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LANÇAMOS AGORA O SEGUNDO NÚMERO DA NOSSA REVISTA ACOEMÉ; DESTA VEZ

FOCALIZANDO OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROJETO SALTIMINS, OU SEJA,
PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO NO TRECHO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE

IMPERATRIZ - MA  À MIRACEMA DO TOCANTINS - TO,
 INTERLIGAÇÃO NORTE/SUL  - INICIADO EM 1998 E CUJOS TRABALHOS DE

LABORATÓRIO, AINDA MUITO LONGE DE ESTAREM CONCLUÍDOS, SE

ALONGARAM PELOS ANOS SUBSEQÜENTES.
OS DADOS AGORA DIVULGADOS SERVIRAM TAMBÉM DE BASE COMPARATIVA COM

OUTROS QUE SURGIRAM POSTERIORMENTE EM FUNÇÃO DE PROJETOS DIFERENCIADOS E
DESENVOLVIDOS, TANTO NAQUELA MESMA LINHA DE TRANSMISSÃO COMO EM SUA VIZINHA, A

LT II. COMO RESULTADO, CONTAMOS HOJE COM UMA SOMA DE INFORMAÇÕES QUE

PERMITIRÃO EM BREVE DIVULGARMOS TRABALHOS MAIS PROFUNDOS DE CARÁTER

INTERPRETATIVO E DE CORRELAÇÕES CULTURAIS.
O ATUAL TEXTO SUMARIZA NÃO APENAS OS TRABALHOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO

MAS TAMBÉM O INÍCIO DE UMA LONGA EXPERIÊNCIA, APERFEIÇOADA NOS ANOS POSTERIORES

QUE É POR ELA BENEFICIADO, SOBRETUDO EM FUNÇÃO DAS SÍNTESES QUE – RECONHECEMOS

QUE MAL PERCEBIDAS NO SEU INTERIOR – CONSTITUEM PARTE DO MESMO, O ENRIQUECEM E
NÃO PASSARÃO DESAPERCEBIDAS DOS ESPECIALISTAS QUE COM ELE TRAVAREM CONHECIMENTO.

É, PORTANTO, COM MUITA SATISFAÇÃO QUE O LANÇAMOS AGORA, COMO PRESTAÇÃO

DE CONTAS PARA A COMUNIDADE CIENTÍFICA E UM MODESTO RETORNO PARA A SOCIEDADE

ATUAL QUE OCUPA O MESMO ESPAÇO ELEITO POR AQUELES NOSSOS LONGÍQUOS ANTEPASSADOS.
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Pesquisas Arqueológicas no Estado do
Tocantins. Projeto de Salvamento Arqueológico

no Trecho da Linha de Transmisão de Imperatriz
- MA à Miracema do Tocantins - TO,
Interligação Norte/Sul - SALTIMINS

(Relatório Final)

Ondemar Dias
Marcos Zimmermann
Antonia Pedreira
Eunice Menestrino
Rosângela Araújo
Odair Giraldin
Divino de Oliveira
Rosângela Menezes

I - Apresentação

Apresentamos os dados resultantes da
pesquisa arqueológica do Projeto
SALTIMINS, convênio UNITINS/
ELETRONORTE, evidenciados nas etapas
de campo e de laboratório, no resgate dos
sítios arqueológicos impactados pela Linha
de Transmissão de Energia Elétrica –
Interligação Norte/Sul.

Este projeto teve origem a partir de um
convênio de cooperação científica entre a
Fundação Universitária do Tocantins
(UNITINS) e as Centrais Elétricas do Norte
do Brasil (ELETRONORTE) em 1998.
Nossa equipe foi convidada para efetuar as
escavações de salvamento nos sítios
localizados e monitorados pela equipe da
ELETRONORTE na etapa de fixação das

torres daquela linha de transmissão entre as
cidades de Imperatriz, no Maranhão, e
Miracema do Tocantins. Frente ao total de
recursos postos à disposição e o tempo
orçado para o resgate, optou-se por efetuar
os salvamentos em sítios selecionados entre
todos aqueles cadastrados no Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-
IPHAN durante o levantamento, aos quais
se somaram outros localizados pela nossa
equipe.

Com os recursos deste projeto foi
construída a primeira parte do laboratório
de arqueologia do campus de Porto
Nacional, garantindo assim a guarda do
acervo arqueológico resgatado e um local
apropriado para a análise e interpretação

Acoéme . nº 2pag. 7



dos artefatos.
Com o início das atividades de pesquisa e

para atender às exigências  do  IPHAN, a
UNITINS criou o Núcleo Tocantinense de
Arqueologia (NUTA), que passou a ser o
centro de coordenação, controle e
planejamento das atividades de pesquisa.

Posteriormente, firmando convênio com

Em meio a paisagem abertura do traçado da linha de transmisão e o
material da estrutura de montagem das torres

o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB)
do Rio de Janeiro, foram desenvolvidos
outros projetos e programas de pesquisas,
um dos quais já teve seus resultados
divulgados no primeiro número desta revista.

Este projeto foi autorizado pela Portaria
Nº 60 de 24 de outubro de 2000, publicada
no DOU em 25 de outubro do mesmo ano.

II - Metodologia

O trabalho teve início com a limpeza do
solo e a retirada da cobertura vegetal da
superfície, a seguir setorizando a área em
torno da torre e, a partir dela, seguindo as
direções Norte, Sul, Leste e Oeste,
deixando uma margem de oito metros de

distância da sua base como medida de
segurança.

Uma vez delimitada a área de resgate,
foram feitas tradagens a cada dois metros,
obedecendo as direções citadas (N, S, L e
W). Tais tradagens  atingiram 40  metros

Procedimentos de Campo
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para cada lado dos quatro pés da torre,
chegando à profundidade de até dois metros.
Desta forma, averiguamos quais os pontos
mais importantes e selecionamos as áreas
que receberiam os trabalhos de escavação.
Foram abertos cortes de dois em dois
metros, formando quadrículas no terreno,
cujas profundidades variaram de acordo
com o aparecimento de materiais nos níveis
artificiais (a cada 10 cm), sendo, no entanto,
observadas e obedecidas as camadas
estratigráficas do solo.

Quando o solo se achava bastante

arenoso este era peneirado para evitar a
perda de material arqueológico.

Quaisquer evidências arqueológicas
(lítica, cerâmica, carvão, etc) que
apareceram foram guardadas em sacos
plásticos etiquetados interna e externamente
com todas as informações de origem do
material. Também foram preenchidas fichas
de campo e ficha do IPHAN, em relação
aos novos sítios encontrados. No final, os
cortes abertos foram novamente fechados
com a própria terra que havia sido retirada
do local para evitar acidentes com pessoas
e animais.

Procedimentos de Laboratório

O material lítico e cerâmico do Projeto
SALTIMINS proveniente do campo foi
lavado e numerado, seguindo a numeração
de catálogo. O número foi escrito com
nanquim preto e sobre este passada uma
camada de base incolor para fixá-lo.

A cerâmica foi separada e classificada
preliminarmente de acordo com o

tratamento das superfícies como simples e
decorada. Os tipos decorados foram
classificados em decoração plástica e
pintada; também foram observadas as
características sobre pasta, sistemas de
produção, queima, resistência e coesão do
material, sendo assim completada a análise
pelo estudo dos tratamentos de superfície,

Depedências do laboratótio de arqueologia
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III - A Ocupação Indígena na Região

decoração e morfologia do vasilhame.
Para a análise do lítico, foi adotado o

procedimento descritivo e classificado de
forma abrangente, deixando para um
trabalho mais específico sua classificação
tecnológica e funcional. No caso dos

artefatos foram descritas suas funções mais
como uma forma identificadora do que como
análise tipológica.

Desta maneira, o material arqueológico
foi apenas descrito por sua forma e não
interpretado.

Quando os primeiros representantes de
povos não-indígenas chegaram à região da
atual Miracema, ela era ocupada pelos
povos indígenas Xavantes e Xerentes.
Esses povos tinham como seu território
tradicional as duas margens do Rio
Tocantins, desde próximo a Natividade, ao
sul, até perto da atual Pedro Afonso, ao
norte.

Os conflitos aumentaram com o
crescimento da população não-indígena na
região, e aliados aos seus problemas
internos de sua sociedade, fizeram com que
os Xavantes se separassem dos Xerentes
e migrassem para a margem esquerda do
Araguaia, atual Mato Grosso. Os Xerentes
permaneceram e restringiram sua vida ao
território que ocupam atualmente.

No início do século, entretanto, eles ainda
habitavam aldeias localizadas à margem
esquerda do Tocantins. Nimuendajú, que
estudou os Xerentes na década de 1930,
menciona a existência de duas aldeias: a
Sucuriju, entre os Rios Providência e Sucuriu;
e a Pedra Hume, na margem esquerda do
Rio dos Bois. Estas informações do etnólogo
alemão foram confirmadas em entrevistas
com moradores antigos de Miracema do
Tocantins e de Miranorte.

  Um desses moradores (Onofre Luz)
afirma que seu pai, Pedro Augusto Luz,
possuía fazenda próxima à atual Miranorte,
para onde, na década de 30, levou um grupo
de índios Xerentes, os quais construíram
uma pequena aldeia próxima à fazenda e
trabalharam nas roças desse senhor.

Ocupação Indígena da Região de Imperatriz - MA, Séculos
XVIII e  XIX e Princípio do Século XX

A região onde se localiza atualmente a
cidade de Imperatriz  (MA) era ocupada,
desde o século XVIII, por vários grupos
indígenas, generalizadamente chamados
de Timbira.

Os povos indígenas são assim
classificados  por pertencerem ao tronco
lingüístico Macro-Jê; da família lingüística
Jê; língua Timbira oriental. Assim, cada um
dos diversos grupos indígenas falam
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Os grupos acima, chamados de Timbira
Oriental, ocupavam as regiões do médio rio
Gurupi e baixo rio Mearim. Segundo
Nimuendajú (1946:13), os Timbira de
Araparytíua ocupavam a região do médio
rio Gurupi desde a metade do século XIX,
para onde migraram oriundos do rio
Pindaré.  Segundo informações do início do
século XIX, eles viviam no baixo Mearim,
mas eram originários do oeste do rio
Pindaré, e sofreram diversas agressões por
parte dos fazendeiros. Rebelaram-se e
retornaram à região do Pindaré. Em 1889
reapareceram novamente no Gurupi,

passando a viver próximo a um fazendeiro
da família Ayres Pereira. Em seguida, por
volta de 1900, parte acompanhou a família
em mudança para Boa Vista (atual
Tocantinópolis). Dos que permaneceram no
rio Gurupi, uma parte fundou a Aldeia de
Praia Grande, enquanto outra fundou a
Aldeia Peleguim.

Já os Kr~e yé e os Kukóekamekra de
Bacabal, além de outro grupo, chamado de
Pobzé, vagueavam, em 1818, na região do
baixo rio Mearim e no Grajaú. Foram
“pacificados” em 1853, sendo aldeados em
Bacabal. Em 1855, uma epidemia reduziu
sua população a 336 pessoas: 158
Kukóekamekra, 87 Kr

~e

yé  e 91 Pobzé
(Nimuendajú, 1946:15).

Dentre os grupos Timbira, o que mais
interessa para os objetivos deste texto são
os Kr

~e
yé de Cajuapára, os  Krikati e os

Pukobye.
Os Kr

~e

yé de Cajuapára tinham como
autodenominação a palavra Kr

~e

yé
(periquito), mas eram conhecidos pelos
grupos indígenas vizinhos como
Piha’kamekra (pássaro tecelão). Os não-
indígenas transformaram esta palavra em
Pivócamecras, Piocamecras e Pivocas.

Segundo Nimuendajú (1946: 15) “o
hábitat tradicional destes grupos era no
riacho Embira Branca, um pequeno curso
d’água que deságua no Tocantins, um
pouco abaixo de Imperatriz”.

Foi este grupo que o carmelita Manoel
Procópio levou (em 1848) para a colônia
Militar de Santa Tereza, da qual se originou
a cidade de Imperatriz. A povoação de
Santa Tereza tinha como vizinhas diversas
aldeias indígenas, algumas delas a menos de
meia légua, segundo uma historiadora local

Grupo Timbira Oriental do Norte:

Timbira de Araparytíua (Gurupi)
Kr

~e

yé de Bacabal
Kukóekamekra de Bacabal

Grupo Timbira Oriental do Sul:

Kr

~e

yé de Cajuapára
Krikati
Pukobye
Gaviões do Oeste
Krepumkateye
Krahô
Porekamekra
Kénkateye
Apaniekra
Ramkokamekra
Sakamekra

Nimuendajú (1946:6) assim
classificou os diversos grupos ali
encontrados:

variações dialetais da mesma língua.
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(Barros, 1996:27). Em 1859 este grupo foi
visitado por Vicente Ferreira Gomes. Sua
aldeia situava-se, segundo ele, próximo a
Imperatriz, com população estimada em 50
a 60 pessoas. Uma lista da população
indígena da região, levantamento feito em
1861 por Cezar Augusto Marques,
registrava a presença de índios Pivócas, em
contato e arredios, nas cabeceiras do rio
Pindaré. Registrou ainda índios
Pivócamecras, em contato e arredios, em
aldeias próximas ao rio Tocantins; também
registrou índios Gregês, em contato e
arredios, entre o rio Capim e Santa Tereza.

Estas informações mostram que, na
segunda metade do século XIX, os Kr

~e

yé
estavam deixando as margens do Tocantins
e migrando para o interior, sobretudo para
as cabeceiras do rio Pindaré, uma região
em que se viam na fronteira com seus arqui-
inimigos: os Krikati.  Desta região, migraram
para o rio Gurupi. Neste último local, foram
visitados por Nimuendajú, em 1914-1915.
Viviam numa aldeia por nome Bacaba, com
uma população de perto de 100 pessoas.
Em 1919, reduziam-se a 65 indivíduos. Dali
foram transferidos para um local chamado
Felipe Camarão, na foz de um curso d’água
chamado Jararaca. Por volta de 1930,
contavam com poucos remanescentes.

Em 1872, perguntados pelas razões por
que deixaram as margens do Tocantins, os
Kr

~e

yé responderam que em uma ocasião,
durante uma ausência dos homens da aldeia,
vários moradores do sertão os atacaram,
raptando diversas crianças. Então eles
queimaram uma fazenda vizinha, matando
sete pessoas lá. Com medo da revanche dos
sertanejos, fugiram para o interior da mata
da região do rio Gurupi.

Os Krikati (“aldeia grande”)
autodenominaram-se Krikateye (“o povo da
aldeia grande”). As duas referências indicam
uma tradição antiga de morar numa única
aldeia, sobretudo quando abrigava todos os
Timbira. A morte de uma ema domesticada
teria dado início ao processo de separação
dos diversos grupos Timbira; somente os
Krikati permaneceriam no local da antiga
“aldeia grande”. Segundo Nimuendajú, esta
deve ser a razão porque os Apinayé chamam
aos Krikati de “Mãkraya” (onde mã = ema,
indicando o povo da ema).

As primeiras informações históricas
sobre os Krikati remontam ao início do
século XIX, sendo sempre mencionados
como habitantes da margem leste do Rio
Tocantins, de onde jamais saíram. Eles
habitavam, naquele período, na região em
que o Rio Tocantins muda seu curso, de sul-
norte para leste-oeste, ou seja, a leste de
Imperatriz, segundo Nimuendajú (1946:17).

