos
mentais similares. Estes, ou mesmo complexos
de absorção e intervenção na natureza, se
manifestados de forma material semelhante sem
dúvida espelham valores e conceitos repetidos e
aceitos pelos grupos – portanto tradicionais. A
“tradição” é, assim, um elemento de longa
duração que orienta as respostas culturais às
questões da vida comum e que se reflete nas
preferências manifestadas na escolha dos locais
de ocupação, formas de produção econômica,
relações sociais, práticas cerimoniais etc.

Como tais normas tendem a variar, mesmo
que de forma quase imperceptível ao longo do
tempo – seja pelas pressões do ambiente,
contatos intergrupais, difusão de novas idéias ou
descobertas – é possível determinar algumas
dessas mudanças ou modificações que também
se expressam no acervo, caracterizando
momentos ou fases culturais peculiares. Mesmo
que não alterem as tradições, servem para
exprimir seqüências específicas e identificadoras
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de caráter cronológico ou conjuntural.
Uma vez de posse de tais dados, pode-se

estabelecer vínculos de ligação do acervo
exumado e dos padrões assim constituídos com
os localizados nas regiões próximas e já
estudados, que ocupam tanto o território dos
atuais estados do Tocantins, Goiás e Maranhão,
quanto com os localizados em áreas mais
distantes. Assim, além de caracterizar os padrões
culturais e as soluções culturais integrantes da
região abordada, é possível comparar tais
sistemas com aqueles já estudados, seja para a
Amazônia, seja para o Centro-Oeste brasileiro.

De imediato, a equipe se encontra
envolvida por uma questão que, sem dúvida, se
tentará responder adiante: até que ponto a
separação do atual Estado do Tocantins do
anterior território goiano se justifica por questões
de relacionamento e adaptação ambiental,
passíveis de constatação desde a antiga
ocupação indígena local. Os acervos – o
recolhido na porção mais meridional do Estado
pelas equipes de FURNAS, mais o exumado
durante a fase de salvamento, comparados com
o recolhido em Goiás – e as amostras já
existentes no Tocantins coletadas mais ao norte
na mesma linha de transmissão, ajudaram, ainda
que parcialmente, ao esclarecimento da questão
que se nos configura de real importância: o
ambiente do Estado do Tocantins e sua ocupação
humana no passado pré-histórico, colonial e atual
está mais ligada aos padrões amazônicos de
referência e modo de vida, ou àqueles
preponderantes no Brasil central? E, se for uma
zona de transição, onde (ou até que local) cada
um destes conjuntos se fazem mais presentes?
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PARTE II – RESULTADOS PRELIMINARES

A - INTRODUÇÃO

As pesquisas de campo do Projeto
SALTMISA, conforme previsto no planejamen-
to, se efetivaram após a conclusão da fase 1,
isto é, da análise do material recolhido em cam-
po pela equipe de FURNAS Centrais Elétricas,
responsável pela localização e levantamento ar-
queológico de todo o território atingido pelas
obras de implantação das torres de transmissão
de energia elétrica entre Imperatriz, no
Maranhão, e Samambaia, no Distrito Federal.
Uma vez que no trecho após Palmeirópolis, na
fronteira entre os estados do Tocantins e Goiás,
em todo o território goiano até Samambaia não
foi registrado um único sítio arqueológico naquela
etapa, todo o material então recolhido ficou res-
trito à área entre Imperatriz e Palmeirópolis, com

destaque ao acervo tocantinense. O relatório
competente foi encaminhado ao IPHAN e à
FURNAS, acompanhado das fichas de registro
dos sítios e do pedido de autorização para que
fossem procedidas as necessárias atividades de
escavação ou salvamento, e cuja licença foi con-
cedida em meados de 2001.

Uma vez liberada a verba pertinente, a
equipe do IAB/NUTA deu início às pesquisas
de campo a partir da segunda quinzena de julho,
durando os três meses previstos. Todos os sítios
que integravam o planejamento submetido ao
IPHAN foram pesquisados a contento, logran-
do-se, ainda, localizar uma ocorrência nova, a
área B do sítio Palmeirópolis II, no município do
mesmo nome.

B - O MEIO AMBIENTE

1. Objetivos e métodos da pesquisa

Com o objetivo de entender o meio
ambiente dos sítios arqueológicos existentes no
trecho compreendido pelo Projeto SALTMISA,
a pesquisa procurou avaliar e descrever o meio
físico-geográfico a partir de dados levantados nas
áreas específicas dos municípios do Estado do
Tocantins onde os sítios estão localizados.

  Os dados foram coletados através de
entrevistas semi-estruturadas, aplicadas aos
moradores próximos aos sítios em visitas a todos
os locais, através da  observação livre e análise
documental e bibliográfica existente.

A metodologia utilizada assume, assim, um
caráter descritivo por se entender que o relatório
diagnóstico envolve a descrição de dados,
registros, observações e análises de fatos e
variáveis.

Assim entendido, as condições ambientais como o solo, relevo e
disponibilidade de recursos hídricos, entre outros elementos naturais e fatores de ordem
antrópica, são temas geradores de informações que possibilitam o entendimento e
integram as investigações que estão em andamento sobre os sítios arqueológicos de
todo o Estado do Tocantins, entendidos como vestígios materiais deixados pelas
populações pré-coloniais que ocupavam o território em épocas remotas.
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2. Aspectos fisiográficos da região
do projeto

Para o conhecimento ambiental de uma
unidade de paisagem é preciso caracterizar sua
gênese, constituição física, tipo de vegetação e
rede de drenagem. Obtemos essas informações
através da geologia, geomorfologia, pedologia,
fitogeografia, hidrografia e climatologia. É através
da integração desses elementos naturais e pela
análise das ações antrópicas que entendemos as
mudanças e os processos ocorridos no ambiente.

  Sob o aspecto fisiográfico, as paisagens
dos municípios ou região dos sítios arqueológicos
apresentam-se, de um modo geral, com as
seguintes características.

2.1 – Cobertura vegetal

Os contextos regionais dos municípios
onde estão inseridos os sítios arqueológicos são
caracterizados pela vegetação de cerrado.
Predomina a savana arbórea aberta com e sem
floresta de galeria, que de forma intercalada
apresenta outros subgrupos – savana florestada
(cerradão), savana arborizada (campo cerrado),
savana gramíneo lenhosa, savana parque e as
veredas de buritis onde se destacam os solos mais
úmidos. Todo o contexto apresenta considerável
variedade botânica, merecendo destaque a
ocorrência das espécies arbóreas jatobá, peroba,
ipê, aroeira, angico e caraíba, entre outras
consideradas no Tocantins como madeiras de lei,
utilizadas para construções de currais, cercas de
arame, madeirame de casas e fabricação de
móveis, entre outras utilidades. As espécies
nativas ricas em frutos são representadas pelo
caju, pequi, bacaba, bacupari, puçá, mangaba,
buriti, murici, ingá, mamacadela, babaçu,

macaúba, genipapo e outras. Há presença de
extensos campos de gramíneas nativas
representados pelo capim agreste e o barba-de-
bode, que servem de pastagem aos rebanhos de
gado.
  Dos estudos realizados sobre a vegetação de
cerrado, é possível alinhar as seguintes
conclusões: inicialmente, que se trata de uma
vegetação bastante antiga, desenvolvida no
Quaternário ou no fim do Terciário, sendo
anterior à instalação da floresta, estabelecida
durante o páleo-clima atual, do ponto de vista
das precipitações.

Essas condições climáticas, que não
vigoram mais, foram as que mais contribuíram
para o estabelecimento dos cerrados, enquanto
que as condições edáficas são responsáveis por
sua manutenção. No entanto as condições atuais
não a contariam, apesar de não serem suficientes
para a propagação desse tipo de cobertura
vegetal.

2.2 – Domínios geomorfológicos

A compartimentarção física de maior
abrangência espacial dos sítios arqueológicos
englobam dois dos cinco domínios
morfoclimáticos do Estado do Tocantins (IBGE,
1995), representados pelo domínio dos planaltos
e depressões do interflúvio dos rios Tocantins e
Araguaia (faixa de dobramento do Proterozóico
médio e superior – 34,62% do Estado), sítios
arqueológicos paralelos ao eixo da Rodovia
Belém-Brasília (Barrolândia a Gurupí) e o
domínio das morrarias e depressões do Alto
Paraná (complexos metamórficos e seqüência
vulcano-sedimentar do Arqueano e Proterozóico
Inferior – 17,90% do Estado), sítios
arqueológicos localizados na região de Jaú do
Tocantins e Palmerópolis.
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C - PESQUISAS DE CAMPO

1.Técnica de Abordagem

 Contato inicial: setorização. Colocação
de piquetes em quatro linhas a partir dos pés de
cada torre, considerada individualmente como o
“marco zero” de cada sítio. Tais linhas, em cruz,
tendo ao centro a torre, foram então identificadas:
lado vante = linhas A e B; lado direito = linhas C
e D; lado ré = linhas E e F; lado esquerdo =
linhas G e H.

Em cada linha foram colocados 11
piquetes com distância de quatro metros entre
eles, sendo o primeiro piquete com distância de
oito metros do pé da torre (levando-se em conta
a área de segurança daquelas estruturas). Em
cada piquete foi efetivada uma tradagem, de
profundidade variável, para determinar a
composição estratigráfica de cada ponto e a
localização de material arqueológico. As
amostras coletadas foram guardadas com registro
da profundidade de sua ocorrência, número do
piquete correspondente, linha e torre (sítio) a que

pertencem.
   Foi feita ainda prospecção fora da área

demarcada pelos piquetes, denominada “área de
dispersão do material”.

  Em cada sítio foram feitos, no mínimo,
dois cortes de 2m x 2m (dois metros por dois)
nas tradagens aparentemente mais relevantes em
função da amostragem recolhida. Sempre que
necessário, de acordo com as evidências
coletadas, foram feitas tradagens intermediárias
para determinar a extensão do sítio em sua “área
de dispersão” .

  Para a confirmação da profundidade do
sítio, o sistema utilizado foi o de se escavar mais
três níveis abaixo do último nível com material
cultural e, depois, para aumentar a segurança,
outras cinco tradagens dentro do corte,
aprofundando-se mais um metro.
  Estes procedimentos foram realizados em todos
os sítios pesquisados.

D - RESULTADOS OBTIDOS

A equipe ficou alojada em cinco cidades distintas, consideradas como sedes operacionais,
sendo que os sítios foram pesquisados conforme a ordem descrita na próxima página:
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Ponto Base 1 – Paraíso do Tocantins; Torre 100/101 (Sítio Miracema); Torre 222
(Sítio Sudam); Torre 273 (Sítio Miroró); Torre 421 (Sítio Santa Rita I);

Torre 423 (Sítio Santa Rita II)
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PONTO BASE 1 – PARAÍSO DO
TOCANTINS

1 – Município de BARROLÂNDIA

Aspectos fisiográficos e históricos
O município onde está inserida a área do

Sítio Arqueológico Miracema localiza-se na
região centro-oeste do Tocantins, numa distância
de 105 Km de Palmas, capital do estado, e se
limita com os municípios de Miracema do
Tocantins ao norte e ao leste, Divinópolis do
Tocantins e Monte Santo do Tocantins ao oeste,
e Paraíso do Tocantins ao sul. Abrange uma área
de 705 Km² e uma população estimada em 5 mil
habitantes. Esse município foi criado em 11 de
janeiro de 1988 e instalado em 1º de junho de
1989. Sua sede urbana fica as margens da BR-
153 (Rodovia Belém-Brasília); a economia é
baseada na agropecuária e é considerada área
de bacia leiteira, sendo o  subsolo rico em cristal
de rocha e talco. A região encontra-se no domínio
das faixas de dobramento do Proterozóico Médio
e Superior nas áreas de Planaltos do Interflúvio
Tocantins e Araguaia, apresentando relevo de
altitudes modestas, na faixa de 361 metros. A
vegetação predominante é o cerrado. Seu
sistema hidrográfico integra a bacia do Rio
Tocantins.

1.1.Características do Sítio Miracema
(Torres 100/101)

Localizado no município de Barrolândia
(TO), entre as coordenadas geográficas de Lat.
09º 52´ 32´´ S e Long. 48º 40  ́21´́ W, em terras
da Fazenda Caridade, de propriedade do Sr.
Adenilson José Dias.

O ambiente natural outrora constituído pela
vegetação de cerrado, atualmente compõe-se
por pastagem que se estende por extensa área
de relevo plano.

Embora existindo um pequeno trecho de

mata ciliar preservando as margens do Córrego
Caridade, que passa justamente entre o vão das
torres 100-101 do Linhão N/S, local do sítio
arqueológico, o  ambiente natural está
praticamente descontextualizado pela ação
antrópica.

O terreno arado por consecutivas vezes
apresenta fortes indícios de erosão evidentes,
principalmente nos lugares onde o pasto não
conseguiu recobrir o solo.

A superfície é aplainada e sua litologia
deriva da sedimentação fluvial e eólica; possui
sedimentos de textura arenoso-argilosa e
coloração avermelhada em decorrência da
grande presença de laterita fragmentada. O
material geológico é composto por arenitos e
quartzo leitoso em blocos de tamanhos variados.

O material arqueológico que se encontrava
visível foi representado por pequena quantidade
de cacos cerâmicos, bastante quebrados e
espaçadamente espalhados sobre a superfície do
terreno. Provavelmente tal situação decorreu dos
vários processos da remoção do solo pelos
intensos trabalhos de mecanização agropastoril
realizados na área.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Miracema – Torres 100/101
Município: Barrolândia (TO)
Dimensões do sítio: +/- 64,0m x

76,0m [sentidos: vante = 32,0 m; direito
= 50,0 m; ré = 32,0 m; esquerdo = 24,0
m]

Neste sítio foram abertos três cortes:
Foram co locados piquet es e

efetuada uma tradagem em cada área
intermediaria para delimitar a extensão do
sítio.

Área plana de pasto limpo, cuja terra é
periodicamente arada, descontextualizando e
fragmentando o material arqueológico, o
sedimento arenoso-argiloso, vermelho, friável
e homogêneo.

O material cerâmico é esparso.



Este sítio tem material arqueológico até
90 cm. A maior coleção totaliza 33 cacos na
profundidade de 20/30 cm. Cacos pequenos,
simples e resistent es.  Tratamento de
superfície elementar; boa confecção, desde
que não se observou bolhas de ar, rachaduras
ou desgaste. Predomina a queima oxidante
nas faces interna e externa, cuja coloração é
marrom claro, e no núcleo prevalece a cor
cinza claro pela queima redutora.

Na textura os cacos são compactos,
leves, coesos e resistentes à fratura. No
tempero destaca-se areia fina (grãos até 2
mm) e grande quantidade de cariapé, comum
a todos os cacos, eventualmente aparecendo
argila branca ou vermelha e mica. As bordas
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são muito extrovertidas com reforço externo
ou somente extrovertidas.

Este sítio apresentou quatro evidências
líticas associadas à cerâmica, sendo esta
coleta realizada por ocasião do resgate, não
havendo coleta no levantamento.

 A matéria prima predominante neste
sítio foi o quartzo, com uma microlasca
preparada em forma retangular e lascas
corticais com a mesma forma. Também foram
classificadas uma lasca cortical com forma de
paralelogramo, em quartzito,  e outra
semicortical, em arenito silicificado, com
forma retangular.

Torre 101/100 (Sítio Miracema),
vista geral do sítio

Torre 101/100 (Sítio Miracema), corte 1, linha
C, vante com pontos de tradagem ao fundo

Foto 1 pag
34
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2 – Município de PUGMIL

Aspectos fisiográficos e históricos
Região dos sítios arqueológicos Sudam e

Miroró, o município foi criado em 1997 e se
localiza na região centro-oeste do estado. Seu
centro urbano situa-se às margens BR-153
(Rrodovia Belém-Brasília) e se liga ao município
de Pium (TO) pela Rodovia TO-354. Faz limite
com os municípios de Paraíso do Tocantins ao
norte, Nova Rosalândia ao sul, Porto Nacional
ao leste e Pium a oeste. Possui área de 399 Km²,
estimativa populacional de 1,5 mil habitantes. Sua
economia está baseada na agricultura de milho e
feijão e na criação de gado. Possui as mesmas
características físicas e ambientais das áreas da
região centro-oeste do Tocantins.

