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Pesquisas Arqueológicas no Estado do Tocantins.
Projeto de Salvamento Arqueológico na Linha de

Transmissão de Imperatriz - MA  à Sambambaia -
DF,  Interligação Norte / Sul, Circuito II - Projeto

SALTTINS
 (Relatório Final)

Ondemar Dias
Marcos Zimmermann
Antônia Pedreira
Eunice Menestrino
Rosângela Araújo

I - Apresentação

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN,
pela Portaria Nº 135, de 18 de dezembro
de 2001 (2)*.

Como resultado dos trabalhos foram
localizados, prospeccionados e
escavados um total de trinta e sete sítios,
alguns dos quais já haviam sido
anteriormente pesquisados por dois
projetos de salvamento SALTIMINS e
SALTMISA desenvolvidos entre 1998 e
2001(3)*. O material (lítico e cerâmico)
provenientes das áreas dos sítios registrados
pelos projetos acima é considerado neste
Projeto como originado das áreas
periféricas dos sítios, anteriormente,
resgatados.

Neste texto estão resumidos os
procedimentos de abordagem de campo
e laboratório, a paisagem na qual se
inserem e os primeiros resultados das
análises efetuadas.(4)*.

A presente publicação sumariza as
pesquisas do projeto de salvamento
arqueológico dos sítios impactados.
Foram vistoriadas cerca de 2,7 mil torres em
processo de fixação sobre o terreno e cujas
obras poderiam ocasionar impacto ambiental.
O trecho total da LT N/S-II se estende por
mais de 1,2 mil Km lineares cortando três
estados (Goiás, Tocantins e Maranhão) e
parte do Distrito Federal, obra sob a
responsabilidade da empresa Novatrans/
Enelpower (1)*.

O  referido Projeto  recebeu a sigla
denominada SALTTINS e foi elaborado e
executado em regime de cooperação
científica entre o Instituto de Arqueologia
Brasileira (IAB) e a Fundação
Universidade do Tocantins (UNITINS),
operacionalizado pelo Núcleo
Tocantinense de Arqueologia (NUTA) e
autorizado pelo Instituto de Patrimônio
* vide Notas à página 75
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II - Metodologia

Nas observações de campo e nos
trabalhos de monitoramento e resgate dos
sítios foram adotados os procedimentos
básicos comuns às pesquisas
arqueológicas de salvamento.

Os trechos, por seu turno, foram
divididos e caracterizados exclusivamente
segundo as frentes operacionais da Empresa
empreendedora. Não se tratam de unidades
ambientais, fisiográficas ou que tenham
levado em consideração quaisquer dos
demais aspectos geográficos, geológicos, ou
mesmo histórico ou cultural. Pelo contrário,
será através da comparação dos dados
entre tais trechos que se poderão observar
variações ou peculiaridades adaptativas
(cultura/ambiente) porventura identificáveis
através do acervo recolhido.

A.1 - Monitoramento

Considerando a necessidade de reavaliar
todo o trecho da LT – II a procura de novos
sítios arqueológicos o trabalho de
monitoramento foi dividido em áreas de
atuação:

1a Área: trecho de Samambaia – DF a
Serra da Mesa  (neste trecho não foi
encontrado nenhum sítio).

2a Área: Trecho entre Serra da Mesa a
Gurupi - TO

3a Área: Trecho entre Gurupi – TO a
Miracema – TO

4a Área: Trecho entre Miracema – TO a

Colinas do Tocantins – TO
5a Área: Trecho entre Colinas do

Tocantins – TO a Imperatriz - MA
6a Área: Sub-trecho entre Imperatriz –

MA a Araguaína – TO
Estes trechos se achavam nas

seguintes condições:
· As torres apresentavam-se apenas

locadas e sem nenhum trabalho de
engenharia civil;

·  Não havia acesso construído para LT
– II, ou seja, a equipe utilizou o antigo acesso
da LT – I;

· Devido a topografia ser antiga, a
vegetação cobriu todas as estacas de
locação das torres;

· Não havia abertura da praça da torre
ou limpeza do terreno;

· Não havia placas indicativas para o
acesso as torres, picadas ou caminhos feitos
no terreno;

Outra situação que de certa forma atrasou
o trabalho, não foram entregues pela
empreendedora croquis de acesso as
fazendas ou lista com nomes de
proprietários das mesmas.