Depois do estabelecimento da colônia
militar de Santa Tereza (em 1848) eles
mantiveram contato com o missionário
carmelita Manoel Procópio. Em 1849 eles
eram os Krikati, designados como “pouco
familiares”, mas em 1852 o padre Manoel
Procópio tentou levar 300 deles para uma
aldeia no lugar conhecido como Campo dos
Frades, ao norte de Imperatriz, e em 1853
havia 300 Krikati morando em Santa Tereza
(atual Imperatriz).

Após este período, volta-se a mencionar
os Krikati num censo de 1919. Havia duas
aldeias: a Engenho Velho, com 69 habitantes,
e a Canto da Aldeia, com 204 habitantes,
nas cabeceiras do Pindaré. Quando foi
visitado por Nimuendajú, havia apenas a
Aldeia de Canto da Aldeia, com 80
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remanescentes, e em 1930 os
remanescentes Krikati foram transferidos
para Barra do Corda.

Os Pukobye (também chamados de
“Gaviões”) ocupavam a região a leste e
nordeste dos Krikati, para além do rio
Grajaú, mais precisamente no distrito
banhado pelo afluente ocidental deste, o rio
Santana. Os Pukobye eram considerados
os mais guerreiros de todas as tribos
Timbira. No início do século XIX,
rechaçaram bandeiras que foram mandadas
para combatê-los, sendo que, em uma delas,
mataram 88 pessoas. Em 1814, atacaram
no local chamado de Porto da Chapada;
três anos depois, atacaram na povoação
onde é hoje Grajaú. Queimaram casas e
barcos e mataram 38 pessoas. Em 1851,
entretanto, já estavam dominados e
aldeados próximo a Grajaú, com população
de mil pessoas.

O censo indígena de 1919 mostrou uma
aldeia de Pukobye com 52 pessoas, no local
chamado de Morro do Chapéu. Em 1929,
quando Nimuendajú os visitou, os Pukobye
habitavam as aldeias de São Félix e Recuso,
distante uma da outra 60 quilômetros,
estando uma ao norte e outra ao sul do
Morro do Chapéu. A população de ambas
chegava a 270 pessoas.

Na região abaixo da confluência do
Araguaia com o Tocantins habitava um
grupo que era chamado também de Gaviões
do Oeste, para distinguí-los dos Pukobye,
também chamados de Gaviões. O grupo
Pukobye é, de fato, um ramo do grupo
Gaviões do Oeste seccionado no
passado.Nimuendajú hipostasia a data de
1850 para esta separação (Nimuendajú,
1946:20).

Os Gaviões do Oeste, localizados na
década de 1920 nas cabeceiras do Rio
Jacundá, defendiam com tenacidade seu
território. Por vezes aceitavam contato com
os brasileiros, contanto que não houvesse
invasões. Com isso, mantinha receosos os
castanheiros e os seringueiros que ousavam
invadir seu território tradicional. Na então
pequena cidade de Marabá, a população
vivia clamando pela extinção dos Gaviões,
considerados “selvagens”. Os Gaviões do
Oeste conseguiram manter-se
autonomamente até a década de 1970.

Outro grupo Timbira que vivia também
na região de Grajaú, eram os
Krepumkateye, possivelmente
descendentes dos Carakateye, que
aparecem nas informações documentais já
em 1851, num local conhecido como
Desordem.

O censo de 1919 os apresentava com
número de 47 pessoas na Aldeia Terra
Nova, localizada nas margens do Grajaú,
abaixo de uma fazenda chamada
Independência. Em 1924 eles foram
visitados, no mesmo local, por um viajante,
Snethlage, que os encontrou em uma aldeia
acima da fazenda Independência. Ali
estavam reunidos índios Guajajara, sendo
que o viajante calculou seu número em 150
a 200 pessoas. Em 1929, Nimuendajú os
visitou na aldeia Gameleira do Rumo, dez
quilometro a jusante da anterior. Viviam
ainda na dependência do proprietário da
fazenda Independência.

Os primeiros contatos dos Krahô com a
população de origem européia aconteceram
no final do século XVIII. Eles viviam, então,
no sul do Maranhão, próximo ao Rio Balsas
e seus afluentes. Hábeis guerreiros,
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resistiram por muito tempo à invasão de seu
território, mas acabaram expulsos pelos
criadores de gado que cobiçavam suas
terras.

No início do século XIX, uma de suas
aldeias foi atacada por 20 soldados e 170
paisanos. Como resultado, 70 Krahô foram
aprisionados e vendidos como escravos em
São Luís do Maranhão. Nessa época eles
já estavam chegando às margens do
Tocantins, onde foram contatados e
aldeados próximos da atual cidade de
Carolina1 . Até 1848 viveram em aldeias
próximas àquela povoação, quando foram
transferidos para Pedro Afonso, na
confluência dos rios Sono e Tocantins. Ali,
foram aldeados pelo frei Rafael de Taggia.

De Pedro Afonso, os Krahô iniciaram um
deslocamento rumo ao nordeste, buscando
retornar suas terras ancestrais, mas
acabaram estabelecendo-se, finalmente, nas
terras próximas ao Rio Manoel Alves
Grande.

Em 1940, por motivo de roubo de gado
dos fazendeiros da região, duas aldeias
Krahô foram atacadas, e mais de 20 pessoas
foram mortas. Dois fazendeiros, um de
Pedro Afonso, outro de Carolina, foram
julgados e condenados pelo massacre.

Em conseqüência do ataque, o governo
demarcou uma área de terras para os
Krahô.

Junto com os não-índios e seus ataques,
vieram também as doenças, que reduziram
muito a população. No início do século XIX
estimavam-se entre 3 mil e 4 mil pessoas.

1. A atual cidade de Carolina (MA). Quando de sua fundação (na segunda década do século XIX),
chamava-se São Pedro de Alcântara.

Em 1852 a estimativa era de apenas 620
pessoas; em 1930, habitavam quatro
aldeias, com uma população de 400
pessoas, e em 1962, os Krahô tinha sua
população estimada em 519 pessoas.

Atualmente, sua população aumentou
para pouco mais de 1,5 mil pessoas. Vivem
em território demarcado e homologado com
cerca de 500 mil hectares. Apesar do intenso
contato e das transformações que
ocorreram na sua cultura, os Krahô são
considerados como um dos povos indígenas
Timbira que mais conservam sua forma
tradicional de viver, sobretudo sua intensa
atividade ritual.

Os Kenkateye, os Ramkokamekra e os
Apanyekra são aglomerados em um mesmo
termo, sendo todos chamados de Canela,
mas apesar disso guardam diferenças
internas e específicas que os tornam grupos
distintos.

Os Kenkateye viviam em um dos
afluentes da cabeceira do rio Alpercatas,
conhecido como Ribeirão dos Caboclos.
Nimuendajú acredita que este grupo
formou-se por volta de 1860, sendo
resultado de uma divisão interna dos
Apaniekra. Este grupo dissidente aliou-se
a um grupo de Krahô, formando o novo
grupo. Em 1913 aproximadamente 150
Kenkateye estavam vivendo na Vila do
Chinelo, na margem direita do Ribeirão dos
Caboclos, juntamente com o fazendeiro
Raimundo Arruda. Foi ele quem, nesta
aldeia, em companhia de 50 capangas,
promoveu uma festa na aldeia, levando
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Todos estes grupos indígenas tinham sua
fonte alimentar baseada na agricultura de
coivara, associada com caça, pesca e coleta.
Os produtos da roça, tinham como base
vários tipos de inhame e vários tipos de
batata-doce, mas também plantavam milho,
mandioca, amendoim e abóbora.

A preparação dos amidos, provenientes
da batata, inhame, mandioca e milho, era
feita, no passado, basicamente pelo
processo de cozimento em forno de terra,
num processo que os sertanejos chamam
de “moquear”. Não havia o hábito alimentar
de comer comidas cozidas em água. Fazia-
se bolos de mandioca “pubada”, ou seja,
mandioca amolecida em água. Moqueava-
se inhames e batatas, forma em que podiam
ser conservadas por vários dias. Da batata
doce, os Apinayé (Timbira Ocidental) faziam

farinha: após assada, a batata era
descascada, despedaçada, peneirada e
colocada ao sol para secar. Depois de
desidratada, era acondicionada em cestos
e podiam ser estocadas por meses. Para
consumir, bastava acrescentar água e se
obtinha um mingau. Do milho e também da
mandioca, faziam os tradicionais bolos de
massa misturados com carne, que eram
também assados em fornos de terra. Os
bolos de mandioca, assim muito bem
assados, conservavam-se por várias
semanas. Desta forma, é compreensível que
eles não possuíssem cerâmicas.

Mas os Timbira produziam diversas
bordunas com cerne de madeiras duras,
como pau-brasil e pau-roxo. Desta última
eram feitos os batoques auriculares e labiais.
De madeira também eram feitos braceletes
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cachaça e acordeão. Depois de todos
embriagados, amarraram os homens uns
aos outros, e mataram cerca de 50 deles à
bala, além de muitas mulheres mortas com
armas de fogo ou à facão. Muitos dos
sobreviventes refugiaram-se entre os
Apaniekra, entre os Ramkokamekra e
entre os Krahô. Destes, Nimuendajú viu
um grupo vivendo na Pedra Furada
(Nimuendajú, 1946:30).

No alto rio Corda, na vila de Porquinhos,
vivem os Apaniekra. Segundo Nimuendajú,
eles ocuparam tradicionalmente este mesmo
local, tendo como vizinhos, à oeste, os
Pukobye de Grajaú e, a leste, os
Ramkokamekra.

Os Ramkokamekra ocupavam um
território tradicional entre os rios Itapecuru
e o Corda, enquanto que os Sakamekra,
seus inimigos tradicionais, ocupavam a
região noroeste, além da bacia do rio Corda,
na região do rio das Flores, indo até o
Mearim, a leste. Acossados pelo processo
de ocupação da região e dos conflitos
advindos, os Sakamekra ficaram
incapacitados de manter sua independência
e acabaram se refugiando junto dos
Ramkokamekra. Quando de sua visita aos
Ramkokamekra, nos anos 20 e 30,
Nimuendajú encontrou-os já integrados a
este último grupo.

Algumas Características Materiais dos Timbira



de diversos tipos, de acordo com a metade
cerimonial a que pertencesse o possuidor.

Acredita-se que utilizavam também
instrumento de lítico como raspador e
como faca. Existe, entre os Apinayé, uma
história de um conflito entre dois grupos
de homens e que resultou numa fissão
de aldeia, em que um dos grupos teve
relação sexual com mulher de um homem

do grupo inimigo. Quando do confronto
final, após a morte do chefe que iniciou
o coito coletivo, o seu algoz retirou sua
faca de pedra, que trazia sempre
acondicionada em uma bolsa de folhas
presa por um cordão ao pescoço, e, com
ela, cortou o pênis e o saco escrotal do
inimigo morto.

IV - Descrição ambiental do contexto dos sítios

A área dos sítios arqueo-
lógicos, Recanto (subestação de
Miracema do Tocantins -TO),
Serra Alegre (Torre 405/406) e
S a n t a n a , a p r e s e n t a m ,
predominantemente, uma
paisagem natural bastante alterada,
embora o processo de ocupação
tenha acelerado a partir de meados
do século XX.

A vegetação original de
cerrado  e matas de galerias,tem
cedido espaço para implantação
de rodovia, estradas de fazendas,
redes elétricas, projetos agrícolas e, sobretudo,
para as pastagens.

A rede hidrográfica assume particular
importância, com destaque para os rios
Tocantins e Providência, este último responsável
pela drenagem da área. Pequenos afluentes, de
leitos intermitentes ou totalmente secos no
período de estiagem, culminam  com o regime
hídrico em períodos de cheias.

Rio Providência - Miracema - TO

Os solos caracterizam-se pela presença do
latossolo vermelho-amarelo, distrófico
concrecionário e latossolo vermelho-escuro,
utilizados pela pecuária extensiva em pastagens
naturais e pelas culturas irrigadas, como do
abacaxi. O relevo suave compõe os domínios
morfoestruturais da Depressão do Tocantins,
correspondendo  ao corredor  deprimido do

Área 1
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Paisagem alterada com a plantação de abacaxi - Miracema - TO

Descrição geofísica da região dos sítios
arqueológicos: Sítio Inajá (Torre 818); Água

Vale do Rio Tocantins. Predomínios de formas
tabulares, altitudes entre 200 a 300 metros, de
topo aplainado por processos erosivos de
dissecação, com diferentes ordens de grandeza
e aprofundamento de drenagens, separados por
vales de fundo plano.

A geologia da área é representada pela
formação Pimenteiras, constituída por
alternância de arenitos finos a grosseiros, siltitos,
siltitos foliáceos ferruginosos, argilitos de níveis
conglomeráticos e micro-conglomeráticos
subordinados e também pela formação

Cabeças, composta por arenitos mal
selecionados de estratificação cruzada.

Na região predomina o clima Tropical
(úmido) característico, condicionado por uma
estação chuvosa (outubro a abril) e outra seca
(maio a setembro) e por temperaturas médias
anuais variando entre 24ºC e 40ºC, sendo que
as máximas ocorrem de agosto/setembro 40ºC
e a média mínima mensal em julho com 22ºC.
Em geral as precipitações pluviométricas são
variáveis entre 1.500 a 2.100mm, com chuvas
mais intensas de novembro a março.

Branca (Subestação de Colinas TO), Sítio
Campinas (Torre 20) e Sítio Mato Grande

Área 2
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Vista da fazenda Barreira, área do sítio Água Branca

período seco durante os meses de maio a
agosto. A precipitação média anual é de
aproximadamente 1.750 mm.

Neste contexto regional a vegetação de
cerrado é dominante com ocorrências de
árvores esparsas e incidência de cerrados
mais densos. Há ocorrência de matas secas
em solos de média fertilidade, com árvores
das espécies de: jatobá (gen: Hymenacea),
sucupira (gen: Ormosia), ipê (gen: Tabebuia),
angico (gen: Piptadenia), pau d’arco
(Tabebuia impetiginosa), aroeira (Schynus
molle), candeia camarelinha (gen:
Lychnophora) e tarumã (Vitex orinocensis);
nas áreas de veredas verifica-se a presença
de murici (gen: Byrsonima) e vários tipos de
palmeiras, tais como: buriti (Mauritia vinifera),
piaçava (Raphia palma-pinus), bacaba

(Torre 806).
O contexto regional é caracterizado pela

predominância do clima tropical úmido que,
relacionado às áreas de baixas altitudes,
propicia a formação de uma cobertura
vegetal onde predominam áreas de
vegetação de cerrados e de campo, com
ocorrência de matas e matas ciliares semi-
caducifólias em áreas de solos férteis.

A região é representada por uma
temperatura cuja média é de
aproximadamente 26º C, sendo a mínima
de 18º C em junho/julho e a máxima
atingindo os 30º C entre os meses de
novembro a dezembro.

O regime de distribuição pluviométrica
regional é bem definido: períodos chuvosos
durante os meses de setembro a abril e
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(Oenocarpus circuntextux), macaúba
(Acronia sclerocarpa), inajá cabeçudo (gen:
Pindarea), entre outras espécies em menos
evidências.