2.1.Características do Sítio Sudam
(Torre 222)

Está localizado em meio rural, na fazenda
pertencente ao Sr. José Francisco, entre a Lat.
10º 19´ 13´´ S e Long. 48º 51´ 51´´ W, no
município de Pugmil (TO). O sítio encontra-se
exatamente em uma área em declive da margem
direita do Ribeirão São José, a uma distância de
dez metros do seu leito, bem ao lado de uma
estrada de chão batido e de uma rústica ponte
de madeira sobre o ribeirão. A hidrografia local
compõe a Bacia do Ribeirão dos Mangues, que
se integra ao sistema hidrográfico do Rio
Tocantins pela sua margem esquerda.

O terreno é constituído por camada
superficial de cascalho lixiviado e por solo
lamacento de cor escura e de textura arenosa, e
provavelmente outrora fora recoberto por
vegetação ciliar do córrego. Aparenta ter sido
bastante utilizado como local de lavoura, sendo
hoje área degradada, representada por pastagem
também degradada. No seu entorno localizamos
estruturas habitacionais totalmente danificadas,
demonstrando ter sido uma sede de fazenda
abandonada (casa, curral, cercas de arame em

péssimas condições), além de árvores frutíferas
entre matagais.

O sítio arqueológico foi superficialmente
caracterizado por alguns líticos lascados, porém
de relevância significante entre os demais
materiais rochosos existentes no local, ou seja,
cascalhos lavados.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Sudan – Torre 222
Município: Pugmil (TO)
Dimensão do sítio = 18,0m x 64,0m

[sentidos: vante = 36,0m; direito = 22,0m;
ré = 28,0m]

A área vante é cortada por uma estrada e
pelo córrego; a linha A fica junto ao barranco
deste córrego. Desta forma, não foi possível fazer
as tradagens desta linha.

Na linha C, lado direito,
foi toda piqueteada e somente
os piquetes 7 e 8 não foram
tradados por estarem na estrada.

Área plana em declive, de pasto limpo
em terra arada e desmatada, com material
descontextualizado. Solo areno-argiloso,
marrom-escuro até os 30 cm, passando para
marrom-amarelado, friável, homogêneo.

Apresentou 43 evidências líticas,
predominando o quartzo translúcido e hialino
como matéria-prima, das quais 33 eram lascas
corticais, semicorticais e preparadas nas
formas geométrica triangular e retangular e
microlascas. Estas evidências líticas são
provenientes de coletas, tanto da etapa de
levantamento quanto de resgate. Ocorreram



dois artefatos sobre lasca: um furador e um
raspador, sendo o primeiro com retoques na
extremidade distal de uma lasca cortical e o
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segundo com retoques em seus bordos direito
e esquerdo da face superior, e um seixo de
quartzo, que foi utilizado como batedor.

Torre 222 (Sítio Sudam), corte 1, linha C, final do corte

2.2.Características do Sítio Miroró
(Torre 273)

Encontra-se em terras da Fazenda
Serrinha na propriedade do Sr. Renato
Caixeta, no município de Pugmil (TO). É
um sítio cerâmico, a céu aberto, disposto
sobre uma área plana, com sedimentos de
textura ora argilosa, ora arenosa, de cor
marrom avermelhado, mais ou menos
friável.

O ambiente é caracterizado como
uma região onde o meio dinâmico se
encontra bastante instável; em alguns
pontos apresenta vestígios da vegetação
original de cerrado e em outros é recoberto
por pastagem. Observamos grandes
trechos praticamente degradados devido
aos freqüentes processos de mecanização
agrícola para formações de pastagem. O

solo, também agredido pelos trabalhos das
máquinas, acha-se perturbado, apresentando
indícios de ravinamentos e voçorocas. A
hidrografia local é inserida no sistema hidrográfico
da margem esquerda do Rio Tocantins, designada
pelo Ribeirão dos Mangues e seus afluentes.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Miroró –  Torre 273
Município = Pugmil (TO)
Dimensão do sítio = 32,0 m x 44,0

m [sentidos: vante = 36,0 m; direito = 22,0
m; ré = 28,0 m]
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Foi necessário abrir caminho para o sítio,
pois estava tomado pelo mato, assim como a área
ao redor da torre. No lado vante, pasto; lados
direito e esquerdo, cerrado; lado ré, estrada de
acesso.

Ocorreu material na linha A, aos 20 cm
de profundidade e, na linha B, cerâmica aos 10
cm de profundidade.

Na linha H, coletou-se cerâmica a 20 cm
de profundidade.

Neste sítio foram abertos cinco cortes: um
na linha A, onde apareceu pedra canga a 20 cm
e não ocorreu material arqueológico. Mais quatro
cortes na linha H, entre os marcos 3 e 5. Nesta
área, o nível da escavação em todos os cortes
foi, no máximo, 70 cm. Apareceu grande
quantidade de cacos cerâmicos e, dentre estes,
cacos decorados, fragmento de peso de rede ou
fuso, e fundo marcado com folha.

Devido à cerâmica localizada nas paredes
dos cortes, decidiu-se abrir dois hemi-setores na
linha H, entre os marcos 3 e 5.

O nível dos hemi-setores foi de, no
máximo, 60 cm de profundidade, retirando-se
cacos de cerâmica.

Sedimento areno-argiloso, compacto até
os 30 cm, marrom amarelado. Não se trata de
um sítio profundo, já que o material está no
máximo aos 70 cm, e a partir daí surgem pedra
canga e cascalho.

Foi coletada grande quantidade de
cerâmica predominantemente sobre o material
lítico.

O sítio está do lado esquerdo da torre,
pois o material cultural concentrou-se nesta área.
Desta forma, o sítio está localizado da área
escavada para trás.

O nível desta torre é de 70 cm de
profundidade com material arqueológico e a
maior coleção é composta por 203 cacos
encontrados no nível 10/20 cm.

Predominam os cacos com areia grossa
(grãos até 4 mm), quartzo e cariapé. O quartzo,
em partículas de grandes dimensões, apresenta
arestas e o cariapé, ambos no tempero, são vistos
a olho nu e deixam os cacos ásperos.

A superfície conserva bolhas de ar e

rachaduras, sendo que a grande maioria apresenta
desgaste.

Os cacos variam de tamanho,
prevalecendo os cacos pequenos.

Algumas coleções são grandes, isto é, com
mais de cem cacos, e em muitos os roletes de
confecção foram conservados, mal disfarçados
pelo alisamento.

A queima é oxidante nas paredes de
coloração marrom claro e o núcleo, redutor, de
coloração que varia entre cinza claro e cinza
escuro foi conservado.

As decorações são:

¹Pintada: engobo vermelho,
engobo branco, banho vermelho.

¹ Plástica: acanalado,
ponteado,digitado arrastado, ungulado.

As bordas são extrovertida, direta,
expandida, direta vertical, levemente introvertida,
com reforço externo.

Nesta torre destacam-se três cacos de
cerâmica apresentando, na superfície externa,
sulcos que variam de 55 mm a 30 mm de
comprimento, 8 mm a 2 mm de profundidade e
15 mm a 7 mm de largura. Os sulcos, iniciados a
partir da periferia (área mais desgastada),
alongam-se pela superfície dos cacos e terminam
em seção triangular. Um dos exemplares tem três
sulcos de diferentes direções e em dois outros,
há evidência de pequenos sulcos rasos na
superfície interna. Possivelmente os exemplares
foram utilizados como peças passivas, seguradas
na mão, para polir superfícies finas. Espessura
variando de 20 mm a 10 milímetros.

Destaca-se um disco perfurado, artefato
de cerâmica fragmentada circular, apresentando
uma perfuração (diâmetro 13 mm) em sua parte
central. As superfícies da peça são alisadas.
Possivelmente o artefato corresponde a uma
rodela de fuso. Diâmetro da peça: 64 mm;
espessura: 11 mm.

Apresentou 43 evidências líticas
associadas à cerâmica, coletadas até uma
profundidade máxima de 50/60cm, durante as
etapas de levantamento e resgate, predominando



as lascas e microlascas (37), a maioria em sílex.
As lascas corticais, semicorticais e preparadas
variaram de tamanho entre 64x45x13mm a
23x17x9mm, e nas formas geométricas triangular
e retangular. Apresentou uma lasca com retoques

que começam  na parte próxima e em forma de
bico e avança por todo o bordo direito até a
parte distal da face superior, parecendo um
raspador com dupla função. O material
predominou nos níveis 10/20 cm e 40/50 cm.

Torre 273 (Sítio Miroró), artefato sobre lasca e fragmentos de borda com decoração ponteada em linha

Torre 273 (Sítio Miroró), corte 4, linha H, cerâmica em “situ”
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3 – Município de SANTA RITA DO
TOCANTINS

Aspectos fisiográficos e históricos

Região dos sítios arqueológicos Santa
Rita I, II e III, respectivamente Torres 421,
423 e 430.

Município localizado na porção sul do
território tocantinense e sede urbana às
margens da Rodovia Belém-Brasília. Possui
área de 3.288 km² e população estimada em
1,5 mil habitantes, sendo criado em 1997.
Limita-se com os municípios de Fátima ao
norte, Brejinho de Nazaré a leste, Cristalândia
a oeste e Crixás do Tocantins ao sul.
Produção econômica baseada na agricultura
de milho, soja e na criação do rebanho
bovino. A região é banhada pelo córrego
Barreiro Branco e o Rio Crixás. A vegetação
que predomina é do tipo cerrado de clima
tropical, como em todas as outras regiões do
Estado do Tocantins.

3.1.Características do Sítio Santa Rita I
(Torre 421)

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Santa Rita I – Torre 421
Muncípio de Santa Rita (TO)

[Área setorizada dos lados
vante, direito e ré = 50,0m, cada lado; lado
esquerdo = 26,0m]

Obs:  A  descrição sumária do
ambiente geográf ico de cada área
específica dos sítios arqueológicos no
município de Santa Rita do Tocantins não
é necessária pela abrangência comum das
informações.

Torre 421 (Sítio Santa Rita I), vista geral dos pontos de tradagem



A torre está localizada num terreno lajeado (o
fio contrapeso corre sobre esta laje), com alguns
nichos de vegetação que se tornam alagadiços na
época das chuvas.

O sedimento sobre esta laje foi removido
quando da construção da torre, formando uma linha
de entulho nos lados direito e esquerdo da torre.

Os três lados – vante, direito e ré – estão sobre
a laje de pedra, o que dificultou aprofundar os trados
a 1 metro.

Do lado esquerdo, os piquetes foram
colocados a cada 2 metros pois antes e após a área
de entulho há uma vegetação densa que se torna
alagadiça com as chuvas. Nesta parte as tradagens
também não foram profundas. Com distância menor
entre um piquete e outro, foi possível trabalhar uma
área maior antes da área com impedimento.

Das 18 evidências líticas, 16 são lascas, 3
semicorticais e preparadas na forma geométrica
triangular variando de tamanho entre 40x20x12mm
a 22x16x6mm, e microlascas, na maior parte em
quartzo hialino e translúcido e dois blocos. O material
predominou no nível 10/20 cm.
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3.2.Características do Sítio Santa Rita II
(Torre 423)

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Santa Rita II – Torre 423
Município de Santa Rita (TO)
[Área setorizada: lado direito =

48,0m; lados ré e esquerdo = 50,m]

Constatou-se a mesma situação que na torre
anterior.

No lado vante não foi possível colocar os
piquetes por estar sobre a laje de pedra.

No lado direito as tradagens não chegaram
a 1 metro, atingindo pouca profundidade.

O terreno é úmido em torno da torre, sendo
que as áreas ré e esquerda estão dentro da mata de
cerrado.

O material arqueológico coletado na torre
423 (levantamento) não excede 21 evidências líticas,
todas em quartzo, lascas e microlascas que variam
de tamanho entre 31x28x9mm a 11x9x3mm e, que,
muitas vezes, assumem formas difíceis de serem
identificadas ou descritas geometricamente. O
material é proveniente do nível zero/10 cm da etapa
de levantamento, uma vez que a etapa de resgate
não apresentou evidências líticas.

Torre 423 (Sítio Santa Rita II), vista geral do sítio



Acoéme . nº 1 -  dez/02pag. 33

Ponto Base 2 – Aliança do Tocantins; Torre 430 (Sítio Santa Rita III); Torre 431 (Sítio Crixás); Torre
493 (Sítio Aliança I); Torre 530 (Sítio Aliança II); Torre 531 (Sítio Aliança III). Ponto Base 3 –
Gurupi (TO); Torre 576/575 (Sítio Gurupi I); Torre 587 (Sítio Gurupi II); Torre 594/593 (Sítio

Gurupi III); Torre 596 (Sítio Gurupi IV)
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PONTO BASE 2 - ALIANÇA DO
TOCANTINS

3.3. Características do Sítio Santa Rita
III (Torre 430)

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Santa Rita III – Torre 430
Município de Santa Rita (TO)
[Área setorizada: lados direito, ré e

esquerdo = 50,0 m para cada lado.]

O Rio Crixás corre a cerca de 60
metros da torre, sentido vante. Não foi
possível trabalhar nesta área, pois existe
declive abrupto e irregular em meio à mata
de galeria.

Só foi possível efetuar as tradagens nas
linhas G e H, também localizadas na mata de
cerrado .  Fo ram executadas t odas as
tradagens previstas, mas a maioria não
alcançou um metro de profundidade, atingindo
os 90 centímetros, ao ser alcançada a linha
de cascalho.

Local muito remexido pelo proprietário
para dar acesso ao gado até o rio.
Posteriormente, quando da implantação da torre,
foram abertas valetas de drenagem de águas
pluviais e construídos pequenos taludes, que
modificaram a topografia do terreno. Atualmente
encontra-se com muita vegetação e sem as
primeiras camadas, anteriormente removidas.

As peças líticas associadas à cerâmica
ocorreram somente na superfície. A coleta de
material foi até o nível 40/50cm, apresentando
pouco material lítico. Num total de 12 peças
líticas em quartzo hialino, predominaram as
lascas semicorticais e preparadas com
formato geométrico triangular, retangular e
quadrado, duas microlascas, também em
quartzo hialino e dois núcleos esgotados. O
material é proveniente das duas etapas.

Torre 430 (Sítio Santa Rita III), vista geral do sítio
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4 – Município de CRIXÁS DO TOCANTINS

Aspectos fisiográficos e históricos

Região do sítio arqueológico Crixás (Torre
431).

Município criado em 1997; sua sede
urbana também está localizada às margens da
Rodovia Belém-Brasília, na região sul do estado,
encontrando-se distante de Palmas 164 Km.
Limita-se com Santa Rita do Tocantins ao norte,
Aliança do Tocantins ao sul, Brejinho de Nazaré
a leste e a oeste com Dueré e Cristalândia. Possui
área de 991 Km² e população estimada em 2
mil habitantes. A base econômica é a agricultura,
tendo produção expressiva de arroz, milho, feijão
e mandioca. A pecuária é de corte e de cria,
existindo a base para a pecuária leiteira. Seu
sistema hidrográfico tem como componentes
principais o Rio Crixás, na divisa com o município
de Santa Rita do Tocantins, e os ribeirões Santa
Teresa, São José, Sambaíba, Berimbau, Grotão
e Mata Verde. Possui topografia plana e solo
areno-argiloso, com elevada acidez. Predomina
a vegetação de cerrado e clima tropical, com
temperaturas no decorrer do ano entre 26 e 35
graus Centígrados.

4.1.Características do Sítio Crixás
ou Santa Rita IV (Torre 431)

Também se localiza na região sul do Estado
do Tocantins, em área rural, localidade pertencente
à Fazenda Buenos Aires, de propriedade da Sra.
Lurdes Fernandes Reis. Geograficamente o local
é estratégico, em meio à vegetação ciliar do Rio
Crixás, em sua margem direita. No entanto, fatores
que julgamos inconvenientes à preservação
ambiental se fazem presentes no entorno da área.

Pode-se notar a perda da cobertura vegetal
por processos de desmatamentos e queimadas,
que associados a outros fatores antrópicos – como
atividades agrícolas e pastoril – conjugam em
possibilidades de destruição total dos vestígios
líticos e cerâmicos.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Santa Rita IV ou Crixás –
Torre 431

Município de Crixás (TO)
Dimensão do sítio = 26,0 m x 54,0

m [sentidos: vante = 26,0m; direito = 54,0
m]

A área estava com grande acúmulo de
mato. Foi feita, portanto, uma limpeza do
local, inclusive da área de segurança para
possibilitar o trabalho e melhor visualização
da superfície.