Em síntese, o trabalho de monitoramento,
trata-se de vistoriar a superfície do solo,
realizando coletas superficiais sistemáticas
e cortes experimentais, verificando a
extensão do sítio, em busca de informações
que fornecerá uma ordem de preferência ou
importância para a realização de escavações
maiores ou mais amplas.

A. Procedimentos de Campo
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A equipe de
monitoramento e

levantamento

no Posto 1
da reserva

 dos

Avá-canoeiro
– Funai - Minaçu

- GO

A.2 - Resgate

O trabalho foi iniciado com a limpeza
do solo, retirando a cobertura vegetal e
setorizando a área em torno da torre
onde o sítio abordado está localizado
sendo que, a partir dela, e seguindo as
direções Norte, Sul, Leste e Oeste,
tomadas pela bússola, foram piqueteadas
as linhas de trabalho, deixando-se uma
margem de 8m de distância da base da
torre como medida de segurança.

Uma vez delimitada a área de resgate,
foram realizadas tradagens a cada dois
metros,  obedecendo às retas nas
direções citadas (N, S, L e W), atingindo
linhas de 40m para cada lado dos quatro
pés da torre. Resultaram, no total, vinte
tradagens em cada direção, muitas delas
chegando a profundidades de até dois
metros. A tradagem teve como finalidade
averiguar e exibir pontos importantes
para os trabalhos de escavação, sejam
espaciais ou extensivos, sejam de caráter

estratigráfico.
Desta forma foram selecionadas as

áreas para aprofundamento e sendo
abertos cortes de dois por dois metros,
formando quadrículas no terreno, em que
as profundidades variavam de acordo com
o aparecimento das evidências de
ocupação, sempre se aprofundando mais
30 ou 50cm a partir da base considerada
estéril, como medida de controle. Os
cortes foram escavados por níveis
artificiais (10x10cm), obedecendo-se, no
entanto, as camadas estratigráficas do
perfil do solo.

Foi uti l izado o processo de
peneiramento, sempre que o solo se
achava bastante arenoso e a tipologia do
material indicasse a necessidade desta
prática.

Todo o material arqueológico (lítico,
cerâmico, carvão, etc...), coletado foi
armazenado em sacos plásticos e
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etiquetados, interna e externamente, com
todas as informações da procedência do
mesmo devidamente escritas nestas
etiquetas.

Além do preenchimento das fichas de
campo, foram preenchidas as fichas do
IPHAN, ainda em campo, com informações
gerais a respeito dos novos sítios
encontrados por este Projeto.

No final os cortes abertos foram
novamente fechados para evitar acidentes
com pessoas e animais.

Todo o trabalho de resgate encontra-se

resgistrado em fotografia digital,
convencional, filmes VHS - C, plantas
topográficas e de localização, além de
desenhos e esquemas simplificados do sítio,
do perfil do solo e das estruturas existentes.

Para o levantamento dos dados sobre o
contexto ambiental, foram utilizadas - fontes
primárias e secundárias  publicadas, bem
como fontes orais, através de entrevistas
com  moradores adjacentes às áreas dos
sítios e levantamentos a partir das
observações feitas no local sobre os
aspectos físicos / geográficos.

B. Procedimentos de Laboratório

O material arqueológico recolhido no
projeto SALTTINS, exceto casos
especiais, foi limpo com escova e logo em
seguida identificado, segundo a
numeração de catálogo. O número foi
escrito com nanquim preto ou branco e
sobre este passada uma camada de base
incolor para fixá-lo.

A seguir, este material passou por uma
triagem (quando esta não foi feita no campo)
e por uma classificação/inventário de forma
abrangente, deixando-se para mais tarde
uma classificação tecnológica e funcional
mais profunda. Desta maneira, o material
arqueológico foi descrito por suas
características gerais e não completamente
interpretado.

Alguns dos materiais, como o carvão e
os sedimentos, foram inventariados em
planilha à parte.