O solo é representado pela
predominância de latossolos, de
coloração vermelho-amarelo, com textura
média e argilosa; ligeiramente ácido, com
ph entre 5,2 e 5,8, geralmente deficiente
e com cálcio, magnésio e fósforo, exigindo
corretivos e nutrientes para sua utilização
nas atividades agrícolas.

A região é banhada pelo rio Capivara
e seus afluentes, os ribeirões Capivarinha
e Marajá, ao sul, e o Gameleira ao norte.
O rio Capivara é afluente do rio Tocantins
pela margem esquerda. Nos períodos

secos (julho/agosto) o rio Capivara tem
seu nível de água reduzido.

As terras que compreendem o Sítio
Arqueológico Água Branca são banhadas
pelo Córrego Barreiro, um afluente do rio
Capivara pela sua margem esquerda.

O ambiente regional de Colinas do
Tocantins, áreas dos sítios arqueológicos
citados acima, apresenta relevo plano e
suave ondulado. O principal acidente
geográfico do município é a Serra das
Cordilheiras, na divisa com o município de
Arapoema, a oeste de Colinas do Tocantins,
onde o terreno é mais acidentado,
apresentando algumas ondulações mais
representativas.

Ambiente do sítio Inajá com destaque aos tipos de palmeiras
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1ª - Formação Pimenteira – Ocorrência ampla no Estado do Tocantins, abrangendo
extensas áreas, desde o sul da cidade de Fátima, estendendo-se para norte, como
uma faixa estreita N/S até Colinas do Tocantins. Nessa última, ocorre principalmente
a oeste da cidade, orientando-se sobre a Formação Serra Grande e sobreposta pela
Formação Cabeças. Desse modo, a Formação Pimenteira é representada pelos tipos
litológicos mais freqüentes de arenitos, microconglomerados, argilitos, siltitos
(ferruginosos ou não) e folhelhos escuros. Os arenitos e microconglomerados
representam, principalmente, os terrenos barrais, enquanto a fração foelítica ocupa,
dominantemente, os estratos superiores; estas rochas mostram-se freqüentemente
horizontais, perturbadas apenas por falhamentos locais.

2ª - Formação Cabeças – Ocorrências isoladas de rochas, sendo caracterizada por
uma diversidade litológica nem sempre de fácil distinção. Constam principalmente
de arenitos brancos, grosseiros, muscovíticos e pára-conglomerados. Mostram-se
geralmente bem estratificados, comumente exibindo laminações plano-paralelas e
estratificações cruzadas tabulares de pequeno a médio porte. Normalmente, intercalam-
se ao pacote de arenito, tênues, camadas siltosas e argilosas, às vezes laminadas,
micáceas, com colorações brancas, cremes e avermelhadas. Mostram-se comumente
friáveis, oxidadas na superfície e são predominantemente caulínicas e micáceas.

3ª - Formação Pedra de Fogo – Caracteriza-se por interestratificação de arenitos,
siltitos, folhelho, calcáreo e sílex.

4ª - Formação Poti e Formação Piauí que se divide em: inferior e superior.
Inferior – Composta predominantemente por arenitos brancos, acinzentados,

arroxeados, róseo-esbranquiçados, caulínicos, micáceos, friáveis, granulação fina a
média, com zonas grosseiras e outras conglomeráticos.

Superior –  formada por arenitos vermelhos a róseo – amarelados, friáveis,
granulação fina a média, com alguns leitos grosseiros, e ocorrência local de
conglomerado banal, composto por matacões de quartzo, quartzito, com matriz síltica
arenosa.

A geologia regional é representada por unidades divididas
em quatro formações:

Dessa forma, pelas características da
geologia regional, constatamos que as

peças líticas coletadas pelos trabalhos de
escavações dos sítios arqueológicos, com
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Aspectos gerais da região de Araguaína
(TO), onde se acham os sítios
arqueológicos: sítio Olinda (Torre 730); sítio
Lontra I (Torre 607); sítio Lontra II (Torre
582); sítio Gurguéia (Torre 658) e sítio
Taquari (Torre 509/510).

Tais sítios arqueológicos estão inseridos
na faixa de servidão da Linha de
Transmissão Norte/Sul (Sistema
ELETRONORTE), localizados na porção
norte do Estado do Tocantins, em áreas que
pertencem à Bacia do Baixo Araguaia, em
terras do Município de Araguaína (TO),
outro município do Tocantins que se
desenvolveu a partir da construção da
Rodovia Belém-Brasília. Obrigatoriamente,
passa por ela o tráfego com destino ao Norte
e Nordeste do país, via norte do Tocantins.

A ocupação histórica deste município
começou em 1876, quando famílias
piauienses e de outros estados  nordestinos,
vítimas da seca, se instalaram na margem
do rio Lontra. O local conhecido por Livre-
nos Deus deu origem ao povoado do Lontra,
que posteriormente teve o seu nome mudado

para Araguaína, em 1949, quando passou
a distrito do município de Filadélfia. O
município de Araguaína foi criado em 14 de
novembro de 1958 e instalado a 1º de janeiro
de 1959.

A cidade de Araguaína é o segundo maior
pólo do Estado do Tocantins, concentrando
o maior número de habitantes. Porém,
passa por um crescimento desordenado,
sem nenhum projeto de ocupação,
prejudicando, assim, a conservação dos
ecossistemas naturais.

A bovinocultura de corte, desenvolvida
predominantemente em pastos
plantados, constitui a mais importante
atividade produtiva do contexto local.
Por receber o gado para engorda e abate,
consagrou-se como a “Capital do Boi
Gordo”. A carne destina-se não só ao
mercado estadual, mas vai também para
Belém - PA  e o Nordeste do país.

Por apresentar um numeroso rebanho
bovino, o município de Araguaína
implementa a pecuária em
estabelecimentos de grandes dimensões

destaque para o sítio Água Branca, apresentam
composição uniforme, quartzosa e compatíveis
com as características geológicas do contexto
regional.

Nos trabalhos de prospecção verificou-se
que nas proximidades da Rodovia BR-153, no
cruzamento desta com o córrego Gameleira,
na área da fazenda Santa Helena, afloram
arenitos, duros, silicificados, apresentando
estratificações cruzadas, características da

Formação Pimenteira. Também na região de
Colinas, nas proximidades de algumas torres
do Linhão Norte/Sul – circuito  I, local de alguns
sítios arqueológicos, foram coletados pedaços
ou blocos de madeira silicificada em meio a
ocorrência de sílex e siltitos, correspondendo a
Formação Pedra de Fogo. Lascas e artefatos
arqueológicos, resultantes da utilização desse
material rochoso, foram encontrados nos sítios
arqueológicos desse contexto regional.

Área 3
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Vista do ambiente alterado - sítio Gurguéia

com relevante utilização de
mão-de-obra temporária
permanente. Araguaína tem
um distr i to industrial
(Daiara), que conta com
várias indústrias instaladas
em suas dependências de
micro, pequeno e médio
portes nas at ividades
têxteis ,  de calçados,
bebidas e frios. O setor
agrícola é menos
expressivo, e dentre os
principais produtos
cultivados estão o milho, a
mandioca e a cana-de-
açúcar.

Considerando as potencialidades
físicas e ambientais, a região dos sítios
arqueológicos Lontra I e Lontra II,
apresenta um clima tropical influenciado
pelo regime das chuvas. Estas, por sua
vez, se baseiam no sistema de circulação
das massas de natureza equatorial
continental ,  quentes e úmidas,
provenientes da Floresta Amazônica e
que se associam à zona equatorial de
convergência.

A topografia de influência insignificante
não chega a interferir nas tendências
dinâmicas gerais. A pluviosidade,
portanto, é de característica tropical, ou
seja, máxima no verão e mínima no
inverno. A média de precipitação na
região é de 1.500 a 1.700 mm (Prodiat,
1982). O regime de precipitação
descreve um período úmido e um seco
ao longo do ano, sendo que de outubro
a maio ocorrem chuvas, e de junho a
setembro a seca.

A geomorfologia local é caracterizada
por um relevo de superfícies de
patamares e depressões,  com a
ocorrência de alguns ambientes
geológicos representados por coberturas
sedimentares e solos de areias
quartzozas,  em associações com
latossolo vermelho-amarelo e solos
concrecionários.

A vegetação abrangida pela zona de
transição do ambiente amazônico para
o cerrado caracteriza-se, principalmente,
pela presença das florestas pluviais;
neste domínio encontram-se algumas
espécies que se destacam, como o açaí
(Euterpe oleracea), buriti, castanheira
(Castanea vesca), angelim (Andira
cuyabensis) ,  andiroba (Carapa
guianensis), aroeira, mogno (Swietenia
macrophylla) e o babaçu (Orbignia
martiana), entre outras, sendo este último
predominante. A devastação destas
espécies naturais para fins diversos tem
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 Vista do sítio Gurguéia , processo de desmatamento

se constituído em séria preocupação da
ecologia regional.

A hidrografia da área compreende o
sistema hidrográfico do rio Araguaia e é

representada pela bacia do rio Lontra,
enriquecida por outros pequenos
afluentes que drenam as faixas de terras
adjacentes aos sítios arqueológicos.

Sítio Xupé (Torre 331): município de Aguiarnópolis, região do extremo Norte
na Bacia do Médio Tocantins, fronteira com o Maranhão.

Sítio Fundo D’aldeia, Sítio Mangaba(Torre 387/388) e Sítio Mangaba II
(Torre 386/387) : município de Darcinópolis, também uma região da extremidade
Norte do estado do Tocantins.

Área 4
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Tal caracterização visa a descrição geral
dos aspectos físicos-geográficos para o
conhecimento básico do contexto atual dos
locais dos sítios arqueológicos acima citados,
e que em função da proximidade entre os
dois municípios o meio ambiente não
apresenta diferenças.

A maioria do relevo regional apresenta
formas geomorfológicas de altitude
modestas, entre 180 e 300 metros (em
relação ao nível do mar), chegando a atingir
pontos um pouco mais elevados nos picos
de serra. É em sua maioria representado por
superfícies tabulares e patamares estruturais,
que compreendem parte do domínio das
bacias sedimentares paleo-mesozóicas e
meso-cenozóicas do Estado do Tocantins.
É composto também pelas áreas de
depressões do médio Tocantins na região de
Aguiarnópolis (sítio Xupé) e pelos planaltos

de Darcinópolis na região dos sítios Fundo
D’aldeia, Mangaba e Mangaba II.

A geologia compõe parte significativa da
bacia sedimentar do Parnaíba, apresentando
materiais rochosos como arenito, quartzo,
quartzito, laterita, sílex e argilitos, entre outras
ocorrências menos evidentes.

Os solos de textura arenosa e às vezes
média argilosa variam na coloração entre
vermelha, cinza-esbranquiçada, amarela e
marrom, nitidamente visíveis pelas camadas
do perfil do solo, de modo distintas ou
intercaladas, que foram vistoriadas durante
os trabalhos de levantamento, prospecção,
tradagens e abertura de cortes.

As superfícies dos solos são recobertas
por vegetações rupestres, pastagens naturais
e plantadas, áreas de capoeira e por áreas
de lavouras tradicionais e beneficiadas.

 O processo de cultivo das terras,

Ambiente da região do sítio Xupé



 Lobeira ou fruta de lobo (gênero Solanum) – ocorre no cerrado, com uso na
medicina popular;

 Canela-de-ema (da família das Velosiáceas)  – planta que habita as formações
rupestres, depois de seco seu caule é utilizado para acender fogo no preparo de alimentos;

 Pequi (Caryocar brasiliense) – ocorre no cerrado e cerradão, seu fruto é utilizado
na alimentação como prato típico do Tocantins;

 Buriti – palmeira que ocorre principalmente nas áreas de brejos, do seu fruto
faz-se doce e suco;

 Peroba (da família das Apocináceas) – madeira de lei, hoje rara por causa da
exploração intensa;

 Mangaba (Hancornia speciosa) – planta do cerrado, o fruto é usado na fabricação
de doce;

 Guariroba – palmeira cujo palmito é comestível  cujo nome científico é “Syagrus
oleracea”;

 Angelim – madeira da mata, utilizada na sustentação da cobertura de casas;
 Jatobá-do-cerrado de fruto comestível;
 Sucupira-branca (gênero Ormosia) – madeira de lei e fruto medicinal;
 Gonçalo Alves (Astronium macrocalyx) – árvore da família da aroeira, madeira

resistente e durável;
 Pau-terra-da-folha-larga (Gualea cordata) – comum do cerrado, madeira durável;
 Caraíba ou ipê do cerrado (Tabevbuia caraiba) – planta do cerrado, quando

florida ornamenta a  paisagem;
 Jacarandá (Machaerium villosum) – ocorre no cerrado, madeira usada na

fabricação de móveis;
 Babaçu – palmeira abundante nesta região norte do Tocantins, fruto usado na

fabricação de óleo comestível; entre outras espécies da flora regional.

principalmente pelas pastagens, tem
provocado alteração da cobertura vegetal
que anteriormente era constituída
predominantemente pela vegetação de
cerrado denso e de campo cerrado.

As matas que ainda acompanham os
cursos d’água são de galeria, que ocorrem

em fundos de vales e matas ciliares, sobre
topografia mais plana, ao longo das margens
dos rios principais e dos córregos secundários
que banham a região. Ambas aparecem
sobre duas variedades de solos, constituídas
por latossolos e solos de areia quartzozas.

Algumas espécies da vegetação local são representadas
 pelos seguintes tipos, classificados:

Acoéme . nº 2pag. 25



 A rede hidrográfica é representada
pelo rio Tocantins e alguns de seus
afluentes principais da sua margem
esquerda, que banham as áreas onde
estão inseridos os sítios arqueológicos,
representados pelos seguintes córregos:
ribeirão Mosquito, ribeirão Xupé,
córrego Santa Luzia e o ribeirão
Curicaca, todos são perenes com lâmina
d’água considerável, mesmo no período
de estiagem. No período chuvoso as
grotas secas, que geralmente circundam
as bases de morros, de relevo colinar,
apresentam filetes de águas.

 Os sítios arqueológicos são do tipo pré-
cerâmico, lito-cerâmico e áreas de
acampamento, classificados pela presença

de materiais cerâmicos e líticos lascados
intencionalmente pelo homem, encontrados
em áreas a céu aberto, de maneira dispersa
na superfície e em camadas estratigráficas,
que sofreram trabalhos de sondagem
(tradagens) e escavação.

Fatores de origem natural e antrópica,
como: os desflorestamentos, as
queimadas, a ação das máquinas
agrícolas, o pisoteio dos animais, a
degradação do material rochoso de
origem arenítica, as chuvas torrenciais
sobre o solo exposto (desnudo), entre
outros fatores, estão contribuíndo para
percas constantes dos materiais
arqueológicos cerâmicos desta região.

Caracterização ambiental dos sítios
arqueológicos na região sul do Estado do
Maranhão: sítio Terra do Sol (subestação
de Imperatriz (MA)); sítio Jambu (Torre
22); sítio Dantas (Torre 87); sítio Pantanal
(Torre 190) e sítio Estreito (Torre 302).