As tradagens foram iniciadas no lado
vante e se estenderam por toda a setorização,
inclusive por plantação de milho e por área
ainda florestada.

O Rio Crixás corre entre as torres 430
e 431, sendo que ainda existem em suas
margens árvores de grande porte. O solo, em
determinada área da linha F, apresentou
coloração cinza, que se destaca das demais,
avermelhadas.

A terra de coloração cinza é bem úmida
e está situada em área de inundação na época
de cheia do rio.

Somente na linha H todos os piquetes
puderam ser tradados.

Outro corte, aberto na linha B (setor
3) apresentou solo compactado com muitas
raízes e radículas, se mostrou estéril.

Das oito evidências líticas desta torre,
sete são lascas corticais e semicorticais, que
variam de tamanho entre 31x31x13milímetros
a 23x22x10 milímetros, e apenas um é
fragmento de mineral corante vermelho, com
marcas de uso.

Este material foi coletado com uso do
trado por ocasião do resgate, pois não existe
mater ial provenient e da et apa de
levantamento.
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Torre 431 (Sítio Crixás), vista do corte 1, linha B

5 – Município de ALIANÇA DO
TOCANTINS

Aspectos fisiográficos e históricos

Região dos sítios arqueológicos:
Aliança I e II, Torres 493 e 530.

O município foi criado em 10 de janeiro
de 1988 e instalado em 1º de janeiro de
1989. É considerado fundador da cidade
Tietre Monteiro de Carvalho que, aliado aos
demais moradores, consolidou Aliança como
povoado, posteriormente Dist rito ,  do
município de Gurupí. Localiza-se na região
sul do Tocantins, a 195 Km de Palmas.

Possui área de 1.586 Km² e população
estimada em 6 mil habitantes. Está situado na
região sul do Tocantins, entre as coordenadas
geográficas de 11º 18´ 22´´ de latitude Sul e
48º 56´ 09´´ de longitude oeste, limitando
com os municípios de Crixás do Tocantins ao
norte, Gurupí ao sul, Brejinho de Nazaré a
leste e Dueré a oeste.

A exemplo da maioria das cidades no
eixo da Rodovia Belém-Brasília nos anos 60,
a origem da cidade foi resultado das obras
de construção da estrada, quando muitos
trabalhadores braçais e retirantes da seca do
Nordeste em 1956, 57 e 58 permaneceram
no local, originando um núcleo urbano,
enquanto a abertura da estrada prosseguia
para Belém (PA).

A economia local é  baseada na
plantação de milho e na criação de gado de
corte. A área do município é banhada por
vários cursos dágua, entre eles Rio São João,
Ribeirão Gameleira, Ribeirão da Extrema e o
Ribeirão Santa Teresa. O relevo regional
apresenta altitudes modestas de 333 metros.

5.1.Características do Sítio Aliança I
(Torre 493)

Não se fez necessária a descrição
fisiográfica particularizada do sítio.

Revista Acoéme -Núcleo Tocantinense de Arqueologia - Número 1 - Ano 1
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Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Aliança I – Torre 493
Município de Aliança do Tocantins
Dimensão do sítio = 20,0 m x 50,0

m [sentidos: vante = 20,0 m; esquerda =
50,0 m]

Foram feitos os trabalhos de setorização
nas torres 492 e 493, sendo que em nenhuma
delas foi encontrado material de superfície.
Solo coberto de cascalho em ambas. Mesmo
assim, entretanto, considerando o Relatório de
Levantamento, foram efetivadas as tradagens
programadas.

O sedimento no local é amarelado e as
tradagens nem sempre chegaram a um metro
devido à grande quantidade de cascalho.
Apesar do trabalho, não foi encontrado
material na torre 492. A profundidade média
girou em torno de um metro, após a qual a
laje de pedra era atingida.

No entanto, na torre 493, linha H,
apareceram cacos cerâmicos (em
profundidades diferenciadas) durante as
tradagens. Em vista disso, procedeu-se à
abertura de um corte estratigráfico (entre os
setores 5 e 6).

O sedimento é marrom escuro até os
20 centímetros de profundidade, tornando-
se marrom avermelhado até a base, de
cascalho, aos 40centímetros. Foi recolhida
uma considerável quantidade de cerâmica,
entre cacos e bordas. O corte foi alongado
para o setor 6, que também forneceu farto
material até aquela mesma profundidade.

Foi aberto mais um corte entre as linhas
5 e 4 (neste caso com as dimensões de 2 m x
1 m). A escavação desenvolveu-se de forma
idêntica à dos setores vizinhos. Apareceu
material cerâmico. Foram feitas 17 tradagens
complementares para determinar a extensão
do sítio, sendo que na maioria apareceu

cerâmica (em 15) na linha H, e outras quatro
na linha G (cerâmica no setor 8). Assim, em
função dos resultados das mesmas, concluiu-
se que o sítio estendia-se da torre para o lado
sudoeste em terreno, com inclinação de cerca
de 30% da linha H em direção ao brejo. A
camada de ocupação gira em torno dos 20
cm de espessura, mas provavelmente era mais
espessa no passado, diminuindo pela ação
antrópica ao longo dos anos e da sua
exploração agropastoril.

Da principal área de dispersão do
material até o brejo a distância é de cerca de
50 metros, sendo que no período das chuvas
esta distância tende a diminuir. No verão, o
brejo está seco.

O Sítio Aliança I, portanto, localiza-se
na área da Torre 493.

A profundidade máxima de ocorrência de
material é de 40 cm e a maior coleção têm 408
cacos na camada 10/20 centímetros.

 Neste sítio os cacos são simples. O
tempero é composto por areia grossa (grãos
até 4 mm) e quartzos (hialino, leitoso e rosa),
eventualmente aparecendo  raízes de
intromissão. Notamos que o quartzo mostra-
se em grandes dimensões e com arestas.

A grande quantidade de quartzo no
tempero proporcionou uma cerâmica
compacta e resistente à fratura, além de
pesada.

O trat amento de superfície  é
exclusivamente o alisado, sendo a cerâmica
de boa confecção, sem bolhas de ar e/ou
rachaduras.

Em poucas coleções de campo se pode
perceber a existência de cacos com desgaste
na superfície, o que foi atribuído à ação
antrópica,  neste caso a ut ilização de
equipamento agrícola para formação de pasto
e pisoteamento do material pelo gado.

A queima predominante é oxidante,
deixando a coloração marrom clara, tanto na
parede interna quanto na externa. Os tipos
de borda são: com reforço externo, levemente
extrovertida, reta, extrovertida e borda direta.
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Torre 493
(Sítio Aliança
I), vista dos
cortes com
pontos de
tradagem

5.2.Características do Sítio Aliança II
(Torre 530)

Também não se fez necessária a descrição
fisiográfica particularizada deste sítio.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Aliança II – Torre 530
Município de Aliança do Tocantins
Dimensão do sítio = 60,0 m x 100,0

m [vão]

Foram efetivadas as tradagens de
costume, partindo da torre. De uma maneira
geral, atingiu-se o lençol freático a um metro de
profundidade (em poucos casos mais
superficialmente). Em alguns setores a existência
de cascalheiras não permitiu o rebaixamento até
este nível.

Não se encontrou material nas tradagens
em torno da torre, e sim exclusivamente na
superfície da área do sítio, inclusive entre as linhas

E e F, em que poucos fragmentos de cerâmica
estavam na valeta da chuva em direção à torre
529. Provavelmente a água da chuva transportou
este material, já que a torre 529 está em uma
parte mais alta do terreno. Tendo esta ocorrência
em vista, resolveu-se pesquisar a área situada
entre as duas torres, confirmando-se, então, que
o sítio na verdade localiza-se no vão entre as
torres 530/529.

Nesta área ocorre grande quantidade de
cacos cerâmicos na superfície.

Foi feita, então, nova setorização na área,
cobrindo um espaço de 100 por 60 metros. Todo
o material da superfície foi coletado, por setor, e
cada amostra identificada e plotada no plano de
topo.

Foram abertas duas quadrículas de quatro
metros quadrados  nas áreas de maior
concentração de superfície.

Os dois cortes atingiram os 40 cm de
profundidade, chegando à base do terreno com
cascalho. O solo tem coloração amarelada e
compacta, e somente em um dos cortes apareceu
material cultural. Foram 55 cacos de cerâmica.

O brejo dista cerca de 20 metros dos
últimos piquetes, colocados nas linhas A e B,
lado vante. Embora os cortes não fornecessem
grande quantidade de material, a superfície geral
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foi setorizada, assim como a área de dispersão,
fornecendo material suficiente para análise de
laboratório.

O sítio é predominantemente de superfície
e sua espessura ocupacional não ultrapassa os
30 cm, estando bastante revolvido pelo trator. A
profundidade  máxima é de 50 cm e a maior
coleção foi encontrada na superfície geral, com
224 cacos.

Esta torre apresentou cacos simples,
compactos, pesados, coesos, resistentes à
fratura. Pelo resultado das análises de laboratório
é possível definir seu acervo lito-cerâmico da
seguinte forma:

¹A pasta é de boa confecção, com
simples alisamento de superfície. Os fragmentos
analisados possuem desgastes, rachaduras ou
bolhas de ar.

¹A queima varia entre redutora,
coloração cinza claro ou cinza escuro, sem núcleo
ou totalmente oxidante, coloração marrom claro
nas paredes e no núcleo; com queima
intermediária, oxidante nas paredes de coloração
marrom claro e redutora no núcleo – este com
cores que variam do cinza claro ao cinza escuro.

¹ O tempero é homogêneo. Todos os
cacos são constituídos de areia grossa e quartzo.

O quartzo muitas vezes se apresenta em
grãos de grandes dimensões, muitas vezes nas
paredes internas e externas dos cacos, e sempre
visto a olho nu no núcleo. Outros componentes
são eventuais no tempero: hematita (também
evidente a olho nu), mica e algum carvão.

Destaca-se do conjunto (número de catálogo
2302) um artefato de cerâmica fragmentada circular,
apresentando uma perfuração em sua parte central,
possivelmente uma rodela de fuso.

Material predominantemente de superfície,
constituído de cacos pequenos, muitos com
quebra recente atribuída à ação antrópica; neste
caso, pasto para gado e pisoteamento do local
por animais.

Os tipos de borda são: borda direta,
extrovertida e levemente extrovertida.

Apresentaram sete evidências líticas, todas
em quartzo, das quais quatro são lascas
semicorticais e preparadas, com forma
geométrica triangular e uma em losango, com
medidas de 69x41x11mm a 21x11x7mm; um
seixo natural em quartzo, com marcas de uso
(batedor) e duas plaquetas em micaxisto, também
com marcas de uso. O material é proveniente da
etapa de resgate, sendo a maior quantidade
coletada na superfície (quatro).

Torre 530 (Sítio Aliança II), demarcação da área do sítio
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5.3.Características do Sítio Aliança III
(Torre 531)

Não se faz necessária descrição fisiográfica
particular deste sítio, que não se encontrava na
relação de sítios a pesquisar.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3Sítio Aliança III – Torre 531
Município de Aliança do Tocantins
[Área setorizada: 50,0 m para cada

lado]

Enquanto a equipe se encontrava no sítio
Aliança II, torre 530, foi feita uma prospecção
junto à torre 531, separada da anterior por um
córrego que se pode atravessar a pé.

Verificou-se a existência de quatro
pequenos cacos de cerâmica na superfície.

Quando terminado o trabalho da torre
530, estendeu-se a mesma abordagem para a
torre 531, considerada como implantada no Sítio

Aliança III, mesmo não constando da relação
de sítios a pesquisar.

As linhas A e B da setorização, lado vante,
corriam paralelas ao eixo da linha de transmissão
junto à estrada de acesso. A tradagem não atingiu
um metro de profundidade devido à presença
de cascalho.

As linhas C e D de tradagem, no lado
direito da torre alcançaram um metro de
profundidade, com exceção de poucos piquetes
que atingiram o lençol freático aos 60 centímetros.

O sedimento é argiloso, coloração do solo
entre amarelado e branco, semelhante ao
sedimento que está próximo ao córrego.

Apesar de terem sido efetuadas todas as
tradagens, não foi encontrado material
arqueológico. O entulho próximo ao local em que
a cerâmica e o lítico inicialmente apareceram na
superfície foi todo removido, porém mais nada
foi detectado, concluindo-se que a torre 531 se
encontra apenas em uma área de ocorrência e
não em um sítio arqueológico.

Os cacos são pequenos e simples,
compactos, coesos, resistentes à fratura e
pesados; sem tratamento esmerado de superfície,
mas de boa confecção.

No tempero predomina o quartzo em
grãos de grandes dimensões,
evidentes a olho nu, e a mica,
também em grande
quantidade, proporcionando
ao caco um certo brilho.

A queima é oxidante
nas paredes, coloração
marrom clara e/ou marrom
avermelhado e o núcleo
redutor de coloração cinza
claro.

 Foram coletadas, por
ocasião do resgate, três
lascas preparadas, na
superfície, em quartzo (2) e
arenito (1), medindo entre
49x25x15mm e
34x30x11mm na forma
geométrica triangular,
associadas à cerâmica.

Foto pag 53

Torre 531 (Sítio Aliança III), pontos de tradagem
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PONTO BASE 3 – GURUPÍ (TO)

6 – Município de GURUPÍ

Aspectos fisiográficos e históricos

Região dos sítios arqueológicos Gurupí I, II,
III e IV.

Situa-se na região sul do estado, entre as
coordenadas geográficas de –11º 43  ́43´́  de Lat.
Sul e 49º 04  ́07´́  Long. Oeste. Limita-se com os
municípios de Cariri ao sul, Aliança do Tocantins ao
norte, Peixe a leste e Dueré a oeste. Sua sede urbana
está localizada às margens da rodovia Belém-Brasília
e fica distante de Palmas 243 Km e de Brasília-DF
742 Km. O município possui área de 1.847 Km² e
tem população estimada em 70,5 mil habitantes.

O topônimo Gurupí é de origem indígena,
significando “Diamante Puro” na língua dos índios
xerentes. Pelos registros históricos, até a década de
1930 essa região era habitada apenas por populações
indígenas, dizimadas a partir de 1946, com a chegada
de exploradores oriundos de várias localidades,
como de Porto Nacional e Dueré. Eram garimpeiros
de cristal e fazendeiros que desbravaram a região de
Gurupí, guiados pela necessidade de sitiar fazendas
em lugares de extensas pastagens naturais.

O povoado do Córrego Mutuca foi elevado
a Distrito de Porto Nacional em 1956, no início da
construção da Rodovia Belém-Brasília, e  a sua
emancipação político-administrativa aconteceu
através da Lei Estadual Nº 2.140, de 14 de novembro
de 1958. Hoje, Gurupí é a terceira maior cidade do
Estado do Tocantins nos aspectos populacional e
econômico, depois de Palmas e Araguaína.

6.1.Características do Sítio Gurupí I
 (vão entre as Torres 576/575)

Sítio cerâmico, a céu aberto, localizado
exatamente no meio de uma grande área de
pastagem, da Fazenda Independência, que há
40 anos pertence e é explorada pelo Sr. João
Gomes de Sousa e seus familiares. O sítio esta

distante cerca de 250 metros do rio principal,
o Córrego Bandeira, afluente do Córrego
Cabaceira Grande, que limita a área leste da
fazenda. O curso d’água mais próximo é o
Brejo Cabaceira Verde, que fica a cerca de
65 metros do sítio. O ambiente pode ser
definido como área perturbada apenas nos
locais onde houve trabalho de preparação do
solo para plantação de lavouras.

A vegetação original ainda é bastante
representat iva,  podendo-se visualizar
segmentos de vegetação nativa e ainda
considerar como preservadas as matas
ciliares dos córregos. A área onde o sítio se
encontra, por ter sido duas vezes gradeada
por trator, apresenta traços de solos frágeis,
degradados,  alterando o contexto da
paisagem.