Para a classificação e descrição
sumarizada do material arqueológico foi
organizado um quadro resumido para,

preliminarmente, satisfazer a exigência da
legislação vigente de fornecer ao órgão
competente (IPHAN) uma lista-inventário
contendo o acervo recolhido em campo,
doravante colocado sob guarda da
Instituição de pesquisa. No caso deste
Projeto, por ter sido o material recolhido
principalmente no território do Tocantins  e
da Instituição responsável (IAB) ter sua
sede no Estado do Rio de Janeiro – ficou
sob a guarda do Núcleo Tocantinense de
Arqueologia (NUTA) da UNITINS e
depositado em suas instalações na cidade
de Porto Nacional - TO.

O quadro, por sua vez, servirá de base
organizacional para os estudos posteriores
e complementares que serão efetuados
sobre o material.

 Ele não foi incluído nesta publicação
sobretudo por se tratar ainda de um esboço
preliminar, feito para atender à necessidade
de estabelecer traços iniciais e mais
marcantes, os quais poderão caracterizá-lo

Acoéme . nº 3pag. 10



e constituir os elementos básicos de futuras
unidades interpretativas culturais, a partir das
quais poderão ser estabelecidas as
correlações necessárias com outras
unidades já conhecidas para a região.

No entanto, pode-se desde já assegurar

a sua importância, sobretudo por terem sido
recolhidos segundo uma metodologia segura
e em sítios cuja localização topográfica e
ambiental os coloca em uma zona de
transição do que se conhece para a Região
Centro-Oeste do Brasil e a Amazônica.

III - A Ocupação Indígena na Região

A extensa linha coberta pela rede
elétrica, entre Imperatriz a Samambaia,
com mais de 1,2 mil  Km de
comprimento, corta uma área ocupada
no passado por diversas comunidades
indígenas. Sem dúvida, ainda que muitos
sítios se relacionem a sociedades muito
mais antigas, e, portanto, anteriores
àquelas conhecidas do ponto de vista
etnográfico e histórico, outros sítios
pesquisados podem estar vinculados a
estas,  de forma que uma rápida
visualização nos dados documentais é
útil para estabelecer correlações que
poderão vir a ser (ou não) confirmada
com o avanço da pesquisa.

Sabe-se através de estudos anteriores
(como, por exemplo, Giraldin, 1997;
Barros, 1999; Parente, 1999 e Barbosa,
2002), que o sul da área pesquisada,
incluindo o Estado de Goiás, era região
ocupada pelos Cayapós,  grupo
numeroso e conhecido sob várias
designações tribais. Estes eram, por sua
vez, vizinhos dos índios Araxás e Goias,
hoje extintos, o segundo tendo dado o
nome ao Estado. Os indígenas Akroás,
também Jê, se estendiam pelo nordeste
daquele estado, ao longo das fronteiras

do atual Estado do Tocantins, até a
Bahia.

Os Cayapós formavam uma sociedade
guerreira e que se expandiu sobre vasta
área geográfica.

Também eram vizinhos destes os
indígenas dos grupos Xavante e Xerente,
que provavelmente e até o século XIX,
formavam uma única nação. Os primeiros
migraram para o interior, permanecendo
os demais no território tocantinense.
Hoje constitui o grupo mais denso da
área, com 27 aldeias espalhadas pelo
estado, que reúnem cerca de 1,7 mil
indivíduos localizados, principalmente, na
área de Tocantínia.

Gente que dominava os cursos dos
principais rios, hábeis canoeiros, sofreu
contínua campanha de submissão por
parte dos invasores coloniais. Todos
estes grupos foram contatados, pela
primeira vez, por volta do século XVIII.

O grupo Apinayé também foi
contatado naquele século de expansão
colonial pelo interior. Segundo algumas
fontes poderiam ser descendentes dos
Timbiras e são hoje perto de mil
indígenas, aldeados em sete locais, cujo
centro é o município de Tocantinópolis.
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Outra referência (Secma, 1997, apud.
Oliveira Jr), coloca os Timbiras como
antecedentes dos Krahôs.