O estudo foi conduzido nos locais e nas
áreas próximas aos sítios arqueológicos  na
região sul do Maranhão, nas proximidades das
sedes urbanas: sítio Terra do Sol, no município
de Imperatriz (MA), a uma distância
aproximada de 12 Km; sítio Jambú, no
município de  João Lisboa (MA); sítio Dantas,
no município de Bananal (MA), e sítio Estreito,
no município de Estreito (MA). O estudo teve
como objetivo central fazer o diagnóstico
ambiental dos locais e áreas ao redor dos sítios
nos terrenos impactados pelas obras de

engenharia para a construção da Subestação
de Imperatriz (MA) e das torres de
transmissão do sistema ELETROBRÁS,
interligação Norte/Sul – subsidiária
ELETRONORTE.

A principal referência adotada foi o
levantamento geomorfológico feito pelo
Projeto Radam (DNPM, 1973) e que cobre
toda a região destes municípios, mas a
metodologia de estudo abrangeu também
levantamento bibliográfico e consultas em
várias instituições e documentos onde
pudessem ser encontradas informações
sobre a região estudada: IBGE; Embrapa-
Sudene - 1986; bibliotecas universitárias da
cidade de Imperatriz (MA); campanhas de
campo nos municípios onde estão os sítios
arqueológicos, em busca de informações

Área 5
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Região de relevo suave - ondulado, município de Imperatriz - MA

precisas através de entrevistas com
moradores locais; observações e avaliações
do meio físico. Houve ainda uma etapa de
gabinete onde se desenvolveram os estudos
para a elaboração do presente relatório.

Do ponto de vista geofísico a região
abrange as terras superficiais da bacia
hidrográfica que corresponde ao curso
médio superior do rio Tocantins, uma
seqüência linear Norte/Sul, de Imperatriz a
Estreito, no Maranhão, pela margem direita
do rio Tocantins.

Todo o contexto regional é caracterizado
por um caráter de transição entre os climas
úmidos da Amazônia e o semi-árido do
Nordeste. Quanto ao regime de chuvas, é
classificado como Am na escala de Koppen
– clima quente, com estação seca definida.

A hidrografia dessa região Tocantina-
Maranhense, que ocupa as áreas totais ou
parciais destes municípios, é rica em recursos
hídricos.

O rio Tocantins, que recebe toda a
drenagem da bacia hidrográfica do seu curso

médio nesta região, desenvolve-se no sentido
sul-norte até a cidade de Imperatriz, quando
inflete-se para oeste, tomando uma direção
preferencial sudeste-nordeste. Essa bacia
hidrográfica é também a que possui a rede
de drenagem mais densa, com inúmeros
cursos d’águas perenes que, embora de
menor porte, mostram-se volumosos quando
da estação das chuvas. São vários os
principais córregos e ribeirões, todos
afluentes diretos da margem direita do rio
Tocantins, e que possuem como
característica comum o fato de apresentar
interflúvios estreitos e de topo chato.
Bastante marcante também é a presença de
várias lagoas nas várzeas e terraços da
margem direita do rio Tocantins nesta bacia,
originadas a partir das cheias do rio e algumas
vezes alimentadas por pequenos córregos.
Estas lagoas possuem formas alongadas e
posicionadas, na maioria, em direção paralela
à calha fluvial do rio Tocantins. Em Imperatriz
o rio Tocantins apresenta uma largura
considerável, de aproximadamente 800
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metros.
A região de influência dos sítios

arqueológicos apresenta um tipo de solo
dominante, caracterizado como latossolo
amarelo, verificado tanto na forma de grupo
individualizado, como em associações com
outros grupos de solos. Em muitas áreas
apresentam avançado estágio de intemperismo
e intenso processo de lixiviação, o que confere
valores baixos de saturação e soma de bases,
possuindo uma relação silte/argila inferior a 0,6.
Embora sejam solos de baixa fertilidade
natural, com baixa reserva de nutrientes e
presença de alumínio, apresentam, em relação
às condições físicas, bom potencial para
agricultura e pecuária, cujas atividades são
atualmente observadas por toda a área
estudada. Atividades representadas por uma
pecuária em regime extensivo, principalmente
com a criação de bovinos, além de culturas
como lavouras de arroz, milho, mandioca e
outros produtos menos representativos.
Observa-se grandes áreas de reflorestamento
com eucalipto, de pastagens plantadas, além
de algumas áreas de fruticulturas. Os babaçus
nativos foram observados, ora mais densos,
ora descontinuamente com grupos de
indivíduos separados.

A compartimentação geomorfológica do
domínio morfo-estrutural da área em estudo
é representada pela depressão do Médio
Tocantins. Este domínio constitui-se
essencialmente de amplos patamares
estruturais das formações geológicas da
bacia sedimentar do Piauí-Maranhão. Esses
patamares foram trabalhados por
pediplanação e apresentam um caimento
suave em direção à calha do rio Tocantins e
que é controlado pelos mergulhos das
camadas sedimentares na mesma direção.

Além da dissecação predominantemente em
formas de patamares, a depressão é
caracterizada por um grande conjunto de
mesas que se elevam na região pedimentada
ao sul de Imperatriz. Essas mesas
apresentam um alinhamento estrutural SW-
NE.

O contexto dos sítios arqueológicos
apresenta relevo plano suavemente
ondulado, favorecendo o uso de máquinas
agrícolas mas requerendo, no entanto, os
necessários cuidados conservacionistas para
evitar os efeitos da erosão, já presentes em
algumas áreas.

Constata-se que a região do sítio
arqueológico Terra do Sol teve seu processo
de ocupação iniciado por atividades
agropastoris de subsistência, mas que com
o desenvolvimento e o crescimento da
cidade de Imperatriz, grandes extensões de
suas terras foram submetidas à remoção da
cobertura vegetal original para a introdução
das pequenas, médias e grandes
propriedades agropecuárias que se
estendem por todo o município de
Imperatriz.

Observa-se também por toda extensão
do contexto local e entorno dos sítios
arqueológicos várias fazendas, algumas
voltadas para a pecuária extensiva, com
domínios de pastagens plantadas, outras
voltadas para culturas diversificadas de
mandioca, milho, cana-de-açúcar, arroz,
feijão e fruticulturas. Em toda a região sul-
maranhense verifica-se também o
extrativismo do coco de babaçu e culturas
familiares de subsistência, bem como o
reflorestamento de algumas áreas semi-
degradadas, principalmente, com a
formação de eucaliptos.
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Vegetação nativa: palmeira de Babaçu, em área alterada pela introdução da

pastagem

Observamos que, além das atividades agropecuárias, incluem-se outras
também significativas e que contribuem para a alteração e a degradação
ambiental do contexto dos sítios arqueológicos e de toda a região. As principais
são:

Serrarias, com a extração da madeira da vegetação original para a fabricação
de móveis, carrocerias de caminhões, exportação para outras regiões do país,
entre outras ações;

Fábricas de carvão vegetal, que também provocam  o desmatamento da
vegetação original;

Mecanização no preparo do solo para plantios de lavouras agrícolas e
pastagens;

Aberturas de estradas vicinais, rodovias e ferrovias;
Processo de urbanização e povoamento das zonas rurais; entre outros sinais

antrópicos freqüentes como: queimadas, desmatamento em função de vários
fatores, pisoteio do solo pela grande presença de animais; caça, pesca e coleta
predatória, que prejudicam as espécies da fauna e da flora e contribuem para
seu desaparecimento.
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V - Sítios Pesquisados

Localizado no município de Miracema (TO),
sítio lítico, resgatado em 1998. É importante
destacar o fato de que quando a equipe do
Projeto SALTIMINS chegou ao local, parte
deste sítio já havia sido destruída pelos trabalhos
de instalação das torres da subestação. A
parcela preservada para a escavação, ainda que
muito provavelmente correspondesse a mais de
90% do mesmo, já não estava mais inserida na
paisagem natural, constituindo um bloco em
forma de colina baixa cuja periferia já fora
completamente cortada pelo acesso às
instalações (foto abaixo). Foi nesta espécie de
plataforma baixa  que o plano de abordagem
do sítio foi organizado. Media  ela,  cerca  de
100 m x 50m, outra elevação do mesmo tipo,
ainda que de menores proporções, distava
desta, cerca de 150 metros.

Foram classificadas seiscentas e cinquenta

e sete  peças em: lascas corticais, semicorticais,
preparadas e microlascas, que variaram de
tamanho entre 93 x 61 x 28 mm a 16 x 17 x 3
mm; seixos com um ou dois lascamentos; lascas
retocadas (variando de tamanho entre 70 x 53
x 28 mm e 42 x 34 x 9 mm); minerais corantes;
seixos com evidências de uso e fragmentos de
artefatos sobre lascas, possível raspador duplo
(56 x 35 x 12 mm), raspador de extremidade
(56 x 29 x 13 mm); triturador (83 x 84 x 50
mm); raspador em ponta (129 x 77 x 32 mm);
furador (55 x 36 x 24 mm) e fragmento de
raspador (33 x 26 x 22 mm). Estas peças
apresentaram matéria prima em arenito
silicificado (38,36%), quartzito (26,33%),
quartzo (26,17%) e outros (9,13%). As
mesmas foram coletadas em 40 cortes que
atingiram a profundidade máxima de 40 a 50
centímetros.

1. Sítio Recanto (Subestação de Miracema - TO)

Vista anteriror à escavação da área 1
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Vista anterior à escavação da área 2
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Vista geral dos cortes na área 1
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Situado na fazenda Serra Alegre, no
município de Miracema  (TO), sítio lito-
cerâmico.

Lítico

Foram coletadas dezoito peças por
ocasião do levantamento em 1998, sendo
classificadas duas lâminas de machado
polido e muita matéria prima sem evidência
de trabalho antrópico, que não foram
consideradas e dezeseis fragmentos de
material corante nas cores vermelho,
marrom arroxeado e marrom avermelhado
sem marcas de utilização. Este material é
proveniente de coletas de superfície nas

áreas A, B e C.
Em 2001, foi feito o resgate deste sítio.

As treze peças classificadas são
provenientes de dois cortes, começando a
coleta na superfície até o nível máximo 90-
100cm. São lascas simples, sem evidências
de uso, variando de tamanho entre 46 x 30
x 9 mm a 27 x 25 x 8 mm, em arenito
silicificado (69,23%), quartzo (7,69%),
quartzito (7,69%), sílex (7,69%).

Neste sítio o material lítico está associado
ao cerâmico nas duas etapas, totalizando
trinta e uma  peças. Em relação ao lítico,
este sítio não apresentou uma coleção
significante no todo, apesar das lâminas de
machado polido.

2. Sítio Serra Alegre (Torre 405/406)

Vista parcial da área do sítio Serra Alegre
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Materiais cerâmicos com bordas,
fundos, asas, carena e cacos decorados,
na maioria cacos simples e resistentes,
encontrados pelos trabalhos de
levantamento e resgate arqueológico.

Foram recolhidos neste sítio um mil
oitocentos e sessenta e oito cacos, sendo
um mil trezentos e sessenta e cinco de
superfície e quinhentos e três  provenientes

Lâminas de machado polido do
sítio Serra Alegre.

dos cortes e tradagens, que variam de
profundidade, indo do nível 0/10 a  100/
110cm.

A coleção de maior quantidade é a do
catálogo 395, que contém setecentos e
quatro cacos de superfície, incluindo
bordas, fundos, asas e outros cacos
decorados.

Apêndice ou asa - fragmento remanescente de utensílio cerâmico
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A confecção utilizada é
acordelada.

O tempero predominante
neste sitio é o cariapé, seguido
pelo cauixi.

Os fragmentos de cariapé
são predominantemente
calcinados. Quanto ao  cauixi,
observamos que foram tão
moídos que dificulta a sua
identificação.

Além dos temperos acima
citados, aparecem em
quantidade considerável
outros elementos, como
quartzo, mica, areia fina, hematita e óxido
de ferro, com pouca presença de areia
grossa.

O tratamento de superfície é variado,
podendo ocorrer na face interna e externa,
ou em ambas.

As cores que predominam são marrom
claro e o marrom amarelado, com núcleo
cinza claro e o médio.
 Os tipos de bordas são direta,

extrovertida, introvertida, reforçada
externamente, direta expandida.
 As decorações são marcadas com

cesto e o raspado.

Com relação à textura, os cacos são
leves, coesos e resistentes, em alguns casos
apresentam porosidade.

A queima é oxidante, com coloração das
paredes internas e externas entre marrom
claro e marrom amarelado.

O núcleo possui queima redutora com
coloração cinza clara ou cinza escura.

Observamos a presença do canutilho
na maioria dos cacos analisados neste
sítio, que carateriza-se pela presença de
pequenos tubos, quase invisíveis a olho
nu, provavelmente exosqueletos de
animais (crustáceos) de água doce.

Vista do corte 25-A, entre pontos tradados
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Foram coletadas trinta peças
provenientes de diversos pontos tradados
e dois cortes, começando com uma coleta
de superfície geral e chegando à
profundidade máxima de 150 cm.

Na superfície, foi coletado um fragmento
de lasca (82 x 43 x 17 mm) com retoques,
em arenito silicificado e pequena porção de
córtex.

O lítico coletado estava associado à
cerâmica, lascas simples e microlascas, sem
ponto de percussão ou bulbo, sem
evidências de uso, variando de tamanho
entre 43 x 31 x 18 mm a 14 x 13 x 4 mm,
sendo que a maioria é composta por estilhas.
A matéria prima presente é quartzo (50 %),
arenito silicificado (33,33%), sílex
(13,33%), quartzito (3,33%).

Este sítio não apresentou uma coleção
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3. Sítio Santana

O sítio fica na fazenda Santana, município de Rio dos Bois, no
Estado do Tocantins, e é
lito-cerâmico. Localizado
por ocasião do resgate,
quando foi encontrado um
forno colonial localizado a
90 metros, sentido norte do
marco zero, sendo suas
coordenadas: Lat. - 09º 18’
24’’ S e Long. – 48º 30’
48’’W.

Forno colonial

Lítico

As evidências de cerâmica são
provenientes de resgate arqueológico e
apresentam, além dos cacos simples, bordas
e fundos.

Neste sítio foram analisados quinhentos
e oitenta e um cacos, sendo que  oitenta e
cinco são provenientes de superfície e
quatrocentos e noventa e seis de
estratigrafia que varia do nível 0/10 até a
profundidade máxima de 170cm.

A coleção de maior quantidade é a do
catálogo 2514 com cento e vinte e três cacos
incluindo cacos simples, bordas e fundos.

lítica significante, devido as suas
características.

Cerâmica



A textura dos cacos deste sítio é leve e resistente, apenas alguns
apresentam porosidade devido à grande quantidade de tempero

utilizado na confecção do vasilhame. A queima varia de redutora a
oxidante, com

 coloração também diversificada nas faces internas e externas dos
cacos: marrom-claro,  marrom-amarelado e marrom-alaranjado. Já
no núcleo prevalecem  o  cinza-claro e  o cinza-escuro. Além dos

temperos já citados anteriormente, observamos  também o
canutilho.

A confecção utilizada é a de acordelado.
O tempero que prevalece no material

deste sítio é o cauixi, seguido pelo cariapé.
Podemos observar que o cauixi foi tão

moído que dificulta sua identificação na
análise.

Além dos temperos predominantes
também são encontrados areia fina, quartzo,
mica, hematita e a areia grossa.

O tratamento de superfície é

predominantemente alisado, embora alguns
cacos apresentem tempero superficial e
outros se encontrem completamente
desgastados.

As cores que predominam no material
deste sítio são marrom-claro, marrom-
amarelado, marrom-alaranjado.

Tipos de bordas: direta, direta com
inclinação externa, extrovertida, introvertida,
expandida.