Segundo informações levantadas, o
terreno do sítio já foi várias vezes utilizado
para plantar milho, mandioca e banana, desde
então, tornou-se evidente o  mater ial
arqueo lógico. Apesar de tudo,  cacos
cerâmicos ainda podem ser vistos por toda
extensão da área de relevo plano, recobertos
ou não pelo pasto, e se encontram bastantes
quebrados em função das atividades ali
desenvolvidas. Porém, a grande quantidade
que aflora pela superfície, ident ifica e
determina a relevância significativa deste sítio.
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3Sítio Gurupi I – vão entre as torres
576/575

Município de Gurupi (TO)
Dimensão do sítio = 44,0 m x 94,0

m: vão [sentidos: ré = marco zero a 100,0
m no eixo da linha]
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Local de pasto, bastante revolvido por
máquinas, com capim alto; bem próximo há uma
área de cultivo de milho.

Na fase de reconhecimento do local, foram
coletados, na superfície, 230 cacos e oito bordas.

Para delimitar o sítio – tomada por
referência o material da superfície – colocou-se
o marco zero no eixo das torres a 100 metros da
torre 576, sentido ré, em direção da torre 575.

Foram colocadas linhas perpendiculares
ao eixo, com intervalo de quatro metros entre
um piquete e outro, e efetuadas as tradagens em
todos eles.

Observando-se o resultado das tradagens,
concluiu-se que a camada de ocupação do sítio
não ultrapassa 30 centímetros de profundidade,
com pouco material. A coloração passa de
marrom escuro para vermelho e com cascalho
até um metro de profundidade.

Foram abertos dois cortes, um em área
de maior concentração de material de superfície
e outro onde foi coletado material aos 36 cm, a
mais profunda do sítio.

Estes dois cortes foram escavados até 50
cm de profundidade, com pouca cerâmica.
Sedimento compacto, marrom claro, homogêneo,
aparecendo o cascalho aos 50 cm. Daí para
baixo ocorre a mudança na coloração para
avermelhado, sendo o solo bem mais compacto.

O local setorizado alcançou as dimensões
de 100 x 60 m, com material de superfície, mas
e a área de dispersão é bem maior. Numa
distância de 300 metros da torre, na superfície,
ainda ocorre material cultural.

Parte do sítio é banhado por um córrego.
Esta área, antes da ocupação atual, poderia ter
sido um local de permanência devido à grande
quantidade de cacos espalhados por toda a sua
extensão.

Segundo o proprietário, ele percebeu que
apareciam pedaços bem maiores de cacos em
toda a superfície ao trabalhar a terra para os
primeiros plantios, mas como nunca teve
curiosidade de saber o por quê, a destruição do
sítio continuou ao longo do tempo (até hoje) e,
conseqüentemente, possíveis evidências foram
perdidas.

A profundidade máxima com material
arqueológico é de 50 cm e a maior coleção tem
1.603 cacos encontrados na superfície geral.

Nesta torre os cacos têm tamanho entre
médio e pequeno, compactos, coesos,
resistentes à fratura, pesados.

Possuem boa confecção, sem tratamento
mais complexo da superfície que o alisamento.
Não há bolhas de ar ou rachaduras, e desgastes
foram observados apenas em poucos cacos.

A queima predominante é a oxidante, com
coloração das paredes internas e externas entre
marrom claro e marrom avermelhado. Em alguns
cacos o núcleo possui queima redutora com
coloração cinza claro ou cinza escuro.

O tempero é composto por areia grossa,
quartzo, hematita e mica. Prevalecem em todas
as coleções o quartzo e/ou hematita, em grãos
de grandes dimensões, vistos a olho nu. O quartzo
apresenta as arestas evidentes. A mica existente
em alguns cacos é sempre em grande quantidade,
produzindo um certo brilho.

Foi observado um artefato de cerâmica,
fragmentado e de pequenas dimensões, circular,
apresentando uma perfuração em sua parte
central, possivelmente uma rodela de fuso.

¹ As decorações são: engobo branco nas
paredes internas e/ou externas, inciso simples
localizado na parte externa do caco nas
proximidades da borda.

¹ Os tipos de borda são: borda direta,
extrovertida, levemente extrovertida, levemente
introvertida, com reforço externo, com borda
direta.

Das 14 evidências líticas, 12 são lascas,
oito semicorticais e uma preparada na forma
geométrica triangular e microlascas (três). Um
fragmento de seixo muito polido e um núcleo em
quartzito esgotado. Este material é proveniente
do resgate.
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Torres 576/575 (Sítio Gurupi I), vista do corte

6.2.Características do Sítio Gurupi II
(Torre 587)

Sítio lítico, localizado na Fazenda Rian,
área de propriedade dos familiares do Sr. Kleber
Silnei Rocha (já falecido). Encontra-se nas
proximidades de um pequeno morro, entre duas
nascentes. Seu terreno é composto por
sedimentos argilosos, de cor escura,
razoavelmente encharcados, de textura xistosa e
untuosa, e recobertos por vegetação de várzea.
Área da nascente do Rio Gurupí, é caracterizada
pela presença de buritizais, em meio ao cerrado
denso, de variadas espécies vegetais. O relevo
apresenta moderado declive na área escavada,
circundada por terrenos colinar, de morros.
Aflora em forma de lajedo um material rochoso,
aparentando micaxisto (rocha metamórfica), que
ao ser descomposto atribui ao solo do sítio uma
textura talcoxistosa, de cor escura esverdeada e
brilhosa, pela grande quantidade de mica
fragmentada.

Há também alguns blocos de tamanhos
variados de granito, quartzo leitoso e quartzo
róseo dispostos sobre o solo, provavelmente

rolados das áreas mais altas. A área deste sítio
pode ser definida como razoavelmente
degradada pelos trabalhos da engenharia, que
removeu bastante o solo ao plotar neste local a
torre do Linhão N/S.
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3 Sítio Gurupi II – Torre 587
Município de Gurupi (TO)
Dimensão do sítio = 58,0 m x 80,0

m [sentidos: vante = 32,0 m; direito = 44,0
m; esquerdo = 14,0 m]

Como de praxe, foi feita setorização e
piqueteamento em todo o sítio, findo o que
começaram as tradagens.

No lado vante, próximo a um córrego em
meio à área de brejo, foi observado que a partir
de um metro de profundidade a argila torna-se
úmida. Mesmo assim, as tradagens atingiram de
um a dois metros e meio.



No lado ré, linha E, com a média de
profundidade das tradagens em torno de metro
e meio, estende-se dentro do charco. Como
conseqüência, em alguns setores a partir de um
metro de profundidade se atingia o nível freático
do local. Os sedimentos apresentam-se
argilosos e acinzentados, sendo que em algumas
tradagens nota-se a presença de mica de
permeio.

O sítio localiza-se no brejo, que alaga na
ocasião das chuvas, e o solo está pisoteado pelo
gado e úmido devido ao lençol freático quase
superficial.

Todo o material retirado das tradagens e
da escavação teve que ser lavado em campo
para melhor visualização devido ao barro úmido
aderido às peças.

A matéria prima predominante neste sítio
é o quartzo, sendo 1.420 peças inventariadas
na etapa de levantamento, apresentando uma
grande quantidade de lascas, que variaram de
tamanho entre 108x32x17mm e 21x11x3mm,
lâminas e microlascas. A forma geométrica da
grande maioria das lascas é retangular e
triangular, apresentando lascas semicorticais, de
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preparação e algumas com trabalhos
secundários. Ocorreram muitos artefatos sobre
lascas, como uma ponta de projétil pedunculada
(que se apresenta quebrada), furadores,
raspadores de diversos tipos (alguns com dupla
função) e bifaces. A coleta do material, nesta
etapa, atingiu a profundidade máxima de 260/
270 cm, sendo que a maior parte do material é
proveniente das cavas e estava concentrado nos
níveis 40/50, 50/60, 60/70, 70/80 e 80/90 cm.

Das 497 evidências líticas, da etapa de
resgate, onde a maior concentração estava nos
níveis 70/80 e 80/90, predominaram as lascas
em quartzo, que variaram de tamanho de
107x51x22mm a 21x11x7mm, com retiradas
aleatórias e que muitas vezes assumiram formas
de difícil identificação ou descrição geométrica
mais precisa e muitas microlascas.

Acredita-se que esta torre do Sítio Gurupi
II fosse de fato um sítio, que foi destruído pelas
obras de base da torre, uma vez que o material
lítico do primeiro momento indica uma indústria
abundante com predominância de vestígios de
manufatura e acabamento de artefatos sobre
lascas, provavelmente  uma indústria lítica.

Torre 587 (Sítio Gurupi II), vista do corte 29 C
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Torre 587 (Sítio Gurupi II), ponta de projétil e artefato sobre lasca em quartzo.

Torre 587 (Sítio Gurupi II), final dos setores 33 Y e 33. Biface fragmentada em quartzo



Torre 587 (Sítio Gurupi II): artefatos sobre lasca em quartzo

6.3.Características do Sítio Gurupi III
(Vão entre as torres 594/593

Não é necessário detalhamento particular
deste sítio, enquadrado nas características
fisiográficas dos anteriores.
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3 Sítio Gurupi III  – Vão entre as
torres 594/593

Município de Gurupi (TO)
[Sentidos: ré = marco zero a 50,0

m no eixo da linha; área setorizada = 24,0
m x 48,0 m]

A setorização foi executada a partir do
eixo entre as torres. O primeiro piquete ficou a
50 m da Torre 594, sentido ré. O espaço entre
os piquetes, tanto da linha do eixo quanto da linha
intermediária, foi de quatro metros.

Não se procedeu à tradagem dos setores
localizados no eixo da linha por se encontrarem
na estrada de acesso. Além disso, o solo se
apresenta bastante remexido pela própria
construção da estrada (esta também muito
compactada).

Todos os setores perpendiculares foram
tradados, ocorrendo material cultural em uma das
linhas, de número 5, setor E, aos 25 cm de
profundidade.

Neste ponto foi aberto o corte
estratigráfico, sendo o único local no sítio em que
apareceu material cultural.

O corte localizou-se no interior da mata
de cerrado, com árvores de pequeno porte e
muito material orgânico na superfície. Sedimento
marrom escuro, compacto, raízes e radículas por
todo o setor.

Foram escavados 50 cm. O material
cultural apareceu até os 20 cm. A partir dessa
profundidade não apareceram mais evidências,
apesar de terem sido feitas mais cinco tradagens
dentro do setor. A partir de 30 cm a coloração
do solo tornou-se marrom avermelhado com
presença de cascalho.

Na prospecção foram localizados três
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pequenos cacos de cerâmica sobre o entulho que
estava junto à estrada de acesso. Todo o entulho
foi removido, mas nada mais foi encontrado.

Na Torre 593 as condições do local são
diferentes, já que se trata de área de pasto. Não
havia material cultural.

Devido à pouca ocorrência de material,
seja no corte, na superfície ou nas tradagens, foi
decidido não abrir outro corte.

Material arqueológico foi encontrado até
os 25 cm de profundidade e a maior coleção
são cinco cacos na camada 10/20 cm.

Cacos pequenos e simples, compactos,

coesos, resistentes à fratura, homogêneo,
pesados. Tratamento simples de superfície, mas
de boa confecção, sendo que alguns cacos
apresentam bolhas de ar exclusivamente na
superfície externa.

O tempero é composto de areia fina com
algum cariapé – sempre bem misturado à pasta
– além do quartzo, em grãos de grandes
dimensões, evidentes a olho nu, em quantidade
pouco significativa.

A queima é oxidante com paredes marrom
claro e/ou marrom amarelado e núcleo redutor
coloração cinza claro.

Torres 594/593 (Sítio
Gurupi III),
fragmento
de borda

Torres 594/593
(Sítio Gurupi III),
vista geral
dos pontos de
tradagem
entre as torres
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6.4.Características do Sítio Gurupi IV
(Torre 596)

Não há necessidade de detalhamento
fisiográfico para este sítio, que se enquadra nas
características registradas para os anteriores.
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3Sítio Gurupi IV – Torre 596
Município de Gurupi (TO)
Área setorizada [ sentidos: vante =

50,0 m; direito = 50,0 m;   esquerdo =
20,0 m]

O sítio está localizado em área de pasto. No
lado esquerdo da torre não foram feitas todas as
tradagens devido ao leito do rio.

O solo dos lados vante e direito possuem
coloração marrom claro até os 20 cm. A partir daí
torna-se amarelado, não atingindo a profundidade
de um metro devido à compactação e ao cascalho.

As tradagens das linhas E e F do lado ré
mostraram que o sedimento até os 20 cm é marrom
claro e a partir daí torna-se acinzentado (tabatinga).
Esta área possui um desnível acentuado e os últimos
piquetes estão a mais ou menos 120 metros do brejo.

Nesta torre, apesar da prospecção em toda
a área do sítio e na área de dispersão, assim como
durante as tradagens, não foi encontrada qualquer
evidência de material cultural.

Segundo o relato do proprietário, Eriberto de
Souza, e do vaqueiro, durante o trato com a terra
nunca foi encontrado qualquer vestígio de material.

Revista Acoéme -Núcleo Tocantinense de Arqueologia - Número 1 - Ano 1

Torre 596 (Sítio Gurupi IV), pontos de tradagem
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Ponto Base 4 – Peixe (TO); Torre 216 (Sítio Jaú). Ponto Base 5 – Palmeirópolis (TO); Torre 383 (Sítio
Palmeirópolis I); Torre 384 (Sítio Palmeirópolis II); Torre 417 (Sítio Palmeirópolis III); Torre 450 (Sítio

Palmeirópolis IV).
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PONTO BASE 4 – PEIXE (TO)

7. Município de JAÚ DO TOCANTINS

Aspectos Fisiográficos e Históricos

Região do Sítio Arqueológico Jaú.
Município criado em 5 de outubro de 1989

e instalado em 1º de janeiro de 1993.
Desmembrado do município de Peixe em 1991,
Jaú começou a ter seu povoamento na primeira
metade do século XX a partir da instalação de
fazendas de gado curraleiro. Sua distância para
Palmas é de 384 Km, e tem  área de 2.181 Km²,
com população estimada em 3,8 mil habitantes.
Está localizado na região sul do estado, entre as
coordenadas de 12º 39´ 13´´ de latitude sul e
48º 35´ 39´´ de longitude oeste. Limita-se ao
norte e a oeste com o município de Peixe, com
os municípios de São Salvador e Palmeirópolis
a leste e com o Estado de Goiás ao sul. A base
econômica local é a agricultura de milho e a
pecuária, com a criação de gado bovino.

Um dos atrativos naturais de Jaú, que chama
atenção dos turistas, é uma piscina natural de águas
quentes, com dois pequenos lagos que brotam da
terra. Este lugar está situado na Fazenda Poços
de Caldas, a 22 Km de Jaú. Outra atração é a
Gruta da Boa Vista, com um salão no qual foi
instalado um altar com a imagem de Nossa
Senhora da Conceição, onde, todo dia 8 de
setembro, é realizada uma tradicional missa, após
uma romaria. O relevo possui altitude de 360
metros. O município é banhado a oeste, na divisa
com Peixe (TO), pelo Rio Santa Teresa.

7.1.Características do Sítio Jaú
(Torre 216)

Localizado no município de Jaú do
Tocantins, na região sul do estado, numa área de
planície na margem do Rio Santa Tereza, em
terras da fazenda Gameleira de propriedade do

Sr. Milton Inácio dos Santos. O rio corta o
terreno entre as duas torres da linha de
transmissão, de números 215 e 216, trecho
correspondente ao sítio arqueológico. Quanto à
avaliação do contexto ambiental, o sítio escavado
está localizado em uma área onde a cobertura
natural se acha regenerada, tendo sido
reconstituídas algumas características da
vegetação ciliar primária.

O ambiente possui vegetação fechada,
espinhentas, conhecidas popularmente como
“unha de gato”, entre espécies de coco piaçava e
coco tucum. No entanto, todo seu entorno
compreende áreas antropizadas, extremamente
descontextualizada de suas características naturais
pelas extensas áreas de pastagem formadas.

O solo compreende uma espessa camada
argilosa superficial, que recobre o terreno arenoso.
Encontra-se afloramento de laterita interperizada,
descaracterizando o material representativo de
rochas areníticas. O relevo regional é, em sua
maior parte, representado pelas áreas do planalto
sul tocantinense, seqüências elevadas denominadas
no local como Serra do Jaú.
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3 Sítio Jaú – Torre 216
[Área setorizada = 50,0m em cada

lado da torre]
Município de Jaú do Tocantins

Esta torre recebeu nova numeração: 216
(antiga 215).