Estes, os Krahôs, situam-se nos
limites da área pesquisada, já ocupando
o atual Estado do Maranhão, na área do
Rio das Balsas e no Norte do Tocantins,
onde se encontram suas 15 aldeias
(municípios de Itacajá e Goiatins). Um
dos grupos foi inicialmente aldeado na
área de Porto Nacional, restam hoje
cerca de 1,5 mil indivíduos desta etnia.
Guerreiros,  foram empregados
constantemente pelos invasores como
massa de combate contra outras tribos
e deslocados continuamente pelo antigo
território. Alguns integrantes da tribo
Krahô retornaram, em 1909, ao
Maranhão, segundo Oliveira Junior
(op.cit.).

O importante a consignar é que,

segundo estes dados,  todas as
comunidades historicamente conhecidas
e estudadas pelos etnógrafos, apesar de
falarem línguas diferenciadas,
apresentam comportamento
assemelhado, ainda que umas
praticassem a caça mais do que outras,
sendo todas horticulturas e ocupando um
vasto espaço geográfico como área vital.
Acrescente-se o fato, importante para
nós, de pertencerem ao tronco lingüístico
Macro-Jê.

A semelhança superficial entre as
características do material arqueológico,
cuja variabilidade só se torna possível
observar através da análise das
microdiferenciações técnicas, parece
espelhar e confirmar tais dados,
aprofundando-os no tempo e sugerindo
constituírem uma das características
básicas da ocupação deste vasto espaço.

IV - Descrição dos Sítios  Arqueológicos e do
Material Recolhido

Conforme esclarecido acima,
serão agora descritos os sítios
pesquisados e o material oriundo de
cada um deles, segundo os trechos
operacionais de monitoramento e
resgate. Tal descrição é precedida
por um sumário das características
ambientais e dos procedimentos
adotados de acordo com a situação
dos sítios.

Fauna típica da região, mucura (Didelphis sp.)
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A.Trecho entre Serra da Messa - GO a Gurupi - TO

SÍTIO SANTO ANTÔNIO

TORRE 540 (LT II)
MUNICÍPIO DE MINAÇU - GO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 13°35’26’’S / 48°19’29’’W
UTM: 22 789 512E / 84 957 73N

Sítio lito-cerâmico, localizado em terras
da fazenda Santo Antônio de propriedade
do Sr. Renan Oliveira, situa-se numa área
de vegetação de cerrado, alterada pela
atividade pastoril e a uma distância de 200m
do Córrego Bonito que compõe a bacia do

Alto Tocantins. Está compreendido em
áreas de relevo colinar da unidade
geomorfológica Serra da Mesa.

Nas atividades de salvamento deste sítio
o marco referencial foi à própria torre de
transmissão e o alinhamento entre as torres

Setorização do sítio

arqueológico

Cortes J - 15 e L - 19
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Cerâmica

Este sítio forneceu trinta e oito cacos
cerâmicos provenientes dos cortes
realizados.

O método de manufatura ou confecção
é o acordelado. Tipos de tempero
estabelecidos: mica moída e areia fina. Além
destes, outros temperos regionais foram
identificados juntos: óxido de ferro, quartzo
moído  e  o cariapé originário da Amazônia.
Foi ainda encontrado o tempero classificado
como “canutilho”, trata-se de pequenos
tubos, provavelmente originados de
microscópicos esqueletos de animais de

Lítico

Por ocasião do resgate (ano de 2002) foram
coletadas cinquenta e três peças líticas, das
quais apenas vinte  foram classificadas em lasca
cortical, semicortical em quartzito e quartzo,

como elemento de direcionamento. O
terreno do sítio foi quadriculado em setores
identificados com uma letra e um número,
nunca repetida em cada corte, de maneira
que toda e qualquer evidência recolhida
fosse claramente identificada quanto a seu
lugar de origem, usando tais linhas
referenciais, foram executadas vinte e cinco
sondagens com trado, para delimitar a área
de ocorrência de material, não restringindo
somente às evidências superficiais, em cujas
tradagens foram coletados materiais
arqueológicos até os 20cm. A partir dos
50cm, em três cortes, doze sondagens
determinaram a existência de uma

cascalheira compacta que impediu a
continuação das escavações.