Fragmentos de borda.
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Fragmento de borda extrovertida.

4. Sítio Guaraí (Torre 208)

Lasca retocada

Sítio lítico, localizado no município de
Guaraí  (TO).  Por ocasião do
levantamento em 1998, foram feitas
quatro coletas nas cavas de implantação
para base da torre. Nas cavas A e B
(com níveis de 50 cm) apresentou
mineral  corante na cor marrom-
avermelhada , sem marcas de uso. Na
cava A, no nível 100-150cm, foram
coletadas duas lascas em calcedônia,
uma quebrada (em duas) e outra
apresenta retoques na superfície externa
e na interna é plana (foto ao lado).

As cinco peças coletadas por ocasião
do resgate, em 2001, são provenientes
do nível 150-160cm, e a matéria prima
é diferente da coletada no levantamento.
Nesta etapa a matéria-prima foi quartzo
(80 %) e arenito silicificado (20 %). Com
exceção da lasca retocada do
levantamento, as outras são medíocres,
sem ponto de percussão ou bulbo. Este
sí t io apresentou uma coleção
insignificante, devido a quantidade de

peças  totalizando nove.
Neste sítio foi obtida datação para o

nível 220/230cm pelo arqueólogo Dr.
Eurico Miller  por ocasião do
levantamento, submetida pela Dra. Betty
Meggers, do Smithsonian Instituton de
Washington, 2.520 +/- 80 b.P. (Beta
121324).
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Sítio lítico localizado no
município de Guaraí  (TO).

O material coletado por
ocasião do levantamento é
proveniente das cavas A e B,
sendo que na cava A, aos 290
cm, foi coletada uma lasca em
sílex medindo 39 x 32 x 8 mm,
em forma de ponta, sem sinais de
uso. E um núcleo, na cava B, sem
a indicação do nível onde foi
coletado, em sílex, medindo 117
x 96 x 72 mm, com diversas
retiradas de um dos lados e do
outro lado apresenta uma porção
de córtex.

Por ocasião do resgate em 2001, o
material é proveniente da coleta no entorno
da área da torre, de dois cortes e pontos de
tradagem até o nível máximo de 120/130cm.
Foram classificadas quinze lascas simples e
microlascas que variam de tamanho

5. Sítio Marupiara (Torre 170)

Vista do corte 06-AD

46x32x12 mm a 14 x 9 x 4 mm, em quartzo
(57,69%), sem evidências de uso e algumas
estilhas.

 Este sítio apresentou uma coleção
insignificante devido a baixa quantidade de
peças.

6. Sítio Água Fria (Torre 154)

 Sítio lítico localizado na fazenda do
mesmo nome, no município de Presidente
Kennedy (TO).

O material coletado na ocasião do
levantamento é proveniente da cava D, sem
informações do nível procedente, mas trata-
se de dois fragmentos de matéria prima sem
intervenção antrópica, por isso foi
desconsiderado.

Por ocasião do resgate, foram coletados

materiais provenientes de dois cortes e
vários pontos de trado até a profundidade
máxima de 170/180cm, totalizando vinte e
duas peças.

A concentração maior de coleta de
material ocorreu a partir do nível 80/90cm
e diminuindo até o 120/130cm, com lascas
simples e preparadas e microlascas
variando nas dimensões entre 58 x 39 x 17
mm a 18 x 7 x 5 mm.
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Vista do corte na área

de entorno da torre

154

Pingente em arenito

silicificado

A matéria-prima identificada neste sítio
foi a calcedônia (36,36%), arenito
silicificado (31,81%), quartzo (27,27%) e
quartzito (4,54%).

Foi coletado pelo trado, a 130cm de
profundidade, um pingente em arenito
silicificado, em forma de triângulo, nas

dimensões de 23 x 21 x 4 mm, sendo que
em uma das faces do pingente apresenta
marcas de riscos (foto abaixo).

 O sítio apresentou uma coleção
insignificante no todo devido a suas
características e quantidade de peças,
mesmo tendo apresentado um artefato.
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Neste sítio lítico, localizado no município
de Colinas (TO), houve dois momentos na
etapa de levantamento, um deles em 1998,
onde o material coletado é proveniente da
superfície e da cava D (50 cm).

São duas lascas corticais, vinte semicorticais
e vinte e cinco preparadas, uma lasca utilizada,
três lascas retocadas, seis núcleos, dois núcleos
utilizados, um fragmento de artefato, quatro
fragmentos utilizados, seis seixos e dezoito
fragmentos atípicos. As dimensões das lascas
variam entre 76 x 51 x 27 mm a 24 x 31 x 8
mm, as dimensões dos núcleos ficaram entre
100 x 76 x 48 mm a 52 x 50 x 32 mm.

Na segunda etapa do levantamento
(1999), foram coletadas em três áreas
distintas (1,2 e 3), vinte e uma lascas
corticais variando entre 81 x 58 x 36 mm a
25 x 36 x 7 mm, e uma lasca retocada
medindo 83x67x25mm, com sinais de uso
na parte distal,  no bordo direito, apresenta
uma escotadura na parte proximal de 20mm

Lasca retocada com escotadura

7. Sítio Campestre (Torre 26 a 30).

Artefato sobre lasca.

de largura e 2mm de profundidade (foto
acima). A matéria-prima predominante
nestas duas etapas é madeira silicificada
(66,05%), arenito silicificado (22,01%),
sílex (9,17%), outros (2,75%), totalizando
cento e nove peças.

Por ocasião do resgate em
2000, o material proveniente
de coletas de superfície
dividida em três oficinas (1, 2,
3) e  quatro cortes,
apresentaram materiais até o
nível 10/20cm, totalizando
setecentas peças.

 Foram classificadas
seiscentas e setenta lascas entre
corticais, semicorticais e
preparadas,  sete núcleos,
quinze lascas retocadas (fotos
seguintes),  dois artefatos sobre
lascas (foto ao lado) e
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Lasca

retocada em

madeira
silicificada.

Lasca

retocada

em
madeira

silicificada.

fragmentos atípicos em madeira silicificada
(54,22%), arenito silicificado (42,91%),
sílex (1,28%), quartzo (0,57%), quartzito
(0,42%) e outros (0,57%).

Este sítio apresenta artefatos sobre
lascas e núcleos utilizados como artefato.
O maior número de peças é proveniente
da superfície, por ocasião do levantamento.

A coleção apresentada por este sítio

foi bastante significativa, devido as
características e quantidade do material
coletado totalizando oitocentos e nove
peças. Na ocasião de seu levantamento,
o arqueólogo Dr. Eurico Miller obteve
uma datação para o nível 20/30 cm,
submetida pela Dra. Betty Meggers, do
Smithsonian Instituton de Washington,
1.150 +/-60 B.P. (Beta 135012-013).
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8. Sítio Inajá (Torre 818)

O material coletado neste sítio é
proveniente do levantamento e apresenta
bordas, além de cacos simples.

No total foram analisadas cento e
quarenta e quatro peças, sendo dezoito
coletadas na superfície e cento e vinte e seis
provenientes de cortes e tradagens que
variaram de profundidade do nível 0/10 até
60/70cm.

A coleção de maior quantidade é a
coletada no nível 20/30 cm de um dos dois

Sítio lito-cerâmico localizado no
município de Colinas (TO).

Lítico

Por ocasião do levantamento em 1999,
foram classificadas quatorze lascas
corticais, dezesete semicorticais, um núcleo,
uma lasca retocada com evidências de uso
e  um artefato, com lascamentos de ambos
os lados, tendo sido usado como batedor,
pois apresenta “esmagamentos” em uma
ponta. Este artefato lembra o material
arqueológico do sítio Mangaba tanto pelo
tipo de matéria prima (arenito silicificado
arroxeado), quanto pela tecnologia.

A matéria prima desta etapa apresentou
quartzo (35,29%), sílex (35,29%), arenito
silicificado (17,65%) e madeira silicificada
(11,76%).

Este material é proveniente de coleta na

superfície e de vários pontos de tradagem
(máximo 70 cm). Nesta etapa, a cerâmica
e o lítico não estão associados, indicando
a possibilidade de se tratarem de coletas
efetuadas em dois sítios ou duas
ocupações diferenciadas, quando da etapa
de levantamento.

Por ocasião do resgate em 2000, as
quartoze peças de material lítico são
provenientes de coletas de  superfície e
cinco cortes, até o nível máximo de 60/70
cm. Nesta etapa o lítico está associado à
cerâmica. Estas peças foram classificadas
em lascas semicorticais em quartzo
(57,14%), quartzito (35,71%) e arenito
silicificado (7,14%).

Em relação ao material lítico, este sítio
não apresentou uma coleção significante no
todo, devido as características do material
e a quantidade de peças totalizando trinta e
uma.

Cerâmica

Fragmento de borda
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cortes abertos (C8), que contêm cinquenta
exemplares. De toda a coleção do sítio,
cerca de 73% dos cento e quarenta e quatro
fragmentos (incluindo neste total as
coleções de superfície, com dezoito cacos,
ou 12,5%) foram recolhidos entre os níveis
20 e 40 cm de profundidade.

O tempero predominante nestes cacos
é mica moída, seguido de quartzo moído,
mas apresenta ainda areia fina e areia
moída.

Também apresentam tratamento de

superfície variado, com melhor acabamento
na parte interna do vasilhame.

As cores predominantes neste material são
marrom-avermelhado, marrom-escuro e
marrom-claro. 

Os tipos de bordas são: reforçada
externamente e direta; a textura varia de ótima
a regular.

A queima, por sua vez, é oxidante e
redutora. Neste sítio foi observada uma
substância, como tempero, que pode ser
talco.



Sítio lítico localizado no município de
Colinas (TO).  Por ocasião do
levantamento em 1998, foram feitas
coletas nas cavas B e D, de fragmentos
de matéria-prima sem utilização ou
evidências de uso.

   Do material proveniente do resgate
foi classificada apenas uma lasca, nas
dimensões 37 x 20 x 12 mm, em
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9. Sítio Campinas (Torre 20)

quartzito (50%). O restante do material
foi desconsiderado por tratar-se de
fragmentos de matéria-prima sem
trabalho antrópico, na sua maioria
proveniente de peneira.

 Este é um sítio que apresentou no
todo uma coleção insignificante, devido
as suas características e quantidade de
material.
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10. Sítio Água Branca (Subestação de Colinas - TO)

O sítio arqueológico Água Branca está
inserido na área projetada para construção da
subestação e a sua definição como tal deve-se
às evidências arqueológicas encontradas em
pontos distintos desta área, quando das
atividades de avaliação do potencial
arqueológico da Linha de Transmissão de
Imperatriz-Maranhão a Miracema do Tocantins
(TO), Interligação Norte-Sul.

O sítio está subdividido em duas áreas, uma
delas (área 1) em terras da antiga fazenda Santa
Maria, e a outra (área 2) em terras da fazenda
Paraíso, distando aproximadamente 200 metros
uma da outra.

No total foram analisadas vinte e cinco
peças pela arqueóloga do IAB, Rosângela
Menezes, sendo dezeseis provenientes da área
1, cinco da área 2 e quatro peças sem
referências de área e profundidade. As demais
não apresentam nenhum traço de utilização e/
ou transformação de origem antrópica.

A descrição da análise é peculiar e assim foi
conservada, apesar de ser mais completa do
que aquela adotada para a divulgação dos
trabalhos e confecção dos relatórios. Pretende-
se, com o andamento das pesquisas, proceder
o mesmo tipo de análise, incluindo as
interpretações técnicas e as correlações culturais,
em todos os demais sítios, para as futuras
publicações.

MATÉRIA-PRIMA E UTILIZAÇÃO

As matérias-primas lascadas foram sílex
(dezoito peças), quartzo (cinco peças) e
quartzito (quatro peças). O sílex apresenta-se
de tonalidade amarela esbranquiçada, três

exemplares com faixas acinzentadas. O córtex
é espesso e poroso. Há três exemplares de
coloração marrom, de aspecto mais “seco”,
enquanto os outros exemplares são mais
“cerosos”. O sílex foi manipulado pela técnica
de lascamento unipolar.

O quartzito tem tonalidade acinzentada e
esbranquiçada. O quartzo foi utilizado na forma
de seixo, nas variedades incolor translúcido a
hialino e leitoso. O quartzito e o quartzo foram
lascados tanto pela técnica unipolar como pela
bipolar.

PEÇAS BRUTAS NÃO UTILIZADAS

As peças sem evidência de utilização e/ou
transformação foram classificadas como peças
brutas não utilizadas. Estão representadas por
três seixos inteiros de quartzo (entre 5,0 e 1,5cm
de comprimento), quatro blocos (três de
quartzito e um de quartzo) entre 3, 4 e 1,1cm
de comprimento e um fragmento de córtex de
sílex bem oxidado (4,0cm de comprimento).

PEÇAS LASCADAS

A classificação do material lascado resultou
nas seguintes categorias: um núcleo, doze lascas
unipolares, três produtos bipolares e uma peça
retocada.
 Núcleo – Um exemplar a partir de uma

lasca muito espessa, servindo a superfície plana
de plataforma de percussão. Os principais
lascamentos convergem ligeiramente para o eixo
do núcleo, levando a uma forma piramidal. O
núcleo poderia ainda ser aproveitado para a
extração de lascas com comprimento maior que
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a largura. No entanto, as intrusões de
pequeninos cristais de quartzo e ametista
podem ter levado ao abandono do núcleo.
Houve tentativa de lascamento na parte mais
espessa da peça, mas sem sucesso. O exemplar
em sílex apresenta áreas corticais muito porosos
e uma pátina alaranjada por toda a superfície
da peça. Dimensões em relação ao eixo
tecnológico: 4,4cm de comprimento x 7,7cm
de largura máxima.

 Lascas –  Os produtos de lascamento
unipolar estão representados por cinco lascas
inteiras, quatro delas fragmentadas e três
fragmentos (oito em sílex, três em quartzito e
um em quartzo). Das lascas, seis exemplares
apresentam porções corticais. O estudo da face
externa indica: uma lasca com cicatrizes
anteriores paralelas ao eixo tecnológico e quatro
com cicatrizes de diferentes direções. Quanto
aos talões presentes, sete são lisos, um cortical,
um linear e um irregular Dimensões das lascas
inteiras: comprimento entre 6,8 e 1,8cm; largura
entre 7,4 e 1,6cm e espessura entre 2,3 e 0,3cm.
Duas lascas alongadas e três curtas e largas.
Quanto aos acidentes de lascamento, duas

lascas (uma em sílex e outra em quartzito) são
ultrapassadas; uma lasca em sílex apresenta
bulbo duplo e uma em quartzito “fratura siret”.

Produtos bipolares – três exemplares a
partir de seixos: dois fragmentos em quartzo e
um nucleiforme trapezoidal em quartzito com
fratura em siret. O núcleo apresenta pequenos
lascamentos a partir de uma extremidade linear
esmagada (4,4cm x 4,2cm x 2,1cm). Os
fragmentos indicam percussão em uma das
extremidades, não ultrapassando dois
centímetros de comprimento.

Peça retocada – Corresponde a uma lasca
de quartzo inteira, plana de tendência circular.
Os retoques localizam-se em uma das laterais,
delineando convexo: são diretos, curtos e semi-
circulares e inversos, curtos retangulares e um
alongado. Há uma pequena reentrância (com
microlascamentos) formada por um único
lascamento na extremidade distal da lasca. A
porção proximal (talão e bulbo) foram
parcialmente retirados por lascamento. É uma
lasca ultrapassada. Dimensões: 3,9cm x 4,0cm
x 1,4cm.