Nas linhas C e D, lado direito, a maior
profundidade alcançou 60 cm e, a menor, 30 cm,
devido ao cascalho. Coloração do solo
amarelada.

Foi feita prospecção do lado vante até a
torre 217, e do lado ré até próximo ao Rio Santa
Teresa.

Não foi encontrado material cultural nesta
torre nem próximo a ela, por isso não se abriu
corte.
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Das 119 evidências líticas, a grande quantidade ficou por conta das lascas
semicorticais e algumas de preparação, nas formas geométricas triangulares, retangulares
e trapezoidais, com muitas microlascas e seixos que apresentaram um ou dois
lascamentos, sem marcas de uso.

Torre 216 (Sítio Jaú), abertura de pontos de tradagem

PONTO BASE 5 – PALMEIRÓPOLIS
(TO)

8. Município de PALMEIRÓPOLIS

Aspectos fisiográficos e históricos

Região  dos sít io s arqueológicos
Palmerópolis I, II, III e IV.

O município se localiza no extremo Sul
do Estado do Tocantins, na divisa com o
Estado de Goiás, entre as coordenadas
geográficas de 13° 02´ 38´´ de latitude sul e

48° 24´ 08´´ de longitude oeste.
Sua distância para Palmas é de 452 Km,

com área de 1.710 Km² e população estimada
em 6,8 mil habitantes. Foi criado em 10 de
janeiro de 1980 e instalado em 1º de janeiro
de 1983.

Sua economia é baseada na plantação
de milho e na criação de gado; a área é
considerada bacia leiteira do estado e possui
o maior rebanho de suínos do Tocantins.

Seu subsolo é rico em minério de
calcáreo, cobre, grafita, mica e zinco. O
relevo regional encontra-se na faixa de 438
metros, representado pela Serra Dourada.
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8.1. Características do Sítio Palmeirópolis I
(Torre 383)

Situado em terrenos da Fazenda Boa
Esperança, de propriedade do Sr. João de
Pina, morador do local há 32 anos. O sítio
fica exatamente entre a torre do 383 e a
tapera da antiga sede da fazenda. A tapera é
representada por vários tipos de árvores
frutíferas plantadas pelo proprietário há pelos
menos 20 anos.

A área do sítio fica entre as partes mais
altas do terreno que acompanha o Córrego
Cocalinho pela margem direita e o Rio
Mucambinho pela margem esquerda. A
localidade é cercada por pequenos morros
que compõem a geomorfologia regional
formada pela Serra Dourada.

A vegetação circundante é representada
pelo cerrado de pequeno e médio portes,
dividindo a paisagem da direção norte, com
uma densa mata de cocais, constituída por
palmeiras de babaçu, macaúba, gueroba e
bacuri.

Atualmente o terreno do sítio está
recoberto por densa pastagem e as evidências
de materiais arqueológicos sobre a camada
superficial do solo são mínimas, constituídas,
basicamente,  de alguns vest ígios de
fragmentos cerâmicos e líticos. O alto grau
de destruição do sítio provavelmente é devido
aos diferentes tipos de atividades antrópicas
já realizadas no local.

Durante o reconhecimento de superfície
e nas tradagens só foram encontradas
evidências na linha F-zero (superfície) e em
outros três pontos, em profundidade (C7 aos
40 centímetros e D10 aos 20 centímetros).

Em dois destes três pontos foram
abertos cortes estratigráficos (linha D,
tradagem 10 e linha F, tradagem zero).

Ambos os cor t es at ingiram a
profundidade de 1,40 metro sem outro
material que aquele recolhido na tradagem.
Até 20 cm o sedimento é marrom escuro,
tornando-se avermelhado a partir de então.

Do lado esquerdo da torre, sentido
vante, há vestígio da construção da antiga
fazenda do proprietário e o pomar; deste
mesmo lado, distante cerca de 80 metros,
corre o Rio Mucambinho.

Apesar da intenção de fazer um corte
na margem do rio para verificação da
estratigrafia, a grande quantidade de pedras,
cascalho, seixos e raízes do barranco tornou
a tarefa impossível.

Três cacos pequenos de cerâmica
foram encontrados nesta torre, cujo nível mais
profundo é 50 cm e a maior coleção totaliza
dois cacos a 10 cm.

Cacos pequenos, simples, compactos,
coesos, resistentes à fratura e pesados.
Tratamento rudimentar de superfície, mas de
boa confecção, bem conservados, sem bolhas
de ar e rachaduras.  Queima oxidante,
paredes e núcleo de coloração marrom claro.
O tempero é composto de areia fina (grãos
até 2 mm), raízes e mica.

   O material lítico é proveniente da
etapa de levantamento, sendo coletadas 12
evidências líticas, a maioria em quartzo e
sílex.

   As lascas preparadas com forma
geométrica t riangular não apresentam
desgaste. Das cinco peças entre blocos e
núcleos, um bloco apresentou sinais de
utilização como bigorna. Não houve evidência
lítica durante o resgate, somente cerâmica.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3 Sítio Palmeirópolis I – Torre 383
Município de Palmeirópolis (TO)
Dimensão do sítio = 12,0 m x 60,0

m [sentidos: direito = 54,0 m; ré = 12,0 m
esquerdo = 6,0 m]
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Torre 383 (Sítio Palmeirópolis I), vista do corte na linha D com pontos de tradagem

 Torre 383 (Sítio Palmeirópolis I), fragmento de borda
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8.2.Características do Sítio Palmeirópolis II-
A (Torre 384)

Localizado também na Fazenda Boa
Esperança, do Sr. João de Pina, distante do sítio
anterior cerca de 500 metros. Seu local é de fácil
acesso, pois se acha em frente à sede atual da
fazenda, nas proximidades do lado direito do
curral (20 metros). O terreno está delimitado por
cerca de arame liso; foi recentemente arado e
encontra-se recoberto por um tipo de pastagem
rasteira ainda em formação, introduzida para
alimentação do rebanho bovino.

A paisagem de entorno é excepcional: um
grande vale cercado pela unidade seqüencial da
Serra Geral, denominada na região como Serra
Dourada, que compõe as áreas de altitudes mais
elevadas da extremidade sul do Estado do
Tocantins, em sua divisa com o norte do Estado
de Goiás. O ambiente serrano, mas de relevo
plano e altitudes elevadas, propicia ao lugar
temperaturas agradáveis durante todo ano.

A hidrografia local, representada pelo Rio
Mucambinho e seus afluentes, um tributário do
Rio Maranhão, que se encontra não mais de 30
Km distante dali, juntamente com a cobertura
vegetal de cerrado, campos cerrados e matas
ciliares contribui para a fertilidade do solo,
favorecendo a formação de extensas áreas de
terras pretas, propícias ao cultivo de plantações
e lavouras. Quanto às evidencias arqueológicas,
pode-se afirmar que é um sítio significante pela
quantidade de cacos cerâmicos que se acham
espalhados por todo terreno, pequenos, porém
bem representativos.

Segundo o proprietário da fazenda, o
terreno já foi removido pelo arado cerca de seis
a oito vezes, e em todas elas apareceram grandes
quantidades de cacos cerâmicos. Também já
encontrou neste local duas machadinhas, que
teriam chegado a serem guardadas durante um
certo tempo e que depois perdidas pelos seus
filhos, que as utilizavam para brincar. Mesmo
estando a área impactada por consecutivos anos
de trabalho agro-pastoril não perdeu totalmente
suas características ambientais, conservando de

forma harmoniosa a conjunção dos fatores físicos:
relevo, hidrografia, clima e vegetação.

Este sítio possui duas áreas de ocorrência,
a primeira, “A”, já cadastrada no Iphan, tendo
sido localizada pela equipe de Furnas. A segunda,
“B”, foi localizada nos trabalhos de salvamento
arqueológico deste projeto. São divididas por
uma estrada de terra e pertencem a duas
propriedades diferentes. Não é necessário
cadastrar em separado ambas as áreas, mas os
acervos recolhidos foram discriminados uma vez
que podem vir a se constituir duas unidades
interpretativas diferenciadas, quando se juntar ao
material aqui descrito aqueles recolhidos pelas
equipes do Projeto Salttins, no trecho onde
passará a Linha 2 de transmissão.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3 Sítio Palmeirópolis II-A – Torre
384 (antiga 378)

Município de Palmeirópolis (TO)
Dimensão do sítio = 44,0 m x 58,0

m [sentidos: vante = 30,0 m; direito = 32,0
m; ré = 14,0 m; esquerdo = 26,0 m]

Área de pasto com uma leve inclinação
em direção ao Rio Mucambinho.

Apresenta grande quantidade de material
cerâmico de superfície.

As tradagens alcançaram profundidades
variáveis. No sentido vante, atingiram entre 65
cm e 1 metro de profundidade, com ocorrência
de material em tradagens (setores 2 e 5). O
mesmo em referência àquelas abertas no lado
direito e esquerdo da torre (linhas C e D, setores
2 e 5). Do lado ré, o material só foi encontrado
no setor zero, linha F. E do lado esquerdo,
somente no setor 3 da linha G. Outras tradagens
foram feitas em setores intermediários, mas só
foi recolhido material cerâmico na linha F.

Os cortes foram abertos na linha B, setor
5, e na linha G, setor 3.
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Os dois cortes foram escavados até os 90
centímetros de profundidade, mas o material
arqueológico atinge somente os 20 primeiros
centímetros. Solo marrom escuro até 20 cm,
passando depois para o
avermelhado, sendo mais
compacto.

Este sítio é, portanto,
quase superficial. A coleta
mais profunda, com poucas
evidências, se restringe aos 20
centímetros superficiais,
provavelmente devido ao solo
muito remexido por causa dos
constantes trabalhos
mecânicos na terra para
plantio.

O material cerâmico é
simples, com algumas bordas
de diferentes tipos, e sem
decoração.

A maior coleção é a de superfície, com
717 cacos.

Cacos compactos, coesos, resistentes à
fratura, pesados. Tratamento de superfície
simples, alisadas, mas cerâmica de boa
confecção. Não apresenta desgaste, bolhas de
ar ou rachaduras.

A queima é oxidante nas paredes,

adquirindo coloração marrom avermelhada e
núcleo redutor, cuja cor varia entre cinza claro e
cinza escuro. Apenas uma coleção desta torre
possui queima totalmente oxidante, que imprimiu

às peças, uma coloração marrom avermelhada.
O tempero é composto por areia fina,

cariapé, quartzo e mica. O quartzo foi encontrado
sempre em grandes dimensões e com arestas e a
mica de forma laminar. Apenas um conjunto foi
temperado com areia grossa, o que o difere dos
demais, onde predomina a areia fina.

Destacam-se duas bordas unguladas na

Torre 384 (Sítio Palmeirópolis II), setor “A” abertura de corte

Torre 384 (Sítio Palmeirópolis II), fragmento de borda decorada e fragmento de lâmina de machado polida



extremidade, dois fundos, um aplique sem forma
definida por estar muito fragmentado e uma pré-
forma de rodela de fuso (diâmetro 28 mm).

Os tipos de bordas são: levemente
introvertida, extrovertida, muito extrovertida, com
reforço externo.

    As oito evidências líticas coletadas nesta
área são provenientes das duas etapas, sendo
que o material coletado associado à cerâmica
foi até uma profundidade máxima de 30/40 cm
na etapa de levantamento, e na superfície, na
etapa de resgate. Apresentou quatro lascas
corticais e semicorticais na forma geométrica
triangular, medindo entre 70x312x15 mm a
30x24x06 mm, em quartzito e arenito silicificado;
um fragmento de bloco de arenito silicificado com
marcas de uso (alisador), dois fragmentos de
lâmina de machado, um em arenito bem erodido
e outro em quartzito, e um núcleo esgotado em
sílex.
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8.3.Características do Sítio Palmeirópolis II-
B (vão entre as torres 384/385)

Em relação às peculiaridades fisiográficas,
este sítio, por ser vizinho do Palmeirópolis II, se
enquadra nas já descritas para o sítio em questão,
exceto em relação ao proprietário. O sítio não
constava das fichas do IPHAN, não tendo sido
notado quando do levantamento efetuado na
implantação das torres de transmissão. Ao ser
concretizado o seu salvamento, foi verificada a
sua existência e nele praticada a atividade abaixo
enumerada.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3 Sítio Palmeirópolis II-B (Vão
entre as torres 384/385)

Município de Palmeirópolis (TO)
Dimensão do sítio = 60,0 m x

146,00 m
Material coletado do sítio = 2.014

peças

Ao ser executado o salvamento do sítio
já cadastrado a equipe foi procurada pelo Sr.
Maxwell, que relatou que na fazenda de seu pai,
José de Oliveira Sousa – onde está localizada a
subestação da fibra ótica de FURNAS e a torre
385 – existem muitos “cacos de panela” e “pedras
de raio”.

A veracidade da informação foi
constatada quando a equipe chegou ao local com
o informante e coletou uma pequena amostra de
cacos de cerâmica na superfície.

Esta fazenda está em frente à torre 384,
que foi anteriormente pesquisada. O local já teve
plantação de milho, soja, arroz e atualmente é
pasto plantado, fazendo com que o material
estivesse na superfície, muito quebrado, uma vez
que a terra foi bastante remexida. Mantém, no
entanto, as curvas de nível.

Entre 1989 e 1992 o empregado da
fazenda encontrou uma lâmina de machado
fragmentada, em local próximo à nascente da
propriedade, e que foi doada ao NUTA por
nossa solicitação.

O nome da Fazenda é Pingo d´Água, em
relação ao local onde foi encontrada a lâmina de
machado.

Foi feita a prospecção em toda a área, e
coletados cerca de 1,6 mil cacos de cerâmica.

O sítio foi setorizado no local de maior
concentração, abrangendo uma área de 144 por
60 metros. Os piquetes foram colocados com
intervalos de 6 m: dez linhas perpendiculares ao
eixo da linha das torres e 24 linhas paralelas à
mesma.Este local dista do anterior cerca de 130
metros.

As tradagens foram efetuadas até a
profundidade de um metro, mas o material
cultural se restringe até os 30 centímetros.

A coleta de superfície foi executada
durante todo o trabalho, isto é, piqueteamento,
tradagem e abertura dos cortes, sempre com
grande volume de material cultural, de forma que
95% do material da área B foram coletados na
superfície.

Abertos cortes nas linhas E, setor 8, e B,
setor 19, nestes locais devido à grande
concentração de tradagens no entorno com
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material cultural. Ambos alcançaram 50
centímetros de profundidade, ainda que as
evidências se limitassem aos primeiros 30
centímetros. Solo avermelhado e muito
compactado.

Embora a área demarcada possua grande
extensão (vide plano de topo), é possível que o
sít io ultrapassasse aquelas dimensões.
Infelizmente, devido às diversas intervenções na
terra para diferentes plantios, não só o material
foi espalhado por uma grande superfície, como
desapareceram quaisquer marcas ou indícios de
cabanas ou estruturas habitacionais.

Considerou-se a área ocupada pelas torres
384 e 385 como integrante de um único sítio

arqueológico, de ocupação extensa, ainda que
pouco profunda.

Das seis evidências líticas coletadas nesta
área por ocasião da etapa de resgate, três são
lascas semicorticais na forma geométrica
retangular e uma arredondada com os bordos
gastos e duas reentrâncias perpendiculares, como
se fossem para amarrar, sem ponto de impacto
ou bulbo e uma microlasca, que variaram de
tamanho entre 87x84x17 mm a 17x15x03 mm,
em arenito silicificado, quartzito e quartzo.
Apresentou ainda dois fragmentos de lâmina de
machado em quartzito. A coleta do lítico
associado à cerâmica ocorreu na superfície e nos
níveis 10/20 cm e 30/40 cm, com o uso do trado.

Torres 384/385
(Sítio Palmeirópolis II)

setor B,
fragmentos de lâmina
de machado polida

Torres 384/385
(Sítio Palmeirópolis II)

 setor B,
vista geral da área
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8.3.Características do Sítio Palmeirópolis III
(Torre 417)

Localiza-se na Fazenda Limoeiro, de
propriedade do Sr. José Correa de Almeida,
morador do local há 17 anos. O ambiente é de
planície, representadas pelas áreas banhadas pelo
Córrego Limoeiro, tributário do Rio Mucambão.