Estudando os resultados das sondagens
e localizando as zonas principais de
concentração de evidências, foram abertos
seis cortes, dos quais em cinco apareceram
material arqueológico até 20cm. A
escavação como de costume por esta
Instituição, se faz por níveis artificiais,
respeitando-se, no entanto, as camadas
naturais ou culturais reconhecíveis.

Como procedimento padrão, foi
recolhido todo o material exumado, além
das amostras de solo e de carvão, sempre
que apareçam.

água doce.
A textura do material é consistente, a cor

que prevalece nas suas faces é o marrom,
variando do cinza médio ao escuro no núcleo
dos cacos. A queima varia de redutora a
oxidante.

A resistência mecânica de todo o material
é boa e independe do tratamento de
superfície que se diversifica entre alisado e
áspero, isso devido à presença de tempero
na superfície.

Este sítio apresentou na maioria cacos
simples e somente duas bordas.

medindo entre 57 x 30 x 9 mm a 20 x 20 x 6
mm. Neste sítio a cerâmica e o lítico não estão
associados, houve coleta de sedimento em dois
cortes.
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SÍTIO PALMEIRÓPOLIS II
TORRE 384 E 385 (LT I)
MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 13°01’30’’S / 48°27’32’’W
UTM: 22 775 613E / 8 558 732N

Sítio lito-cerâmico localizado na fazenda
Pingo d’Água de propriedade do Sr. José
de Oliveira Souza.

Este sítio encontra-se em área de pasto
recente, com capim baixo. Solo
compactado de argila vermelho-amarelada
e afloramentos de quartzo.

O ambiente, na região é composto
pela vegetação do tipo cerrado, com
áreas de campo e mata ciliar. A paisagem
ora apresenta formações mais abertas,
principalmente nas partes dos terrenos
de altitudes mais elevadas (topo de
morros) e nas áreas que já foram
desmatadas para formação de
pastagens, ora formação mais densa

representada, principalmente, pela
vegetação ciliar dos cursos d’água e pela
vegetação das encostas dos morros.

Em geral é constituído por áreas serranas,
de altitudes elevadas, podendo atingir pontos
entre 600 e 980 metros. O terreno constitui
um extenso vale de fundo aplainado,
suavemente ondulado, com trechos em
declives cuja superfície, também elevada, está
cercada por seqüências de morros que
compõem a Serra Dourada e a
compartimentação topográfica do Planalto
Sul Tocantinense.

A geologia regional é caracterizada
pela presença de rochas meta-vulcânicas
básicas e ultrabásicas e de ácidas a
intermediárias, além de micaxistos
intercalados e quartzitos. Associados às
tais  seqüências meta-vulcano as
sedimentares ocorrem mineralizações
auríferas associadas com ferro,
manganês, zinco, cobre e chumbo, de
importância econômica para o estado e
para o município.

Cerâmica

Asa de utensílio cerâmico.
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Fragmento de fuso cerâmico.

Fragmento de vasilhame.

Foram coletados cento e noventa
e nove cacos cerâmicos
provenientes de tradagens e cortes.

Pela análise o método de
manufatura é o acordelado, os tipos
de temperos estabelecidos são:
cariapé e cauxi (predominantes),
semelhante a produção Amazônica.
Misturados a estes, aparecem os
temperos regionais: quartzo  moído,
mica moída, areia fina, hematita,
assim como algum feldspato e
canutilho. A textura do material é
consistente, predominando a cor marrom-
clara nas faces e o núcleo é cinza-escuro. A
queima é redutora. O tratamento de
superfície é alisado, com acabamento fino,
tanto na face externa, como na interna dos

cacos simples e decorados.
Este sítio apresentou sete bordas, sendo

seis bordas simples e uma com banho
vermelho, asas, fusos e um fragmento de
vasilhame.
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Lítico

Por ocasião do resgate, em 2002, foram
coletadas treze peças das quais três foram
classificados em dois seixos com marcas de
uso e dois artefatos, uma lâmina de machado
polido fraturada e um possível furador.

Este sítio teve seu material proveniente

de coletas de superfície, pelo trado e de três
cortes.

 A cerâmica e o lítico estão associados
no nível 0/40 cm da trincheira 1. A coleção
de material lítico é insignificante pelo
pequeno número de peças apresentado.