Lascas
 simples

Embora o número de peças líticas lascadas
seja muito reduzido, alguns aspectos do
processo de lascamento podem ser sugeridos.

O estudo das porções corticais das peças
de sílex apontam para uma exploração de
nódulos não-rolados. Já as peças em quartzo
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e quartzito apontam aproveitamento de
seixos pouco rolados (indicando origem
próxima).

A face externa das lascas, com  cicatrizes
anteriores de diferentes direções, aponta para
mudança no plano de percussão dos núcleos que
poderiam assumir formas globulares. Um único
exemplar com cicatrizes paralelas ao eixo
tecnológico pode sugerir debitagem a partir de
um plano de percussão, combinado com núcleo
piramidal semelhante àquele coletado no sítio.

Os tipos de talão indicam a natureza das
superfícies dos núcleos dos quais foram retiradas
as lascas. A presença de lasca com bulbo duplo
aponta para uso de batedor duro de superfície
ampla.

A questão dos acidentes de lascamento não
significa, necessariamente, uma falta de controle
da percussão. Outros fatores podem atuar no
processo de fratura, como falta de batedores
adequados, falhas ou impregnações internas nas
matérias primas e a natureza da própria matéria
trabalhada.

Técnicas de lascamento: o sílex e o quartzito
são fáceis de serem lascadas pela técnica unipolar.
Quanto ao aproveitamento de pequenos seixos,
principalmente de quartzo, pela técnica bipolar é
uma adaptação à forma de ocorrência da matéria.
Através desta técnica, consideravelmente
difundida, consegue-se  uma quantidade de
produtos aproveitáveis semelhante ao  emprego
da técnica unipolar e com muito menos esforço,
sem necessidade de grandes investimentos
tecnológicos ou retoques. Por outro lado, a
técnica unipolar permite um maior controle de
formas das lascas a serem obtidas (mesmo em
tamanho pequeno), sendo muito mais econômico
o seu emprego, caso se queira um artefato
retocado.

Neste sítio foi obtida datação para o nível
140/150 cm e no nível180/190 cm pelo
arqueólogo Dr. Eurico Miller por ocasião do
levantamento. Submetida pela Dra. Betty
Meggers, do Smithsonian Instituton de
Washington 9.900 +/- 70 b.p.  (Beta 110552)
9.930 +/- 60 b.p.(Beta 110553).
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10. Sítio Mato Grande (Torre 806)

Sítio lítico localizado no município de
Colinas -TO.

As cinco peças que compõem o
material encontrado no levantamento
(1998) foram classificadas em três lascas
– que variaram de tamanho entre 68 x
38 x 24 mm a 35x16x3mm –
procedentes da coleta junto ao
aterramento D; e outras duas
provenientes do tubulão A e D.

O material do resgate, totalizou
quatrocentos e noventa e seis peças
proveniente da coleta de superfície por
ocasião do mesmo e de quatro cortes
com tradagem dentro dos cortes.

 Os níveis começam aos 20/30 cm e
vão até 180/190 cm, havendo um
aumento gradativo de material até o nível

120/130cm, e em seguida decrescendo
até o 180/190cm.

Os níveis mais profundos apresentaram
uma grande quantidade de estilhas; nos
níveis 40/50cm e 50/60cm foram
classificadas lascas preparadas; no nível
130/140cm um seixo de quartzito
utilizado como batedor; no nível 110/
120cm foi classificada uma lasca retocada
em quartzito, medindo 85 x 38 x 28 mm
em forma de bico (foto abaixo).
Apresentando uma grande quantidade de
microlascas e estilhas.

A matéria prima predominante é
quartzo (39,03%), silicato/feldspato
(35,61%), sílex (8,83%), arenito
silicificado (8,26%), quartzito (6,84%)
e outros (1,42%).

Lasca retocada

em

forma
de bico.
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12. Sítio Olinda (Torre730)

12. Sítio Gurguéia (Torre 658)

Esta torre situa-se na fazenda Trindade,
no município de Araguaína, no Estado do
Tocantins, sítio lito-cerâmico.

Lítico

Foram coletadas por ocasião do
levantamento quator z e
peças provenientes de quatro áreas
(A,B,C e D), sendo a profundidade
máxima de 210cm, onde predominaram
as lascas simples, variando de tamanho
entre 71 x 46 x 19 mm a 32 x 23 x 5 mm.

Por ocasião do resgate o material é
proveniente de três cortes e diferentes

pontos de tradagem.
Nos níveis 0/10 cm até 30/40 cm, o

lítico está associado à cerâmica; a partir
daí e até o nível 70/80 cm há uma
interrupção (uma camada estéril), para
recomeçar no nível 80/90 cm, crescendo
em quantidade até o nível 170/180 cm, e
então decrescendo até o nível 190/200
cm. Através do resgate ficou evidenciado
que a partir do nível 80/90 cm o material
lítico é exclusivo.

A quantidade de microlascas e estilhas
aumenta a partir do nível 160/170 cm e
mantém-se até os 190/200 cm. As lascas
destes níveis foram classificadas em lascas

Esta torre localiza-se na
fazenda Santa Rita, no
município de Nova Olinda,
no Estado do Tocantins,
sítio lítico.

O material deste sítio é
proveniente do resgate e foi
coletado através do trado
chegando a uma
profundidade máxima de
80/90cm.

 Foi classificada uma
lasca em quartzo de 27 x
16 x 10 mm, sem
evidências de uso, e o
restante como microlascas
e estilhas, em quartzo(100%).  Esta coleção
apresentou-se insignificante no todo deviddo

Área do sítio com pontos de tradagem

a quantidade de material que totalizou seis
peças.

Acoéme . nº 2                                                                                                      pag. 58



preparadas em forma de cunha,
apresentando bulbo e talão, e de
espessura muito fina, em dimensões que
variaram entre 53 x 34 x 12 mm a 21 x
20 x 9 mm.

No nível 160/170cm foi coletada uma
lasca retocada em  feldspato, medindo 77
x 49 x 17 mm, com lascamentos no bordo
direito da face inferior (foto abaixo).

Nos níveis 170/180 cm foi coletado um
artefato, em feldspato, plano convexo,
com lascamentos na face superior e plano
na face inferior, medindo 60 x 30 x 15
mm (foto abaixo); e duas lascas, sendo uma
em forma de ponta, e a  outra, uma lasca

retocada em feldspato, medindo 42 x 26
x 8 mm, com escotadura na face superior
do bordo direito, no nível 190/200 cm
(foto p.60).

A matéria prima dos quatro primeiros
níveis não é igual à dos outros níveis,
tampouco o tipo de lascamento, sendo que
nestes primeiros níveis o sítio é lito-
cerâmico.

A partir do nível 80/90 cm o sítio é lítico,
o que nos leva a crer ser este um sítio de
reocupação.

A matéria prima predominante é quartzo
(45,37%), feldspato (38,72%), sílex
(13,30%) e quartzito (2,61%).

Raspador
plano

convexo
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Lasca

retocada

utilizada



Cerâmica

Devido à quantidade, o material deste sítio
é insuficiente para análises mais profundas.
São quarenta e dois cacos provenientes de
trado e cinco de superfície, totalizando apenas
quarenta e sete cacos.

No material recolhido, o tempero que
predomina é o cariapé calcinado. Os outros
tipos de tempero identificados são mica,
quartzo e areia grossa.

A textura é boa e os cacos são simples,
pequenos, leves e resistentes.

A confecção é o acordelado e o tratamento
de superfície é alisado, com acabamento fino.

As cores que predominam são marrom-
escuro, ocre e marrom-claro.

Há somente um tipo de borda identificada,
que é a direta, isto é, sem curvatura.

A queima é bem oxidada, com o marrom-
claro, marrom-escuro e no núcleo prevalece
cinza-claro.

Sítio lítico localizado no município de
Araguaína (TO). Por ocasião do
levantamento (1998), o material coletado
não foi levado em consideração por ser
matéria prima bruta sem evidências de uso.

Por ocasião do resgate foram coletadas
quarenta e nove peças, todas provenientes
de tradagem e de um corte (49AB), sendo
que destas foram classificadas quarenta e

14. Sítio Lontra I (Torre 607)

seis lascas semicorticais e microlascas sem
evidências de uso, variando de tamanho
entre 56 x 28 x 15 mm a 22 x 18 x 5 mm. A
matéria prima foi classificada em calcedônia
(48,98%), sílex (42,86%), feldspato
(6,12%) e quartzito (2,04%).

Este sítio apresentou uma coleção
insignificante no todo, devido as
características do material.

Lasca

utilizada,

provável
raspador com

escotadura
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Corte 41-AP, perfil do solo com a demarcação das camadas

estratigráficas

Sítio Lontra I - vista do corte 41-AP, direção Norte
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Sítio lítico localizado em Araguaína -
TO. Foram coletadas três peças por
ocasião do levantamento, um núcleo e
uma lasca em feldspato com pequenos
retoques no bordo esquerdo, medindo
52 x 40 x 20 mm , proveniente da área
B e D. A outra peça foi desconsiderada
por ser fragmento natural sem evidências
de uso.

Por ocasião do resgate, as dezenove
peças coletadas são provenientes de dois
cortes (32AR e 28N); o restante foi
coletado através do uso do trado,
começando aos 40cm e indo até uma
profundidade de 190/200cm, sendo
classificadas em lascas semicorticais,

15. Sítio Lontra II (Torre 582)

variando de tamanho entre 51 x 25 x 8
mm a 24 x 17 x 5 mm, microlascas que
variaram de 17 x 14 x 8mm a 15 x 12 x 3
mm e algumas estilhas.

A matéria-prima é constituída por sílex
(36,84%), quartzito (21,05%), quartzo
(10,53%), arenito silicificado (10,52%),
e outro (21,05%).

Este sítio apresentou uma coleção
insignificante no todo devido a quantidade
e qualidade do material. Apresentou
datação no nível 300/310cm, pelo
arqueólogo Dr. Eurico Miller, por
ocasião do levantamento, submetida pela
Dra. Betty Meggers, da Smithsonian
Instituton de Washington 2.080+/-
70b.p.(Beta 129032).

Área do sítio
arqueológico -
solo arenoso,
recoberto por
vegetação de
pastagem

Visualização
da área do
sítio e dos
pontos de
tradagens.
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15. Sítio Taquari (Torres 509/510)

Sítio lítico localizado no município de Araguaína (TO). Por ocasião do
levantamento, em 1998, o material coletado (total de três) não foi levado em
consideração por tratar-se de matéria prima bruta sem evidência de uso.

Do resgate em 2001, o material é proveniente de pontos de tradagem e de
um corte.  Foram classificados em cinco lascas semicorticais, que variaram
de tamanho entre 52 x 30 x 11 mm e 22 x 17 x 6 mm, em quartzo (20%),
arenito silicificado (20%), sílex (20%), outro (40%). Esta é uma coleção
insignificante devido a quantidade e a qualidade do material que totalizou
oito peças.

Vista  do corte aberto e do sedimento retirado

Área do sítio com pontos tradados
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17. Sítio Mangaba (Torre 387/388)

Este sítio lítico encontra-se na fazenda
Bom Sossego, no município de
Darcinópolis, no Estado do Tocantins.

A coleta foi efetuada a oeste das torres
387 e 388 e sobre um lajedo (Lat: 06º 38’
25’’S e Long: 47º 42’ 22’’W).

Por ocasião do levantamento, em 1998,
foram coletadas trinta peças, todas
provenientes da superfície, sendo
classificadas em:

Uma lasca cortical medindo 90 x 68 x
22 mm, obtida por percussão direta, córtex
conservado com pátina na face externa.

Uma lasca semicortical  medindo 72 x
46 x 22 mm, obtida por percussão direta.

Três lascas preparadas, medindo 52 x 67
x 14 mm (quebrada em duas partes);  51 x
27 x 14 mm e 42 x 32 x 12mm, obtidas por
percussão direta.

Quatro lascas retocadas, uma delas
quebrada medindo 56 x 47 x 13 mm, não
se percebe o bulbo e com sinais de uso no
bordo esquerdo da face externa e parte
distal, num ângulo de 60º; um possível
raspador lateral com dupla função e com
escotadura na parte distal da face interna
nas dimensões 12 x 6 mm com 3mm de
profundidade, com ângulo de 50º.

Lasca cortical com pátina. Os
lascamentos (graúdos) limitam-se ao bordo
esquerdo da face interna e no bordo direito,
apresenta córtex, um possível raspador
lateral medindo 141 x 57 x 35 mm.

Lasca simples com porção de córtex
áspero, os lascamentos apresentam-se na
parte distal da face superior um possível
raspador de extremidade medindo 152 x

73 x 49mm.
Espessa lasca preparada, apresenta

lascamentos pequenos na parte distal da face
externa, no bordo direito da face externa
sinais de utilização (esmagamento), como
um possível batedor, e no bordo esquerdo
um grande desgaste com lascamentos na
face externa, sendo usado com dupla
função, um possível raspador de
extremidade medindo 21 x 11,30 x 5,70cm.

Um núcleo, esgotado medindo 139 x 79
x 68 mm, peça que sofreu alguns
lascamentos, apresenta uma pequena
porção de córtex.

Três núcleos utilizados sendo um com
córtex e pátina em ambas as faces, os
lascamentos estão concentrados em um dos
lados e na face superior, estendendo-se por
toda a lateral, apresenta pátina, um possível
raspador lateral medindo 19,50 x 13,3 x
7,4 cm; um com lascamentos graúdo na face
externa em toda a extensão do bordo
esquerdo, e no bordo direito da face externa
apresenta intenso lascamentos
(esmagamento) com desgaste na face
externa e interna, possível batedor medindo
136 x 74 x 44 mm; um quebrado com
“verniz” em toda sua superfície,
apresentando lascamentos de uso na lateral
medindo 46 x 38 x 12mm.

Uma ponta de projétil medindo 81 x 41
x 9mm, em calcedônia, quebrada na
proximidade distal, apresenta retoques em
ambas as faces e nos bordos dos dois lados,
os bordos são serrilhados. O pedúnculo é
côncavo (com média concavidade) e as
aletas formam uma concavidade com as
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bordas do pedúnculo (foto acima).
Três blocos utilizados sendo classificados:

um com córtex e com pátina, quebrada de
forma plana. Os esmagamentos aparecem
num dos bordos, um possível triturador
medindo 83 x 47 x 44mm; um com córtex
e com pátina, apresenta um lado trabalhado
com esmagamentos, também um possível
triturador medindo 80 x 49 x 45mm e um
com córtex áspero nas faces superior e

 A matéria prima desta etapa é em arenito
silicificado (76,66%), sílex (16,66%), calcedônia

(8,69%) e outros (13%).

Ponta de

projétil.

inferior, quebrada, com depressão circular
sobre o córtex da face superior, medindo
20 x 19mm com 4mm de profundidade, um
possível quebra-coquinho, medindo 76 x 54
x 54mm.