O solo é de textura argilosa de coloração
avermelhada e se acha recoberto pelo capim
braquearão, em área de pasto que acompanha a
mata ciliar do Córrego Limoeiro. A vegetação
outrora de cerrado fechado, atualmente acha-se
intercalada por densas partes de capoeiras. Este
terreno, segundo o proprietário, foi utilizado por
diversos anos para plantar milho, e, portanto,
gradeado por 14 anos consecutivos. Apesar
disso, boa quantidade de cacos cerâmicos ainda
são vistos espalhados pela camada superficial do
solo.

De acordo com o Sr. José Correa, ele
mesmo viu no local peças cerâmicas de origem
indígena que estavam praticamente inteiras, potes
e panelas que foram destruídas pelo trator nos
trabalhos de preparação do solo nas atividades
agrícolas. Ele também teria encontrado duas
“pedras de corisco” nos primeiros anos que
gradeou o solo, das quais não sabe mais o
paradeiro.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3 Sítio Palmeirópolis III – Torre
417

Município de Palmeirópolis (TO)
Dimensão do Sítio = 48,0 m x 78,0

m (sentidos: vante = 39,0 m; direito = 44,0
m; ré = 39,0 m; esquerdo = 4,0 m]

Esta torre estava identificada pelo
número 411, e assim consta do cadastro do
IPHAN, mas através do mapa para localização
das torres verificamos que, na verdade, seu
número atual é 417.

Todas as linhas foram setorizadas e os
setores tradados, e, exceto as tradagens 6, 8 e 9
da linha G, não alcançaram a profundidade de
um metro devido à existência de uma laje de
pedra.

Foram abertos dois cortes: um no setor
B2 – onde foram coletados fragmentos
cerâmicos e peças líticas – e outro na linha D,
setor 8, onde a quantidade de material recolhido
foi menor. O estabelecimento deste segundo corte
se fez pela proximidade da maior área de
dispersão de material no sítio.

O corte da linha 2 atingiu 80 cm de
profundidade e, o da linha D, 40 cm. Em ambos
foram coletados cacos de cerâmica e lítico. Solo
compacto, com muitas radículas, devido ao pasto,
com coloração marrom escuro, mudando para
avermelhado aos 20 cm.

A cerca de 150 metros do lado direito da
torre, e ainda na área de dispersão, existe uma
plantação de mandioca onde foi coletada a
maioria dos cacos cerâmicos. Neste local será
implantada a próxima torre (linha 2) que dista da
atual (417) aproximadamente 70 metros e que
será motivo de pesquisa pela equipe do Projeto
SALTTINS, hoje em andamento.

A grande quant idade de material
encontrado no local indica que, aparentemente,
o centro do sítio está localizado na área da
plantação de mandioca. Neste local o terreno
foi muito gradeado nas ocasiões do plantio e o
material foi carreado para o nível mais baixo do
terreno, onde está localizada a torre.

O nível mais profundo de ocorrência de
material é aos 70 centímetros de profundidade e
a maior coleção é a da superfície geral, com 65
cacos.

Nesta torre os cacos são médios e
pequenos, sendo que na maioria das coleções
predomina cacos compactos, coesos, resistentes
à fratura e pesados.

Tratamento de superfície apenas regular,
mas a pasta foi bem confeccionada. Ausência
de bolhas de ar, rachaduras e desgaste.

Os tipos de queima são: totalmente
oxidante, com coloração (paredes e núcleo)
marrom avermelhada ou marrom clara e oxidante,
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com paredes de coloração marrom avermelhada
e núcleo redutor, este de cor cinza claro ou cinza
escuro.

Os temperos que compõem os cacos
desta coleção variam entre areia grossa, quartzo,
mica e algum cariapé, com variação na
composição e uso em conjunto dos mesmos em
pastas diversas. O quartzo foi moído em grãos
de grandes dimensões, com arestas evidentes.

As decorações são: engobo branco nas
paredes internas e externas, banho vermelho nas
paredes internas e externas. Já os tipos de bordas
são: levemente introvertida, borda direta,
extrovertida.

Das 25 evidências arqueológicas, dez são
lascas corticais, semicorticais e preparadas, em
arenito silicificado e quartzito, sendo a maioria
de forma geométrica triangular, retangular e uma
microlasca, com medidas que variaram entre
145x82x21 mm a 21x14x4 mm. Apresentou seis
artefatos sobre lascas, como raspador com
escotadura, batedor e furador. A maior
concentração de material deu-se no nível zero/
10 cm e todo o material é proveniente das duas
etapas.

8.4.Características do Sítio Palmeirópolis IV-
A (Torre 450)

Localiza-se na Fazenda Santa Luzia de
propriedade do Sr. Erzilio Dias de Oliveira,
morador do local há 33 anos, e que sustenta sua
família se aproveitando dos recursos naturais que
o lugar oferece, caça, pesca, coleta de frutos
silvestres, criação de animais e solo agricultável.

O sítio arqueológico está localizado em
uma área próxima, em frente à sede da fazenda,
em terrenos de inundação, periodicamente
lixiviado pelas cheias do Rio Mucambão.
Compreende uma área com característica de
capoeira, também constituída por algumas
espécies arbóreas de grande porte,
remanescentes da vegetação ciliar do Rio
Mucambão. Este, por sua vez, é um importante
manancial hídrico afluente direto do Rio

Maranhão, que limita as terras fazendo divisa entre
os municípios de Palmerópolis, no Estado do
Tocantins, e Minaçú, no Estado de Goiás. O
terreno apresenta solo de textura argilo-arenoso,
de coloração escura, provavelmente pela
decomposição da matéria orgânica, com espessa
camada de folhas e troncos, restos de vegetais
acumulados entre os sedimentos da margem do
rio. O relevo de suave declive acompanha o
desnível da margem esquerda do rio, tornando-
se mais acidentado à medida que se afasta do
mesmo, e vai sendo representado por pequenos
morros, cujo material rochoso é constituído por
blocos soltos de quartzo, arenito, quartzito e
laterita de tamanhos variados. Compõe também
a paisagem local o Brejo Buritirana.

Síntese das Pesquisas Arqueológicas

3 Sítio Palmeirópolis IV Setor –
Torre 450

Município de Palmeirópolis (TO)
Dimensão do Sítio = 31,0 m x 46,0

m [sentidos: direito = 46,0 m; ré = 31,0
m]

O número atual desta torre é 450, como
consta do mapa de localização, e não 444, que é o
número antigo.

O sítio está localizado na margem esquerda
do Rio Mucambão, que faz divisa com o Estado
de Goiás.

Nos lados vante e esquerdo da torre não foi
possível colocar os piquetes de setorização devido
à proximidade do rio.

No lado ré só foi possível colocar os
piquetes da linha E, também pela proximidade do
curso dágua.

O lado direito foi o único que teve condições
para a colocação de todos os piquetes. Na linha C,
onde a profundidade varia entre 97 cm e 1,80 m,
foram efetuadas tradagens intermediários na
tradagem. A cerâmica foi coletada aos 30 cm de
profundidade no setor C7-A (intermediária) e no



setor D2-A
(intermediária), onde
foram abertos cortes
estratigráficos. Ambos
chegaram aos 40
centímetros  de
profundidade.

O material
arqueológico encontrado
restringiu-se a três cacos
de cerâmica.

Além da área do
sítio foi feita prospecção
na área de dispersão, mas
nenhum outro material
cultural foi encontrado.

A camada mais
profunda desta torre
chegou a 30 cm, com
material arqueológico. A
maior coleção se reduz a um caco encontrado
naquela profundidade.

Cacos pequenos, simples, compactos,
coesos, resistentes à fratura, pesados.

Tratamento de superfície simples, alisada,
mas, como é comum na área, material bem
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confeccionado e bem conservado, sem bolhas de
ar e rachaduras.

Queima oxidante nas paredes, de coloração
marrom escura, com núcleo redutor cor cinza
escuro.

O tempero predominante é composto de
areia fina (grãos até 2 mm) e mica. Destaca-se uma
borda (cat. Nº 2763) que possui tempero somente
de argila e mica.

A grande maioria das evidências líticas (525)
é proveniente da etapa levantamento. As evidências
líticas provenientes do resgate (3) foram coletadas
através do uso do trado.

No total geral houve 528 evidências líticas,
onde a matéria-prima predominante foi o quartzo,
seguido do quartzito e arenito silicificado, e apenas
duas evidências em sílex.

Predominaram as lascas corticais,
semicorticais e preparadas, com formas geométricas
triangulares e retangulares, e microlascas.

A cerâmica associada ao lítico foi coletada
até o nível 30/40 cm e, a partir daí, somente
evidências líticas, sendo que o nível 40/50 cm
apresentou a maior porcentagem lítica (73): núcleos
esgotados, blocos e seixos com um, dois, ou mais
lascamentos, lascas retocadas com indicação de
uso, como raspador com escotadura.

Torre 450 (Sítio Palmeirópolis IV), área de escavação e pontos de tradagem
do lado direito da torre

Torre 450 (Sítio Palmeirópolis IV), lasca retocada
com lascamento recente
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E - CONCLUSÃO

Ao todo foram pesquisados 19 sítios
arqueológicos, já registrados no IPHAN pela equipe
de levantamento.

Dentre os sítios, três foram exclusivamente
líticos, balizados pelas torres 423 (Santa Rita II), 431
(Crixás) e 587 (Gurupi II). Alguns são sítios
profundos, com espessa camada estratigráfica (ainda
que de composição muito simples), como o Crixás,
cuja profundidade com material alcança os 90 cm, e
o Gurupi II, com material até os 270 cm de
profundidade.

Outros três sítios foram exclusivamente
cerâmicos, situados sob as torres  493 (Sítio Aliança
I); no vão entre as torres 593 e 594 (Sítio Gurupi
III), e 596 (Sítio Gurupi IV). São sítios menos
profundos, com material até os 50 cm de
profundidade.

Dos 13 sítios classificados como lito-
cerâmicos, quatro apresentaram coletas de lítico
associado à cerâmica até os níveis 30/40cm: foram
os das torres 215 (Sítio Jaú), 430 (Sítio Santa Rita
III), 383 (Sítio Palmeirópolis I) e 444 (Sítio
Palmeirópolis  IV).

 Nos demais, as evidências líticas estão
associadas diretamente à cerâmica: os sítios  das
torres 101 (Sítio Miracema), 222 (Sítio Sudam), 273
(Sítio Miroró), 421 (Sítio Santa Rita I), 530 (Sítio
Aliança II), 531 (Sítio Aliança III), 576/575 (Sítio
Gurupi I), e aqueles localizados em Palmeirópolis,
nas torres 384 e 417 (Palmeirópolis II e III), sendo
que o Sítio Palmeirópolis II foi dividido em duas
grandes áreas, “A” e “B”.

Não foram observadas diferenças sensíveis
entre as coleções líticas, fossem recolhidas em
associação com a cerâmica – nos sítios em que
também foram encontradas em níveis anteriores ao
seu aparecimento – ou quando constituíram o único
material arqueológico. Provavelmente o fato é em
função do ainda pequeno número de peças, uma vez
que no Sítio Gurupi II, em que foram abundantes, foi
possível refinar a análise, trabalho em andamento e
que será divulgado em separado em outra
oportunidade.

Quanto à cerâmica, sem dúvida as coleções

recolhidas constituirão fases diferenciadas, desde que
detalhes como a variação do tempero, alguma rara
decoração ou a morfologia do vasilhame se alteram
entre grupos de sítios.

A correlação cultural com outros complexos
regionais ainda é muito difícil de ser estabelecida,
sobretudo antes de serem identificadas as fases às
quais se vinculam. Ainda que atualmente seja um erro
comum a associação direta de sítios às Tradições,
este é somente um expediente inicial, de restrito
significado e que só deve ser tentado quando o
quadro cultural é bem conhecido. É o caso, por
exemplo, de relações de sítios à Tradição Tupiguarani
(considerando ser esta a melhor conhecida e a melhor
identificada no País).

Como as Tradições são formadas por
conjuntos de fases que mantêm similaridades entre
vínculos culturais completos (representados no acervo
material, inserção dos sítios em áreas aproximadas e
com duração temporal compatível) e representam a
maior unidade de análise e interpretação,
obrigatoriamente têm que ser caracterizadas por
grandes e genéricos traços identificadores
(resultantes, repetimos, das características gerais das
fases que a compõem). Já os sítios constituem a
menor das unidades arqueológicas, de forma que
comparar a menor à maior das expressões, ignorando
os critérios iniciais e medianos de agrupamento (as
fases) é um exercício preliminar que, como tal, deve
ser reconhecido. O menor é medido (e muito bem
detalhado em suas peculiaridades) e comparado,
com as maiores medidas possíveis (desde que
embora possamos postular a existência de arqueo-
tradições, elas ainda não foram tentadas nem
reconhecidas na arqueologia brasileira).

O paradoxo é que em alguns casos a
comparação identificadora é estabelecida por quem
não utiliza o conceito intermediário da fase (e às vezes
até discorda de seu uso), mas que aceita todo o
quadro estabelecido de Tradições deste país, como
se houvesse sido organizado ao revés daquelas. Já
se viu “bons arqueólogos” criticando os critérios
identificadores de Tradições, pelos que as
estabeleceram, e recomendando reparos futuros por



não enquadrarem perfeitamente todos os aspectos e
detalhes de um sítio em particular estudado por eles...

Nas proximidades da região agora estudada
já foram identificados conjuntos de fases vinculadas
às quatro grandes Tradições culturais deste país. A
mais antiga, a Tradição Una, cuja primeira fase foi
identificada por um de nós (Dias Junior, 1969), se
estende nos cerrados do planalto central entre cerca
de 3.950 a 1.230 anos atrás (Azevedo Neto:
1999). Ela foi localizada na área de Monte do
Carmo, Rio das Balsas, pela fase Pindorama
(Barbosa, 1984 e Schmitz & Barbosa, 1985).

A Tradição Aratu-Sapucaí, com seus sítios
extensos, de grandes urnas, também inicialmente
reconhecida por um de nós (Dias Junior, 1971) –
embora tenha sítios localizados até hoje na área mais
meridional de atuação deste projeto, entre o Tocantins
e a Bacia do Paranã – é representada por diversas
fases, como a Itaberaí (Schmitz et alii, 1974) e a
Tejuaçu (Simonsen, 1981). Ela ocupa o horizonte
situado entre 2.000 e 1.050 anos passados.

A Tradição menos extensa, em termos de
território nacional, bem entendido, a Uru – que cobre
grande parte do planalto central – foi  identificada
por Schmitz et alii (op.cit:1974) e é composta por
diversas fases, como a Aruanã (Rio Araguaia); a
Itapirapuã (Rio Vermelho); a Jaupari (Rio Claro), Uru
e Uruaçu (Rio das Almas), segundo Schmitz e
Barbosa (1985). Contemporânea e mais recente do
que a anterior, teria se estabelecido na área há cerca
de 1.250 anos e chegado até o presente representada
pelas populações indígenas ainda sobreviventes. Os
últimos grupos a chegar seriam os tupi.

A maioria das fases destas Tradições no
Tocantins apresenta cerâmica temperada com areia,
ou mineral moído e cariapé, em maior ou menor
quantidade e proporcionalidade entre si. Embora
variem na morfologia do vasilhame, nesta fase de
conhecimento as semelhanças notadas entre elas
ainda não permitem relacioná-las com segurança a
quaisquer dos grupos que começam a se esboçar no
projeto, embora hajam semelhanças maiores com a
Tradição Aratu-Sapucaí, mesmo com a proximidade
do grupo mais ao norte com a fase Pindorama (Una).

Um dos fatores que dificultam tais vínculos e
até mesmo o estabelecimento das relações dos sítios
com o meio em que estão inseridos se deve à própria
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natureza do projeto. Por se tratar de um salvamento
de sítios já levantados ao longo de uma linha reta e
bem definida sobre o ambiente, não se pode –
sequer – estender a pesquisa para o entendimento
abrangente de todas as características da ocupação
de qualquer dos grupos identificados.

Conforme foi dito logo no início do texto, é
preciso adequar os resultados às hipóteses, nascendo
estas em função daqueles. Somente em nova
oportunidade a pesquisa poderá ser estendida,
ultrapassando os limites rígidos da topografia, no
sentido de estudar o aproveitamento do espaço e
seu manuseio pelos grupos agora identificados.