Treze fragmentos atípicos, alguns se
assemelham a lascas simples, outros parecem
ser fragmentos de bloco com córtex, outros
parecem ser sobras de matéria prima com
córtex e alguns com pátina.
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Por ocasião do resgate foram coletadas
trezentas e vinte e quatro peças todas
provenientes da superfície e dividida em quatro
áreas (A,B,C e D), classificadas em:

Quatro lascas corticais, medindo entre 100
x 81 x 44mm a 49 x 64 x 38mm, lascas que
conservam 50% do córtex, seja de seixo ou de
bloco.

Vinte e seis lascas semicorticais, medindo
135 x 80 x 31mm a 32 x 23 x 16mm, lascas
obtidas por percussão
direta, conservam porção
de córtex áspero de seixo ou
de bloco e com pátina.

Trinta e sete lascas
preparadas, medindo entre
140 x 90 x 48mm e 21 x 15
x 11mm. Algumas
apresentam ponto de
percussão.

Treze lascas utilizadas
sendo:

 Lasca preparada, com
bulbo, apresenta desgaste na
parte distal com desgaste em
ambas as faces, um possível
raspador de extremidade
medindo 45 x 35 x 8mm.

Lasca cortical, apresenta
uma reentrância de 8mm de
largura por 4mm de
profundidade no bordo direito da face externa,
um possível raspador com escotadura
medindo 81 x 45 x 27mm. Lasca
apresentando uma ponta bem proeminente
em sua parte distal, com desgaste no bordo
esquerdo da face externa, um possível
furador medindo 25 x 15 x 5mm, com sinais
de uso associado: raspador com
escotadura, uma reentrância de 3mm de

largura por 2mm de profundidade.
Quatro lascas que apresentam bulbo e talão,

com sinais de uso no bordo esquerdo da face
externa, possíveis raspadores laterais medindo
132 x 72 x 44mm, 104 x 79 x 34mm, 105 x 85
x 30mm e 89 x 59 x 21mm.

Lasca com incrustação de sílex no bordo
esquerdo e predominando na face interna, no
bordo direito apresenta marcas de uso na face
externa sendo um possível raspador lateral,

medindo 83 x 84 x 32mm.
Peça quebrada na parte

proximal, plana na face
inferior e totalmente reta
nas laterais, apresenta
lascamentos na parte
distal em forma de bico,
possível furador medindo
38 x 20 x 19mm.

Lasca quebrada sem
ponto de percussão, com
uma depressão medindo
4mm de largura e 2mm de
p r o f u n d i d a d e ,
possivelmente um raspador
com escotadura medindo 52
x 39 x 23mm.

Lasca sem ponto de
percussão, apresenta
sinais de uso no bordo
direito, com córtex de

seixo, na face superior plana, um possível
triturador medindo 153 x 81 x 43mm (foto
1).

Lasca medindo 163 x 109 x 56mm
apresenta pátina na face externa, plana com
pequenos lascamentos no bordo esquerdo, no
bordo direito apresenta córtex áspero, possível
plaina.

Possível raspador de ponta medindo 150 x

(1) - Artefato sobre lasca
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91 x 35mm, apresenta lascamentos nos dois
bordos da face externa e ponta na parte distal
da peça, e uma porção de córtex na parte
externa, na parte interna é plana. Uso associado:
raspador de extremidade (foto 2).

Onze lascas retocadas, sendo:
Lasca preparada apresentando lascamentos

na sua parte distal e parte do bordo esquerdo na
face superior, um possível raspador de extremidade
medindo 83 x 128 x 43mm.

Lasca preparada com
pátina, apresenta bico e
retoques na parte distal da
face externa, um possível
raspador de bico medindo
88 x 57 x 19mm.

Lasca com parte proximal
quebrada, plana na face
inferior, apresenta
lascamentos na parte distal
da face superior e uma
quebra na parte distal da
face inferior; possivelmente
uma plaina medindo 185 x
95 x 61mm.

Apresenta sinais de uso
associado: raspador lateral,
no bordo esquerdo da face
inferior com lascamentos e
desgaste, no bordo direito,
próximo à parte proximal,
apresenta esmagamentos.

Lasca com talão e um leve bulbo, apresenta
sua face superior convexa e a inferior plana,
possível raspador plano-convexo medindo 103
x 51 x 37mm. Sinais de uso associado: raspador
de bico na parte distal, com  lascamento na
parte superior formando um bico.

Lasca com córtex de bloco, com três
lados, sendo dois lados planos formando

um ângulo de 90º, um dos lados apresenta
uma superfície bem lisa com esmagamentos
nos bordos, estes são pequenos e regulares.
O terceiro lado é convexo com lascamentos
médios a graúdos, possível triturador
medindo 153 x 40 x 46mm.

Lasca preparada, apresenta talão é toda
retocada na face externa, sendo mais
regulares na parte distal em forma de ponta.
A face interna é plana, apresenta

esmagamentos na parte
proximal da face externa
e um desgaste no bordo
direito, possível raspador
de ponta medindo 195 x
96 x 39mm (foto 3).

 Peça sem ponto de
percussão com retoques
na parte distal da face
inferior, um possível
raspador de extremidade
medindo 44 x 38 x
18mm com uso
associado: raspador com
escotadura na parte
proximal da face inferior,
com as medidas da
escotadura são 1mm de
profundidade x 4mm de
largura.

Lasca com retoques na
parte distal da face externa, bem gasto, possível
raspador de extremidade medindo 42 x 32 x
18mm com uso associado: raspador lateral,
retoques no bordo esquerdo da face externa.
Apresenta um lascamento profundo no centro
da peça na face externa.

Peça plana nas suas faces apresentando
lascamentos no bordo esquerdo até a parte distal
na face superior, o bordo direito é totalmente
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reto, um possível raspador lateral medindo 153
x 95 x 52mm (foto 4).

Peça sem ponto de percussão, plana na face
inferior, apresenta lascamentos no bordo
esquerdo da face superior, um possível raspador
lateral medindo 152 x 80 x 40mm. Está muito
gasta e os contornos bem arredondados.

Peça com ponto de percussão com “verniz”,
lascamentos no bordo direito da face interna,
esta é plana e a face superior apresenta uma
suave depressão, possível raspador lateral
medindo 114 x 60 x 36mm.

Sete núcleos  sendo que dois, conservam
porções de córtex de seixo rolado e um de
bloco, as dimensões variaram de 153 x 79 x
75mm a 63 x 56 x 49mm.

Três núcleos utilizados,
um apresenta córtex de
seixo rolado com pátina,
apresentando esmagamento
em um dos lados, possível
batedor medindo 148 x 80
x 75mm. Um núcleo com
córtex de seixo rolado em
um dos lados, no outro
lado, apresenta
esmagamentos, possível
batedor, medindo 102 x 71
x  56mm. Um núcleo
a p r e s e n t a n d o
esmagamentos pelo uso,
possível percutor, medindo
105 x 63 x 55mm.

Seis núcleos retocados.
Um apresenta córtex de
bloco com pátina em
ambos os lados, o lascamento limita-se à
face exterior do lado direito e uma das
extremidades, possível raspador lateral
medindo 161 x 81 x 54mm, tendo sinais de

uso também como raspador de
extremidade.

Peça com córtex de bloco e verniz. A
face inferior totalmente plana. Na face
superior apresenta uma porção do córtex,
lascamentos nas extremidades formando
uma ponta na face superior convexa, na
inferior é plana, um possível raspador de
ponta medindo 161 x 81 x 55mm.

Peça conserva o córtex de seixo rolado,
está quebrada em uma das extremidades, e
na outra apresenta dois retoques que
formam um bico já gasto, um  possível
raspador de bico medindo 73 x 71 x 58mm.

Peça com lascamento na face superior e
inferior, um possível
raspador lateral medindo 128
x 110 x 57mm, apresenta
córtex em ambas faces  e
sinais de uso associado: um
batedor.

Peça com lascamento na
face superior de um dos
lados. Apresenta córtex com
pátina  nas duas faces e em
um dos lados, um possível
raspador lateral medindo 131
x 94 x 92mm com sinais de
uso associado: raspador de
ponta e também batedor.

Peça com lascamento na
extremidade na face superior,
apresenta cortéx e “verniz”
na face inferior e em um dos
lados, um possível raspador
de ponta medindo 153 x 83

x 76mm.
Quatro artefatos sobre bloco

classificados como:
Peça com córtex de bloco em mais de

(3) - Artefato sobre lasca
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100% da mesma, faces planas e lados
retos, e na extremidade retoques
formando bico, na face superior plana,
marcas e sulcos de uso intenso, uma
possível bigorna com sinais de uso
associado: raspador de bico, medindo
130 x 83 x 39mm.

Peça em plaqueta com córtex, plana
nas duas faces, com quatro lados retos.
No encontro de dois lados foram feitos
retoques para formar um bico no lado

  Estas peças apresentaram
matéria-prima em arenito

silicificado (43,83%), sílex
(33,95%), quartzo (17,90%) e

outros (4,32%).
Foram classificados cento e

noventa e quatro fragmentos
atípicos, sem bulbo, sem ponto de

percussão, a maioria conserva
córtex, com formas angulosas e

alguns lembram lascas.
Este sítio é significativo devido

a quantidade e a qualidade do
material lítico coletado.

(4) - Raspador lateral

oposto, apresenta dois lascamentos,
possível raspador de bico medindo 90 x
93 x 28mm.

Seixo apresentando esmagamentos
pelo uso. Um possível batedor medindo
105 x 63 x 55m.

 Fragmento de bloco utilizado como
raspador, bem gasto nos bordos, medindo
98 x 55 x 29mm.

Lâmina de machado, peça lascada nas
duas faces medindo 238 x 72 x 67mm.
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18. Sítio Mangaba (Torre 386/387)

Sítio lítico localizado na fazenda
Bom Sossego, no município de
Darcinópolis, no Estado do
Tocantins, sobre um lajedo cujas
coordenadas são Lat: 06º 38’
19’’S e Long: 47º 42’ 07’’W.

As trinta e quatro peças foram
coletadas por ocasião do resgate,
provenientes das coletas de
superfície  foram classificadas em:

 Oito lascas semicorticais com
dimensões entre 86 x 51 x 23 mm
a 27 x 28 x 10 mm. Três peças
conservam córtex de bloco com
pátina, quatro com córtex áspero
de seixo e uma com córtex de seixo polido,
quatro apresentam bulbo bem definido e uma
apresenta talão.

Seis lascas preparadas apresentaram

dimensões entre 78 x 50 x 28 mm a 42 x 46 x
12 mm, peças obtidas por percussão direta.

Uma microlasca medindo 20 x 18 x 12 mm,
com córtex áspero de seixo. Uma lâmina
medindo 45 x 12 x 7 mm, apresenta córtex
áspero. Uma lasca retocada, onde os
lascamentos são vistos em toda a extensão da
face superior, inclusive nos bordos. A face inferior
é plana e lisa, a peça apresenta pátina um
possível raspador plano convexo medindo 99
x 42 x 23mm (foto ao lado).

Oito núcleos, apresentaram dimensões entre
114 x 82 x 76 mm a 26 x 39 x 27 mm. Destes,
quatro conservam porção de córtex. Dois seixos
e  seis fragmentos atípicos.

A matéria prima  predominante é em arenito
silicificado (50%), sílex (23,53%), quartzito
(11,76%), outros (14,70%).

Este é um sítio significativo pela alta
qualidade do material lítico, parecendo ser
uma extensão do sítio Mangaba (387/388).

Raspador plano convexo

Vista do relevo em aclive do sítio
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19. Sítio Fundo da Aldeia

Sítio lito-cerâmico, localiza-se à margem
do rio Mosquito (Lat: 06º 43’ 00’’S e Long:
47º 43’ 37’’W) acesso pela BR-226, Km
22, próximo a um assentamento no
município de Darcinópolis, no Estado do
Tocantins.

Lítico

O material deste sítio é proveniente da
coleta de superfície feita na etapa de resgate.
Foram classificadas doze lascas
semicorticais, uma em forma de cunha, sete
fragmentos de lasca, um núcleo e quatro
fragmentos atípicos em arenito silicificado
(87,5%) e quartzo (12,5%). Coleção

insignificante no todo devido a pequena
quantidade do material.

Cerâmica

Este sítio foi considerado insignificante
devido à quantidade de material, apenas
uma borda extrovertida (vaso). Contudo,
para futuras correlações, registramos que o
tempero deste caco predomina o cariapé e
o quartzo.

Sua textura é boa, a cor é o marrom claro.
A confecção é acordelada.

O tratamento de superfície é bom, ou seja,
com acabamento alisado, sofreu queima
oxidante e possui faces marrom claro com
núcleo cinza-médio.

20. Sítio Xupé (Torre 331)

Escavação dos cortes 28J e 28O

Sítio  lítico localiza-se
no município de
Aguiarnópolis no Estado
do Tocantins.

Por ocasião do
levantamento, em 1998,
foram coletados cinco
fragmentos de matéria
prima, sendo que quatro
sem sinais de uso e um
com algumas retiradas e
pequenos lascamentos
nos bordos. Este material
é proveniente da cava A
na superfície.

Por ocasião do resgate
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foram coletadas vinte e seis peças provenientes
da superfície, dividida em duas áreas (A, B),
sendo: uma lasca cortical, oito lascas
semicortical, cinco lascas preparadas, uma
lasca retocada, onze fragmentos de matéria

prima bruta. As peças apresentaram matéria
- prima em arenito silicificado (92,59%) e sílex
(7,41%). Coleção insignificante no todo
devido a pequena quantidade do material.
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Sítio lítico localizado no município de
Estreito - MA.

Por ocasião do levantamento foram
coletadas três peças, sendo uma lasca
semicortical, medindo 36 x 11 x 12 mm e
os outros dois fragmentos de matéria prima
sem evidência de uso, predominando o sílex
(100%).

Por ocasião do resgate, foram coletadas
duzentas e cinquenta e sete peças

20. Sítio Estreito (torre 302)

proveniente de três áreas (A,B e D), da
superfície e de quatro cortes, sendo
classificadas em cinco lascas corticais, nove
semicorticais, duas preparada e oito
microlascas. O restante do material foi
desconsiderado por serem fragmentos de
matéria prima bruta sem evidências de uso.

 A matéria prima é quartzo (82,88%),
arenito silicificado (9,73%), sílex (7,0%) e
quartzito (0,38%).

Corte - 36 com demarcação das camadas estratigráficas

Vista da área A do sítio arqueológico - corte 36
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20. Sítio Pantanal (Torre 190)

Sítio lítico, localizado no município de
Lajeado, no Estado do Maranhão. O
material é proveniente da etapa de resgate
totalizando quatrocentas e sessenta e nove
peças coletadas através de diversos pontos
de trado e de cinco cortes, chegando à
profundidade máxima de 190/200 cm. Há
uma camada estéril, que começa do nível
20/30 cm até 50/60 cm, recomeçando aos
60/70 cm até o nível 190/200 cm. Com
presença de lascas corticais, semicorticais,

preparadas e microlascas, algumas em
forma de gomo.

A matéria prima predominante é o
arenito silicificado (62,05%), quartzo
(18,76%), sílex (9,38%), quartzito
(5,76%) e outros (4,05%).

Neste sítio foi obtida datação para o
nível175/180 cm pelo arqueólogo Dr.
Eurico Miller por ocasião do levantamento.
Submetida pela Dra. Betty Meggers, da
Smithsonian Instituton de Washington
8.680 +/-60b.p. (Beta 121323).

Vista do

corte 21-P,

direção
nordeste.

Área dos
cortes 16

AE e 16 AI
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Este sítio lítico localiza-se no município de
Bananal no Estado do Maranhão. Por
ocasião do levantamento em 1997, foram
coletadas trezentas e cinquenta e três peças,
em cinco cortes, sendo que nos cortes A, B,
C e D o material é proveniente de camadas
de 50 cm de espessura, e o material do corte
IC é proveniente de camadas estratigráficas
de 20 cm de espessura, desde a superfície
até 140/160cm.

 Do total foram classificadas trezentas e
quarenta e nove peças em lascas corticais,
semicorticais e preparadas; destas, trinta e
cinco são microlascas e oitenta estilhas, um
núcleo esgotado.

Três lascas retocadas com evidências de
uso como raspador de extremidade, medindo
48 x 58 x 24 mm que está quebrado; outra
com retoques na extremidade, medindo 74
x 82 x 32 mm um raspador de bico e um

23. Sítio Dantas (Torre 87)

raspador com escotadura (com desgaste),
medindo 68 x 64 x 28 mm, coletados em
um nível de 50 cm de espessura.

Matéria prima em sílex (43,91%), arenito
silicificado (30,03%), quartzo (16,43%) e
quartzito (9,63%).

Por ocasião do resgate em 2001, o
material coletado é proveniente de diversos
pontos de tradagem e seis cortes. Foi
classificado um artefato, uma lâmina de
machado polido em quartzito medindo 80
x 57 x 22mm (foto abaixo). Lascas corticais,
semicorticais, preparadas e microlascas que
variaram de tamanho entre 75 x 60 x 19mm
a 15 x 13 x 5mm.

A matéria-prima classificada nesta etapa
foi sílex (50,58%), quartzo (23,61%),
arenito silicificado (18,80%), quartzito
(4,05%) e outros (3,25%).
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Sítio lítico situado no município de João
Lisboa, no Estado do Maranhão.

O material foi coletado por ocasião do
levantamento, proveniente de um corte, e
no total de dez peças sendo classificada uma
lasca cortical e nove microlascas.

A matéria prima predominante é o sílex
(100%).

Já durante o resgate, as quinhentas e
quatorze peças são provenientes de
coletas em três cortes,  com a

24. Sítio Jambu (Torre 22)

profundidade máxima de 30/40cm,
sendo classificados três núcleos em
quartzito, quinhentas e nove  lascas
corticais, semicorticais e microlascas em
quartzito (83,66%), quartzo (16,15%) e
arenito silicificado (0,19%).

A matéria-prima não é a mesma do
levantamento e do resgate, sendo que
neste último apresenta refugo de
lascamentos.

Área do sítio - corte 16-AI, ao fundo

Vista do corte 16 - AI
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O sítio litocerâmico localizado entre as
coordenadas geográficas de latitude
05°25’16”S e longitude 47º27’52”W, na
porção oeste do Estado do Maranhão e na
margem direita do rio Tocantins, no
município de Imperatriz - MA.

A área foi definida como tal quando das
atividades de avaliação do potencial
arqueológico no trecho da linha de
transmissão de Imperatriz - MA a
Miracema do Tocantins, justamente no
terreno onde construiu a subestação de
Imperatriz, na sede da fazenda Terra do Sol.

Lítico

O material lítico é proveniente de
cinquenta e seis cortes com camadas
estratigraficas a cada 20 cm, até uma
profundidade máxima de 80/100cm.

Foram classificadas um mil seissentas e
oitenta e seis peças em lascas corticais,
semicorticais e microlascas que variaram de
tamanho entre 91 x 66 x 18 mm a 21 x 11 x
5 mm, minerais corantes, núcleos, três lascas

25. Sítio Terra do Sol (Subestação de Imperatriz - MA)

retocadas (37 x 19 x 10 mm a 24 x 10 x 7
mm), seixos com um ou dois lascamentos.
A matéria prima do material é quartzo
(45,61%), quartzito (40,74%), arenito
(7,35%), sílex (5,69%) e outro (0,59%).

Cerâmica

Este sítio não apresentou material
cerâmico suficiente para que análises mais
profundas fossem feitas, já que foram
coletados apenas dezesete cacos, todos
durante as tradagens.

O tempero que predomina nestes cacos
é o cariapé, seguido pelo quartzo, mica,
areia fina, argilito e a calcedônia, os dois
últimos em pequena quantidade.

A textura varia entre boa a regular. O
tratamento da superfície também é variável
(alisado, polido, áspero), assim como o
acabamento.

As cores que predominam são o
marrom-claro e o marrom-escuro. Ocorrem
somente cacos simples e  sua queima é
redutora.

Visualização do

trabalho de

escavação pela
sequência dos

cortes realizados

na linha 2

Acoéme . nº 2                                                                                                      pag. 86



Linha “F”

corte sentido

Norte / Sul
(1º Plano)
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VI - Comentários Gerais

Dos sítios localizados e levantados pelo
arqueólogo Dr. Eurico Miller da
ELETRONORTE, vinte e cinco sítios foram
selecionados pelo Núcleo Tocantinense de
Arqueologia para resgate, sendo destes três nas
subestações de: Miracema do Tocantins - TO
(Sítio Recanto), Colinas - TO (sítio Água
Branca) e Imperatriz - MA (sítio Terra do Sol).

Estes foram registrados pelo arqueólogo Dr.
Eurico Miller junto ao IPHAN, sendo que vinte
e um receberam as siglas abaixo:

Sítio Recanto (Subestação Miracema) –
TO-RS-29
Sítio Serra Alegre (Torre 405/406) – TO-
RS-31

Sítio Guaraí (Torre208) – TO-RS-32
Sítio Água Fria (Torre154) –TO-RS-34
Sítio Água Branca (Subestação de
Colinas) – TO-RS-30
Sítio Campinas (Torre20) – TO-RS-36
Sítio Campestre (Torres 26 a 30) – TO-
RS-35
Sítio Inajá (Torre 818) -TO-RS-38
Sítio Mato Grande (Torre 806) – TO-RS-
37
Sítio Olinda (Torre 730) - TO-RS-39
Sítio Gurguéia (Torre658) – TO-XA-01
Sítio Lontra I (Torre 607) – TO-XA-02
Sítio Lontra II (Torre 582) –TO-XA-03
Sítio Taquari (Torre509/510) – TO-XA-
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04
Sítio Mangaba (Torre 387/388) - TO-TO-
01
Sítio Xupé (Torre 331)– TO-TO-02
Sítio Estreito (Torre 302) – MA-CA-09
Sítio Pantanal (Torre 190) - MA-IM-08
Sítio Dantas (Torre 87) – MA-IM-06
Sítio Jambú (Torre 22) – MA-IM-09
Sítio Terra do Sol (Subestação de
Imperatriz) – MA-IM-01
Estão faltando nesta relação os sítios:

Marupiara (Torre 170), Santana, Fundo
d’Aldeia, Mangaba II (Torre 386/387) que
foram localizados e resgatados por este núcleo
e estão devidamente cadastrados junto ao
IPHAN, sem este tipo de siglagem.

Destes vinte e cinco sítios, dezenove foram
classificados como sítios líticos e seis como sítios
lito-cerâmicos. Entre os sítios líticos destacamos
Mangaba (TO-TO 01), Mangaba II,
Campestre (TO-RS-35), Mato Grande (TO-
RS 37), Pantanal (MA-IM-04), Dantas (MA-
IM-06) e, dos lito-cerâmicos, destacamos o
Sítio Gurguéia (TO-XA-01), por terem
apresentado em suas respectivas coleções
peças classificadas como artefatos sobre lascas,
artefatos sobre bloco, lascas bem tiradas e
alguns provenientes de profundidades abaixo
de um metro e por  apresentarem
características de sítio de reocupação.

Dos sítios lito-cerâmicos destacamos os sítios
Serra Alegre (TO-RS-31) e o Santana, cujas
características principais da cerâmica são as
seguintes: predominam os cacos simples, o
método de manufatura é o acordelado, e os
tipos principais de tempero são o cariapé e o
cauxi (o que os aproxima da cerâmica
amazônica). Misturados a estes, também
ocorrem os típicos temperos regionais, como a

mica e quartzo, juntamente a areia fina e grossa
e, mais raramente, algum óxido de ferro, hematita
e carvão.

A textura é boa, consistente e homogênea,
em peças cuja queima predominante é a oxidante
e que provoca cores diversificadas, nas
superfícies das peças. Os núcleos negros são
comuns. O tratamento de superfície mantém os
padrões comuns de acabamento, tanto na face
externa quanto na interna, e predominam as
bordas extrovertidas em formas relacionadas a
tigelas abertas e vasos arredondados.

Estes são os resultados preliminares do
Projeto SALTIMINS, que se constituiu a
primeira atividade do gênero sob a
responsabilidade da nossa equipe no Estado do
Tocantins. Entre as vantagens temos que
destacar não somente o volume do material
resgatado e os sítios registrados, como a criação
do Núcleo Tocantinense de Arqueologia, para
guarda e análise do material e a construção do
seu primeiro prédio, uma instalação moderna e
adequada, comparável às melhores destinadas
para o mesmo fim em território nacional,
conforme exige a lei.

Este projeto inaugurou também a fase de
cooperação científica com outras instituições e
empresas, que viria a caracterizar os trabalhos
seqüentes do NUTA, com a formação de outros
projetos de salvamento, um dos quais já se
encontra divulgado no primeiro número da
Revista Acoéme      e outros já em fase de
conclusão e andamento, cujos resultados virão
a público nos próximos números. Destaque-se,
ademais, que este projeto pioneiro permitiu que
iniciássemos a formação da nossa equipe
especializada, entre elas algumas pessoas
participaram deste projeto cujos nomes constam
do texto.
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ELETRONORTE

Coordenador
Prof. Msc. Eurico Miller

UNITINS

Coordenador geral
Arqueólogo Prof. Msc. Marcos Aurélio
Zimmermann

Consultor do projeto
Arqueólogo Prof. Dr. Ondemar Dias

Arqueólogo de campo
Arqueólogo Cláudio Delorenci

Especialistas
Antropólogo Prof. Dr. Odair Giraldin -
Pesquisador da área de Etno-História
Geógrafa Profª. Esp. Antônia Pedreira -
Pesquisadora na área de Geografia
Geógrafo Prof. Esp. Antonio Aires - Pesquisador
na área de Cartografia e Topografia

Psicóloga Profª. Esp. Maria Zoreide Maia -
Pesquisadora na área de Educação
Geólogo Prof. Esp. Sérgio da Silva - Pesquisador
na área de Geologia
Geólogo Prof. Adelmo da Silva - Pesquisador na
área de Geologia
Bióloga Profª. Drª. Gilda Schmitd – Pesquisadora
na área de Biologia
Arqueóloga Profª Esp.Eunice Menestrino –
Pesquisadora na área de Arqueologia
Arqueóloga Profª. Drª. Rosangela Meneses
Arqueólogo Juliano Rezende

Técnicos de campo e laboratório
Rosângela Gonçalves de Araújo
Gilberto Bueno
Divino  de Oliveira
Técnico José Neto

Pessoal administrativo
Pétia Pedreira
Hilaíne Cunha
Nilson Cavalcante
Kleyber Rocha

VII - Equipes Atuantes

Neste projeto atuaram diversas pessoas, de diferentes especializações. Apesar desta
característica, procurou-se coordenar os resultados e apresentá-los em conjunto,
harmonizando as pequenas diferenças para que fosse possível chegar à elaboração de
um texto que sintetizasse o trabalho como um todo.
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Como é de praxe em um trabalho deste
tipo, muitas pessoas, das mais diversas
procedências, contribuem para o seu bom
andamento, desde os que coordenam o
projeto, até aqueles que – contratados por
um período máximo de três meses no
campo – atuam por tempo limitado,
afastando-se em seguida. Mesmo o
estagiário que limpa e identifica o material
recolhido, em laboratório, executa uma
tarefa importante, pois basta um momento
de desatenção e um número errado para
colocar em risco o nível da interpretação
posterior. É evidente que quanto maior a
responsabilidade, maior é o risco, mas tanto
aquela, quanto este, são compartilhados por
todos aqueles que compõem uma equipe,
que é tanto mais eficiente quanto maior a
consciência de cada um dos seus membros
e o sentido de cooperação individual. É
claro, também, que a capacitação e a
competência de cada um é fundamental para
que os resultados sejam aqueles esperados
e exigidos pela pesquisa arqueológica.

Uma instituição nova, como o NUTA, no
seu primeiro trabalho, por não possuir ainda
uma equipe plenamente capacitada, corria
o risco de não atingir aquele objetivo, mas
souberam seus responsáveis superar tais
obstáculos, fosse se valendo do pessoal
técnico, administrativo e científico dos
quadros da universidade, fosse procurando
profissionais de competência e expressão
em instituição congênere já suficientemente
reconhecida no panorama da arqueologia
brasileira.

Foi através desta integração que os
resultados do Projeto SALTIMINS
alcançou o nível esperado. Os autores do
texto, mesmo integrando a equipe, querem,
portanto, externar seus agradecimentos a
todos os componentes deste primeiro grupo,
colegas e amigos que, “vestindo a camisa”,
a honraram com sua presença e capacidade.
Muitos destes já não pertencem aos quadros
do NUTA, mas nem por isso deixamos de
reconhecer a importância da sua
contribuição. Sem ela, sem dúvida as
dificuldades seriam maiores e os resultados
menos significativos.

Aos que permanecem, e continuam a
cada dia e a cada novo projeto aumentando
sua experiência e capacitação, externamos
nosso público agradecimento, na certeza que
os projetos futuros produzirão cada vez
melhores resultados.

Agradecimento especial ao Dr. Eurico
Theóphilo Miller, pela confiança em nos
indicar para a tarefa de salvar os sítios que
tão laboriosamente registrou ao longo dos
trabalhos de implantação das torres da Linha
I Norte/Sul, de transmissão de energia
elétrica, e às autoridades da
ELETRONORTE, que acataram sua
indicação e que conosco firmaram o primeiro
convênio de nossa história. Temos certeza
que correspondemos a tal demonstração de
confiança. Também agradecemos à Dra.
Betty Meggers que obteve as datações de
Carbono 14 utilizadas neste texto, por
solicitação do Dr. Miller.

Também externamos nosso

Agradecimentos

Acoéme . nº 2                                                                                                      pag. 92



reconhecimento às autoridades do IPHAN,
cuja intercessão revestiu-se, em certos
momentos de uma importância ímpar –
como quando foi exigida a instituição legal
do NUTA – prontamente acatada pelas
autoridades da UNITINS, a quem também,
sem dúvida, somos devedores e
reconhecidos.

Agradecemos igualmente ao corpo
administrativo da UNITINS pelo pronto
atendimento às nossas solicitações,
assistência permanente e apoio institucional.
Este reconhecimento se estende aos
funcionários, pesquisadores e técnicos desta
instituição.

O mesmo externamos em relação a todas
as autoridades oficiais, particulares e
colaboradores que conosco atuaram e
facilitaram os trâmites exigidos para a
consecução do projeto e a todos os amigos
que fizemos no transcorrer do mesmo em
todos os pontos desta extensa linha de
atuação nos estados do Tocantins e
Maranhão.

Finalmente, aos nossos familiares, que
mais uma vez trocaram a nossa companhia
pelo incentivo ao nosso trabalho.

A todos, incluindo aqueles porventura
esquecidos, a nossa gratidão.
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