Na verdade, é ocasional o fato da linha cortar
sítios que representam opções de estabelecimento
de grupos de caçadores, coletores e horticultores
sobre territórios amplos, altos, colinares e
predominantemente secos, semelhantes àqueles
definidos como ideais para a passagem de linhas de
transmissão. Tais resultados somente ganharão maior
significância com a complementação futura deste
trabalho, organizado, então, em padrões de pesquisa
acadêmica, sem dúvida beneficiada pelos dados
provenientes desta etapa e que permitirão a
formulação segura daquelas mesmas hipóteses.

Por hora somente se pode observar que os
sítios representam opções de localização de grupos
humanos que se mantinham nas proximidades de
pequenos cursos d’água, em áreas colinares
distantes alguns quilômetros das margens do Rio
Tocantins. Em alguns pontos garantiam acesso às
matas, muito poucas delas preservadas hoje, e a
campos de caça nos cerrados, onde algumas jazidas
asseguravam o fornecimento de matéria prima lítica.
A areia, rica em hematita, foi muito empregada na
cerâmica, assim como o cariapé, ao lado de outros
temperos menos importantes. Como em nenhum
caso se descobriu sítios cemitérios ou estruturas mais
completas de habitação, ainda não é possível
esboçar a sua complexidade cultural, mas resta a
certeza de que em alguns pontos a permanência foi
alongada no tempo, constituindo sítios com alguma
profundidade ocupacional, ainda que predominem
as grandes aldeias do tipo Aratu/Sapucaí. Aliás, é
preciso destacar o fato de que os horizontes líticos
indicam tais permanências muito mais longas do que
os exclusivamente cerâmicos.
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F - EQUIPE ATUANTE E RESPONSABILIDADES

Ondemar Dias
Coordenador  e  relato r  dos

trabalhos. Responsável geral, organizando
o projeto e todas as etapas da pesquisa,
desde a tesouraria à supervisão dos
trabalhos de campo,  laboratór io  e
editoração, em estreita colaboração com
o segundo coordenador. Responsável
jurídica e legalmente pelos trabalhos frente
ao IPHAN, e também pela atuação
específica da equipe do IAB. É um dos
autores deste texto.

Marcos Zimmermann
Segundo coordenador (local). Não

só compart ilhou com o pr imeiro a
responsabilidade jurídica e legal perante
o IPHAN, como especificamente zelou
pela atuação da equipe do NUTA/
UNITINS. Acompanhou e fiscalizou
permanen-temente os trabalhos de campo
e laboratório, sendo, igualmente um dos
autores deste texto.

Denise Chamum
Arqueó loga responsável pelo

trabalho de campo, diariamente à frente
das pesquisas, dirigindo os trabalhos dos
especialistas e atuando como executiva
principal. Ela também se responsabilizou

Um trabalho do gênero, para alcançar
resultados satisfatórios, exige a atuação de uma
equipe coesa e bem coordenada, que trabalhe em
conjunto e de forma eficiente, não só nas diversas
etapas que compõem uma pesquisa arqueológica,
como também nas funções específicas de cada um
dos seus componentes.

Se os presentes trabalhos alcançaram um
nível plenamente satisfatório se deve, sem dúvida,
não só à capacidade e competência dos profissionais
envolvidos, como à disciplina e ao interesse de cada
um dos pesquisadores, independentemente do nível
de responsabilidade individual e do papel
desempenhado no transcorrer da pesquisa.

pela análise do material cerâmico.

Eunice Menestrino
Arqueóloga lotada no NUTA, auxiliou

nos salvamentos de alguns sítios líticos.
Responsável, durante todo o tempo dos
trabalhos, pela recepção, organização,
identificação e guarda do material chegado
de campo nos laboratórios da UNITINS em
Porto Nacional e pela análise do material
lítico. É uma das autoras deste texto.

Juber Decco
Técnico de campo da equipe do IAB.

Secundou os trabalhos da arqueóloga
responsável durante a  pesquisa,
responsabilizando-se pelo material coletado
e pela tesouraria de campo, auxiliando nas
análises do material cerâmico.

Kleyber Rocha
Motorista e técnico de campo da

equipe do NUTA. Responsável pela
contratação das equipes de apoio (peões),
seu transporte e deslocamento. Auxiliou
também em todos os t rabalhos de
salvamento, permanentemente em campo.

Antonia C. Pedreira
Especialista em geografia  e

Assim, o esquema operacional se desenvolveu da seguinte forma:
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Além das diversas turmas de trabalhadores braçais que atuaram nas pesquisas de campo,
temos que considerar como importantes para o bom andamento dos trabalhos os estagiários
e funcionários do NUTA em Porto Nacional, assim como os pesquisadores e técnicos da
equipe do IAB no Rio de Janeiro, que auxiliaram, na medida do possível e sempre que
necessário, as atividades desenvolvidas pelo grupo de profissionais diretamente envolvidos no
projeto.

geomorofologia da equipe do NUTA.
Responsável pelo levantamento dos dados
pertinentes e que compõem parte deste
relatório. Participante dos trabalhos de campo
em períodos mensais. É uma das autoras deste
texto.

 Antonio Aires
Especialista em geografia e cartografia

da equipe do NUTA. Participante dos
trabalhos de campo em períodos mensais,
autor dos mapas e plantas topográficas que
acompanham este relatório.
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REGIMENTO

Novembro, 1999
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INSTRUÇÃO NORMATIVA/FUNDAÇÃO - UNITINS/GRE/Nº 014/99

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS,
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Fica criado o Núcleo Tocantinense de Arqueologia.

Art. 2º O Núcleo Tocantinense de Arqueologia, órgão vinculado à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), destina-se
prioritariamente a coordenar, desenvolver, orientar e executar estudos e pesquisas na área
específica de Arqueologia, tendo a Antropologia, História, Educação e Ciências do Meio
Ambiente como áreas de apoio técnico-científico.

Art. 3º O Núcleo tem como objetivos gerais:

Desenvolver pesquisa básica e aplicada em suas áreas de atuação, garantindo e
efetivando interfaces com todas as congregações da Fundação Universidade do Tocantins que atuam em
áreas afins, especialmente com as congregações de História, Geografia, Biologia e Engenharia Ambiental;

Regionalizar estudos e pesquisas;

Promover e otimizar a capacitação de pesquisadores;

Produzir e divulgar documentos;

Retroalimentar os diferentes cursos ministrados na UNITINS em nível de
graduação e pós-graduação sob a forma de disciplinas obrigatórias e eletivas, seminários, conferências,
painéis e exposições;

Intercambiar com a comunidade em geral e com a comunidade pesquisada, em
especial, os resultados obtidos em pesquisas e estudos;

Divulgar em níveis local, nacional e internacional os resultados de estudos e
pesquisas;

Prestar assessoria dando laudos arqueológicos e antropológicos em construções
de hidrelétricas; linhas de transmissão; gasodutos; rodovias; ferrovias; em hidrovias; demarcação de terras
indígenas; de remanescentes de quilombos; em projetos educacionais; EIA-Rimas, e demais atividades
afins;

Art.4º Objetivos específicos do Núcleo de Arqueologia:

I.  Na área específica de Arqueologia, que é constituída pelos profissionais especialistas
em arqueologia lotados no Núcleo:

a)Promover a pesquisa em níveis local, regional e nacional para estabelecer
o conhecimento a cerca dos processos culturais ocorridos, bem como a sua relação com os processos
atuais;
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b) Realizar pesquisa de salvamento em locais ameaçados de destruição
(Arqueologia de Contrato);

c) Realizar trabalhos de pesquisas arqueo-acadêmica promovidas pela
própria universidade;

d) Realizar trabalhos de tombamento, cadastro e fiscalização de sítios
arqueológicos em colaboração estreita com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), zelando pela observância da lei que dispõe sobre a proteção dos monumentos arqueológicos
e históricos brasileiros;

e) Capacitar novos profissionais na área de Arqueologia e áreas de
apoio;

f) Desenvolver pesquisas na área de área de Arqueologia histórica.

Art. 5º Objetivos complementares do Núcleo de Arqueologia:

I - Da área de Antropologia que se constitui de equipes temporárias de
profissionais especialistas da área, para tal, pelo coordenador do Núcleo, com a concordância das
áreas de origem:

a) Promover o estudo da cultura indígena local, regional e nacional;

b) Desenvolver estudos de grutocronologia;

c) Compreender a situação em que se encontram os grupos indígenas
face ao desenvolvimento e contato com a sociedade nacional;

d) Conhecer e analisar a política indigenista (ação oficial, missionária,
antropólogos e a sociedade civil);

e) Pesquisar a etno-história dos grupos indígenas (fontes primárias,
acervo áudio-visual, microfilmes);

f) Promover estudo de cultura regional, especialmente na Pré-História;

g) Promover estudos sobre grupos étnicos remanescentes de quilombos

II - Na área de meio ambiente, constituída por equipes temporárias de profissionais
especialistas das áreas de Geografia, Geologia, Biologia e Engenharia Ambiental, para tal convocados
pelo coordenador do Núcleo, com a concordância das áreas de origem:

Responsabilizar se pelos projetos de cunho ambiental, voltados para
as necessidade das áreas de atuação do Núcleo;

Desenvolver pesquisas que envolvam tanto estudos de meio ambiente
como também estudos paleo-ambientais, concentrados dentro da escala temporal que compreende
o período quaternário;
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Produzir e organizar um acervo cartográfico, aerofotogramétrico
e de geo-processamento;

III - Na área de Educação, formada por equipes temporais interdisciplinares
compostas por profissionais de pedagogia, professores licenciados em diferentes áreas do
conhecimento, especialistas em assuntos relacionados aos pesquisadores do instituto e
tradutores-intérpretes a serem formados através de convocação do coordenador do Núcleo,
de conformidade com as necessidades dos trabalhos em desenvolvimento, com a concordância
das áreas de origem:

O apoio acadêmico ao conjunto de atividades desenvolvidas pelo
Núcleo, e pela efetivação de estudos em documentação, tendo em vista a sistematização de questões,
relatos, diários de expedições e depoimentos que possam ser transformados em publicações
específicas das diferentes áreas;

Promover o intercâmbio entre as diferentes atividades do Núcleo, a
comunidade universitária da UNITINS e a comunidade em geral, através de cursos, conferências,
seminários, exposições, eventos e produção de documentos;

Organizar e fazer funcionar um museu do Núcleo;

Organizar e fazer funcionar uma biblioteca especializada do Núcleo;

Assessorar  as atividades relativas ao projeto interno de editoração na
produção científica do Núcleo.

IV - Na  área de História, que é constituída temporárias de profissionais especialistas
das áreas de História, para tal convocados pelo coordenador do Núcleo, com a concordância da
área de origem:

Desenvolver pesquisas na área de História regional que sirvam de
subsídios para pesquisas em andamento no Núcleo;

Desenvolver pesquisas na área de etno-história;

Organizar o acervo documental: microfilmes, documentos
arqueohistóricos, fotografias e outros.

Desenvolver atividades arqueológicas e históricas em quilombos.
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CAPITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO – SUA ORGANIZAÇÃO

Art. 6º Núcleo Tocantinense de Arqueologia reger-se á:

I - Pelo Estatuto e Regimento da Fundação Universidade do Tocantins
(UNITINS);

II- Por esta instituição normativa e atos administrativos decorrentes.

Art. 7º A estrutura administrativa e acadêmica do Núcleo é composta:

I - Pelo Conselho Deliberativo;

II - Conselho Técnico-Cientifico;

III - Conselho Institucional;

IV - Órgão de Apoio – Contrapartidas.

Art. 8º O Conselho Deliberativo será composto por:

I - Um coordenador provido pelo Reitor da Fundação Universidade do
Tocantins (UNITINS), escolhido em sua lista tríplice elaborada pelo C. T. C. e composta por
nomes de arqueólogos efetivos do Núcleo.

a) O cargo de coordenador do Núcleo terá a duração de 2 (dois)
anos.

II - Uma Assessoria Científica composta pelos representantes das áreas de
apoio que estiverem no momento colaborando com o Núcleo.

Art. 9º Compete ao coordenador do Núcleo Tocantinense de Arqueologia:

I- Coordenar todas as pesquisas do Núcleo;

II - Dirigir, coordenar e responder pelo Núcleo nos aspectos administrativos;

III- Executar as políticas e decisões do Conselho Técnico Científico;

IV- Participar dos processos de normalização das atividades que lhe são
afetadas;

V- Fazer cumprir, em toda a área, a decisões tomadas em conjunto com a
UNITINS;

VI- Elaborar a proposta orçamentária do Núcleo;
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VII- Emitir parecer sobre matérias e atividades que lhe são afetadas;

VIII- Administrar os recursos orçamentários destinados ao Núcleo, em
consonância com os critérios da Pró-Reitoria Administrativa.

IX- Propor, elaborar, executar e avaliar convênios com outras identidades,
em conjunto com a administração superior da UNITINS;

X- Diagnosticar a situação das diversas áreas do Núcleo, no que se refere a
necessidades, formação e qualificação de recursos humanos, provendo sua otimização;

XI- Apresentar as instâncias superiores dados quantitativos referentes à
avaliação do desenvolvimento das atividades do Núcleo.

XII- Efetivar intercâmbio com instituições científicas de ensino superior,
empresas e órgãos nacionais e estrangeiros;

XIII- Promover a integração acadêmica com os diferentes cursos da UNITINS
em nível de graduação e pós-graduação;

XIV- Estabelecer representantes das áreas de apoio, segundo necessidade de
pesquisa;

XV- Coordenar os trabalhos da Assessoria Científica e do Conselho Técnico
Científico;

XVI- Presidir e convocar as reuniões do Núcleo.

Art. 10º Compete à Assessoria Científica:

I- Apoiar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo;

II- Assessorar a administrativamente o Núcleo;

III- Viabilizar as políticas de atuação do Núcleo;

IV- Preparar minutas de convênios e intercâmbios científicos;

V- Sistematizar o acompanhamento às diferentes atividades do Núcleo;

VI- Elaborar o cronograma de pesquisas, atividades, promoções e eventos
do Núcleo;

VII- Elaborar o relatório semestral de desempenho das atividades realizadas
pelo Núcleo.

Art. 11º O Conselho Técnico-Cientifico será formado pelos membros chamado
professores-pesquisadores que constituem a atual equipe de campo e laboratório dos projetos



de arqueologia em andamento na UNITINS e futuros pesquisadores que preencherem as
seguintes disposições indispensáveis

I- Ter curso superior;

II- Ter curso de extensão universitária especializado em Arqueologia e
equivalente, ou ainda, cursos afins ministrados pelo Núcleo e universidades;

III- Ter no mínimo quatro anos de pesquisas sistematizadas de campo
laboratório no Núcleo;

IV- Compõem a atual equipe científica à qual se refere o Artigo 10 os seguintes
professores-pesquisadores: professor ms. Marcos Aurelio Camara Zimmermann, pesquisador –
Arqueologia, profª esp. Antônia Custódia Pedreira, pesquisadora – Geografia, professor esp. Antônio
Aires da Silva Neto, pesquisador – Topografia/Cartografia, prof. esp. Sérgio Ayres da Silva,
pesquisador – Geologia, profª. drª Gilda Schmith, Pesquisadora – Biologia, professor ms. Odair
Giraldim, pesquisador – Antropologia, professor dr. Ondemar Ferreira Dias Junior, pesquisador –
consultor.

a) Os futuros pesquisadores que também comporão o C.T.C.
deverão ser designados pelo Reitor a partir de uma lista encaminhada pelo coordenador.

Art. 12º Compete ao Conselho Técnico-Científico:

I- Compor a lista tríplice bianual com os nomes propostos coordenação do
Núcleo;

II- Aprovar e selecionar estagiários de iniciação científica e outras categorias;

III- Encaminhar aos órgãos competentes solicitação de novos contratos para
o quadro efetivo de professores-pesquisadores de acordo com a necessidade do Núcleo;

IV- Aprovar relatórios, propostas e projetos de pesquisas do Núcleo;

V- Diagnosticar a situação acadêmica e administrativa das áreas afins que
deverão atuar prioritariamente em função da Arqueologia;

VI- Autorizar as publicações e comunicações científicas a serem feitas pelo
Núcleo;

VII- Analisar e aprovar programa de capacitação de recursos humanos;

VIII- Deliberar, em instrumento próprio, a respeito dos projetos e atividades
desenvolvidades no Núcleo assegurando, também, as interfaces necessárias com as congregações
da universidade que atuem em áreas correlatas;

Art. 13º O Conselho Técnico-Científico reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
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podendo o coordenador convocar reuniões extraordinárias. Serão registradas em ata as
discussões, decisões e encaminhamentos de propostas.

1º § As decisões do Conselho Técnico-Científico serão tomadas mediante
votação no sistema de maioria simples.

2º § Eventualmente, os consultores dos diferentes projetos poderão ser
convocados pelo coordenador no Núcleo a fim de esclarecerem questões relativas aos trabalhos
desenvolvidos ou a serem desenvolvidos, sem, no enquanto, terem direito de voto.

Art. 14º O Conselho Institucional é formado pelos seguintes membros:

I- Coordenador do núcleo;

II- Representantes de área;

III- Um representante da Pró-Reitoria de Pesquisa da UNITINS;

IV- Dois representantes do corpo de professores-pesquisadores do Núcleo
indicado pelo Conselho Técnico Científico;

V- Um representante dos acadêmicos em iniciação científica do quadro de
bolsistas do Núcleo.
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Art. 15º O Conselho Institucional reunir-se-á em uma estância acadêmica e
administrativa que poderá ser convocada pelo coordenador quando os assuntos a serem
tratados requerem a participação do conjunto de profissionais.

Art. 16º Caberá à Fundação Universidade do Tocantins manter o quadro de professores
pesquisadores e funcionários administrativos de acordo com a necessidade do Núcleo, como
também a manutenção de equipamentos e de consumo necessários.

Art. 17º Competirá ao Núcleo Tocantinense de Arqueologia a contrapartida com os
resultados científicos e acadêmicos.

1º § A contrapartida para a Fundação Universidade do Tocantins será
de 0 a 15% dos recursos adquiridos com a taxa administrativa. Sob a posse do Núcleo ficará o
material de consumo e permanente destinados a viabilização dos trabalhos.

CAPÍTULO III

DO QUADRO CIENTÍFICO – DAS CATEGORIAS DE PESQUISADORES
EFETIVOS E CONVIDADOS

Art. 18 São pesquisadores efetivos os professores-pesquisadores em Arqueologia que



fazem parte do quadro profissional da UNITINS.

Art. 19 São fundadores os profissionais da UNITINS que constam desta Instrução
Normativa do Núcleo Tocantinense de Arqueologia.

Art. 20 São Pesquisadores Beneméritos todos aqueles pesquisadores, efetivos ou não
do Núcleo, que tiverem contribuído com o seu trabalho ou sua atuação para o
engrandecimento do Núcleo.

Art. 21 São benefícios aqueles que contribuírem com donativo de vulto para o Núcleo.

Art. 22 O título de pesquisador honorário será concedido às autoridades, pessoas
gradas ou científicas, nacionais ou estrangeiras.

Art. 23 São representantes aqueles pesquisadores que, devidamente credenciados pelo
Núcleo, mantenham intercâmbio com o Laboratório de Arqueologia, residindo em outras
partes do pais ou no estrangeiro, ouvido o C.T.C.

Art. 24 São correspondentes os pesquisadores que entrarem em contato solicitando e
fornecendo dados científicos e devidamente autorizados pelo C.T.C.

Art. 25 São pesquisadores visitantes aqueles que podendo contribuir de alguma forma
com as pesquisas do Núcleo poderão ter viabilizadas visitas científicas para dar orientações,
palestras, conferências etc, junto à Fundação Universidade do Tocantins, uma vez aprovado
pelo C.T.C.

Art. 26 São consultores os pesquisadores que, estando ligados aos projetos científicos,
tenham sua consultoria viabilizada pelos órgãos patrocinadores.

CAPITULO VI

DO QUADRO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO

Art. 27 Para a administração do Núcleo será necessária a lotação permanente de
funcionários da UNITINS com as seguintes funções:

I- Coordenador do Núcleo – Profissional em Arqueologia com as atribuições
conferidas pelo Artigo 8;

II- Secretária(o) – Profissional responsável pela organização de todas as
atividades de secretária e administração;

II- Digitador – Profissional responsável pela digitação de todo material
acadêmico-cientifico e administrativo do Núcleo;

IV- Arquivista-almoxarife ou técnico de Laboratório – Profissional responsável
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pela organização, guarda e manutenção de todo acervo técnico-científico, material de campo e
instrumental do Núcleo;

V- Desenhista – Profissional responsável pelo desenho de todas as peças do
acervo, dos sítios, das estruturas, das escavações e demais atividades do Núcleo;

VI- Fotógrafo/cinegrafista – Profissional responsável pela documentação em
vídeo e fotografia das atividades do Núcleo;

VII- Motorista – Profissional responsável pela condução e manutenção dos
veículos do Núcleo;

VIII- Serviços gerais – Profissional responsável pela limpeza e manutenção do
Núcleo;

CAPITULO V

DO PATRIMÔNIO – DO ACERVO CIENTÍFICO

Art. 28 Constituem patrimônio de uso do Núcleo Tocantinense de Arqueologia os
bens patrimoniais da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) adquiridos em
convênios científicos ou de qualquer outro modo. Inclui-se no seu patrimônio o seu acervo
científico, toda a coleção arqueológica que estiver no Núcleo para fins de pesquisa,
divulgação ou simples guarda, assim como a sua biblioteca especializada.

Art. 29 Descreve-se neste artigo o primeiro bem imóvel da Fundação Universidade
do Tocantins de uso exclusivo do Núcleo, segundo os termos do Convênio Científico
assinado com a Eletronorte (Projeto Saltimins), destinado para a salvaguarda do acervo
arqueológico, recolhido em sua vigência, segundo a legislação federal específica.

I- Um prédio de 400 m2 com área para depósito, análises laboratoriais, sala de computação,
sala para documentação (fotografia, mapoteca e outros).

Art. 30 Descreve-se neste artigo os primeiros bens materiais permanentes adquiridos
em convênio científico com a Eletronorte (Projeto Saltimins) para a efetiva instalação
deste Núcleo e desenvolvimento das pesquisas arqueológicas.

I- Aspirador de pó, Modelo HidroVac A20
No do patrimônio: 13903
No de série: 915000468

II- Aspirador/jateador de ar Mastersux
Marca : Mcfred
No do patrimônio:

III- 01 Aparelho de ar-condicionado de 18.000 BTUs – Linha Silenciosa
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Marca: Springer
No do patrimônio: 11553

IV- 04 Aparelhos de ar-condicionado de 10.000 BTUs – Linha Silenciosa
Marca: Eletrolux
No do patrimônio: 12340 a 12343

V- 02 Arquivos de aço c/ 02 portas, medindo 1,98x0,90x0,40 c/ fechadura.
Marca: Pandim
No do patrimônio: 11624 e 11625

VI- 04 Arquivos de aço c/ 04 gavetas, c/ chave (pastas suspensas)
Marca: Pandim
No do patrimônio: 11467, 11470, 11471 e 11472

VII- 01 Arquivo de aço c/ 07 gavetas
Marca: Pandim
No do patrimônio: 11499

VIII- 20 Bancos com 55 cm de altura
No do patrimônio: 13457 a 13456

IX- 20 Bancos com 80 cm de altura
No do patrimônio: 13457 a 13476

X- 04 Cadeiras c/ assento e encosto em tecido almofado, giratória, 05 rodízios
Marca: Cavalleti
No do patrimônio: 11552, 11554, 11555 e 11556

XI- 01 Câmera filmadora portátil c/ controle remoto, zoom de 18x, gravação
c/ baixa iluminação, gerador de caracteres, adaptador de fita, carregador
de bateria e alça p/ transporte.
Marca: Gradiente
No do patrimônio: 11465

XII- 01 Caminhão GMC, Motor turbo Cumins, 115 cavalos com carroceria
Marca: Chevrolet
No do patrimônio:

XIII- 36 Estantes de aço com 06 bandejas
Marca: Pandim
No do patrimônio: 11512 a 11547

XIV- 02 GPS 4000XL
Marca:Magellan
No do patrimônio: 11725 e 11726

XV- Mapoteca
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No do patrimônio: 13436

XVI- 02 Máquinas fotográficas profissionais
Marca: Yachica
No do patrimônio:    e
No de série: 5032410 e

XVII- 04 Mesas c/ tampo estrutura de madeira c/ 02 gavetas
Marca: Realme
No do patrimônio: 11548 a 11551

XVIII- Micro computador, Pentium 233 MHZ MMX, HD 4GB/ Teclado 104
Marca: Microtec – Mythus
No do patrimônio: 11466
No de série: YTHUS5233/BZ8284A055

XIX- Microscópio estereoscópio (luneta) Binocular
Marca: Inalth
No do patrimônio: 11466
No de série: MSZ 200/984002

XX- Monitor de vídeo 20”
Marca: SANSUNG
No do patrimônio: 11509
No de série: H3NH504246

XXI- Nobreak 1.2KVA, Modelo MSB 1200BI, Entrada 220V, Saída 115V
Marca: SMS
No do patrimônio: 11463
No de série: 974717973

XXII- Notebook Hitachi Pentium 200MHZ, 32MB RAM, CD ROM 20x, Fax
Modem int. 56.000KBS HD 2,1GB, Tela dual scan 12.1-P=L Windows
95
Marca Hitachi. No do patrimônio: 11509.
No de série: H3NH504246FCCIDA3LCFG963

XXIII- Scanner Genius colorpage HR5 9600dpi
Marca: Genius
No do patrimônio: 11508
No de série: H893448501944

XXIV-TV Monitor, Modelo 20PT122A
Marca: Philips
No do patrimônio: 13905
No de série: HC150021



XXV- Toyota (Gabine dupla) a diesel – Bandeirante 4x4 completa
Marca: Bandeirante
No do patrimônio: 11707

XXVI- Tripé para máquina fotográfica
No do patrimônio: 13345

XXVII-Videocassete, Modelo VR488, 4 cabeças 19 micron
Marca: Philips
No do patrimônio: 13904
No de série: HC081678

XXVIII-Zip drive 100MB
Marca: Iomega
No do patrimônio:
No de série: S/N PREJ1632KO/02959B03

Art. 31 O Núcleo deverá contar com uma biblioteca especializada para suporte das
pesquisas de campo e laboratório e atendimento aos estagiários de iniciação científica e de
aperfeiçoamento, assim como à comunidade acadêmica.

Art. 32 Descreve-se neste artigo o inventário sumarizado das coleções do Laboratório
de Arqueologia que será atualizado na medida em que as pesquisas forem sendo
desenvolvidas.

1o O acervo científico nesta data está em torno de 11.595 (onze mil quinhentos e
noventa e cinco) artefatos em apenas três sítios arqueológicos já escavados descritos em relatório
semestral do Projeto Saltimins.

Art. 33 Os bens descritos acima são inalienáveis e de uso deste Núcleo segundo os
termos do convênio mencionado no Artigo 27.
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CAPÍTULO VI
DO LOGOTIPO – DA LOGOMARCA

Art. 18 São adotados motivos arqueológicos de acordo com o modelo que acompanha
o presente regimento e, de acordo com a necessidade, o logotipo da Fundação Universidade
do Tocantins.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19 As pesquisas desenvolvidas pelas áreas de apoio deverão necessariamente ter
o envolvimento da Arqueologia.
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Art. 20 As áreas de atuação são responsáveis, perante a Coordenação do Núcleo,
pela apresentação dos projetos de pesquisa com indicadores necessários para o planejamento.

Art. 21 A Assessoria da Coordenação elaborará, em trabalho integrado com a área
de planejamento, o Programa de Pesquisa do Núcleo.

Art. 22 O Cconselho Técnico Científico só poderá aprovar os projetos que tenham
planejamento completo e viabilidade econômico-financeira.

Art. 23 A Coordenação do Núcleo encaminhará às competentes instâncias superiores
o Programa de Pesquisa, para captação dos recursos orçados, que, uma vez concedidos,
serão aplicados e controlados pela mesma.

Art. 24 O dia 3 de Dezembro é a data festiva do Núcleo, pois lembra a inauguração
do Laboratório de Arqueologia que deu origem ao Núcleo.

Art. 25 Será realizada nessa data ou o mais próximo possível dela, uma Assembléia
Geral com todos os profissionais do Núcleo para avaliação dos trabalhos ralizados, somente
com caráter consultivo.

Art. 26 Em caso de dissolução do Núcleo, os bens móveis e imóveis reverterão para a
UNITINS e as coleções, peças de museu e arquivos técnicos serão entregues ao Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Art. 27 Os casos omissos serão resolvidos pelas instâncias previstas nas normas
internas, segundo a sua natureza.

Gabinete do Reitor da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) aos 22
de novembro de 1999.

Professor Ruy Rodrigues da Silva
Reitor da UNITINS
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NORMAS EDITORIAIS

1. O material a ser publicado deverá ser
encaminhado ao coordenador geral
do Núcleo Tocantinense de
Arqueologia, que o repassará para
a comissão de publicação da revista,
a qual decidirá sobre sua publicação,
reservando à comissão o direito de
sugerir alterações nos originais.

2. Os autores deverão preparar uma
autorização para publicação (em
folha à parte) declarando que não
querem receber direitos autorais.

3. Todos os trabalhos deverão ser
enviados em uma via impressa e em
arquivo eletrônico editado através do
programa Microsoft Word for
Windows.

4. Os textos devem ser digitados no
processador Microsoft Word, sem
formatação dos parágrafos, do
espaçamento entre linhas ou
paginação com, no máximo, 20
páginas, uma das quais sem nome
do(s) autor(es). A letra deverá ser
em Times New Roman, tamanho 14
no texto e 15 nos títulos, em negrito;

5. Além do texto principal deverão ser
encaminhados abstracts (ou resumé)
de, no máximo cem palavras em um
só parágrafo, título em inglês ou
francês, palavra-chave (até cinco)

em português e em inglês ou francês.
No caso de o texto estar em língua
estrangeira, o resumo deve ser
redigido em português.

6. As páginas deverão ser numeradas
na margem direita inferior.

7. O material a ser publicado deve
conter na folha de rosto:

· Título;
· Autor ou autores;
· Instituição em que trabalha

cada autor e a atividade que
ali exerce;

· Resumo de até cem palavras
e três palavras-chaves;

8. O material deverá vir devidamente
revisado pelo autor. Para indicar que
fez a revisão, o autor deve rubricar
cada página.

9. Excepcionalmente, serão aceitos
trabalhos que tenham sido publi-
cados em periódicos estrangeiros,
sujeitos à mesma avaliação dos
originais inéditos. O autor do artigo
deverá apresentar autorização, por
escrito, do editor da revista na qual
seu artigo tenha sido originalmente
publicado.

10. Os originais enviados não serão
devolvidos, mesmo que não tenham

Objetivo da Revista

A Revista Acoéme é uma revista de divulgação científica do Núcleo Tocantinense de
Arqueologia (NUTA) da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) e tem por objetivo
publicar artigos, teses, notas prévias, resenhas, relatórios finais de projetos e outros referentes à
arqueologia brasileira, internacional e os seus campos interdisciplinares, tendo como prioridade a
divulgação dos trabalhos nacionais mais expressivos nesta área de conhecimento.
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sido publicados. Os autores serão
informados sobre a publicação ou
não de seus textos.

11. O autor que tiver seu art igo
publicado receberá dois exemplares
da revista.

12. Ao editor da Revista Acoéme é
reservado o direito de introduzir
alterações nos originais, visando
manter a homogeneidade e a
qualidade da publicação, respeitando,
porém, o estilo e a opinião dos
autores. As provas tipográficas não
serão enviadas aos autores.

13. Os originais da Revista Acoéme
serão publicados em língua
portuguesa, ficando a tradução de

artigos em outras línguas a cargo dos
autores.

14. As opiniões emitidas pelos autores
em seus artigos são de exclusiva
responsabilidade deles.

15. Agradecimentos. Os
agradecimentos ou auxílios
recebidos para a elaboração do
trabalho deverão ser mencionados
sucintamente no final do artigo, antes
das notas bibliográficas.

16.Materiais gráficos. Ilustrações,
tabelas e gráficos deverão ter sua
fonte especificada. No caso de
ilustrações já impressas, deverá ser
apresentada a permissão para
reprodução.