Lâmina de machado polido

SÍTIO PALMEIRÓPOLIS III
TORRE 417 (LT -I)  E 353 (LT II)
MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 13°08’30’’S / 48°24’57’’W
UTM: 22 780 155E / 8 545 770N

Localiza-se na fazenda Limoeiro de
propriedade do Sr. José de Correia de
Almeida e caracteriza-se por ser um sítio
cerâmico de superfície, a céu aberto, em
vegetação de pasto, tendo como seu ponto
medial o centro da Torre 353 da LT-II.

A setorização se fez em áreas de
100x100m. Devido a volumosa quantidade

e dispersão do material sobre o terreno,
foram delimitados quatro setores:

setor A – direção Oeste;
setor B – direção Norte;
setor C – direção Leste;
setor D – direção Sul.
A coleta de superfície realizada se limitou

a área de cada um dos setores acima.

Cerâmica

Foram coletados novecentos e oitenta
e nove cacos provenientes de cortes que
estavão entre 0/10cm a 50/60cm de
profundidade.
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Foram coletadas quinze peças
provenientes da superfície da área da
torre e de dois cortes com profundidade
máxima de 30/40 cm.

Foram classificadas oito lascas simples
em quartzo,  quartzi to e arenito

silicificado, com as medidas variando de
24 x 27 x 6 mm a 123 x 54 x 21 mm.

A cerâmica e o l í t ico estavam
associados, sendo a coleção lítica
constituida por pequena quantidade de
material.

Lítico

Fuso

O método de manufatura ou
confecção do material é o
acordelado.  Os tipos  de
temperos predominantes são
quartzo moído, mica moída e
areia fina. Além destes, foram
encontrados o cariapé, o cauxi
misturado a outro tempero
regional, a hematita.

A textura do material é
consistente,  com cores
alternadas nas faces, marrom-
amarelada ou avermelhada e o

núcleo variando do cinza-claro
ao cinza-escuro. A queima é
bem oxidada. O material é
resistente e homogêneo.

O tratamento de superfície
destes cacos compreende entre o
brilhante polido ao rudemente
alisado. Além de cacos simples,
ocorreram cacos com
decoração, pintura e engobo,
além de fusos e uma quantidade
considerável de bordas.

Caco corrugado
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Trata-se de um sítio cerâmico, localizado
nas proximidades do sítio Palmeirópolis VI,
a 500m do córrego São Rival, em área de
cerrado alterado por atividades de
agropecuária, cujo terreno com trechos
desnudados já evidência fatores de
degradação pela erosão pluvial.

Para coleta de superfície foram

demarcados três setores A, B e C, nenhum
revelou grande quantidade de material. A
escavação se concentrou exclusivamente no
setor A. Para tanto, foram abertos seis
cortes, assim finalizados: A – 20, nível 20/
30; B – 20, nível 20/30cm; C – 20 nível 20/
30cm; P – 16, nível 40/50cm; P – 17, nível
20/30cm; P – 18, nível 20/30cm. Nos três
primeiros cortes,a escavação foi encerrada
ao atingir uma camada de cascalho.

Os demais, não foram necessário
aprofundar pela ausência de material
arqueológico.

SÍTIO PALMEIRÓPOLIS V
TORRE 313 (LT II)
MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°58’31’’S / 48°29’47’’W
UTM: 22 771 608E / 8 564 280N

Cerâmica

Foram coletados cinquenta
e sete cacos cerâmicos
provenientes de superfície e
de cortes.

O método de manufatura é
o acordelado. Seus principais
temperos são o cariapé e o
cauxi, mas  apresentam
também mica moída, quartzo
moído, hematita, quartzo
fumê, areia fina e pedaços de
quartzo inteiro.

A textura deste material
cerâmico é bem consistente,
as cores se  alternam entre cinza-amarelado,
marrom-amarelado e alaranjado, com o
núcleo cinza-claro à escuro. A queima é
redutora, o material é coeso e resistente. O
tratamento de superfície é alisado a áspero,

pela porosidade encontrada, há uma fina
camada de acabamento.

Foram classificados cacos simples,
bordas, asas, mas não é um sítio de  grande
potencial, pela quantidade de material.

Fragmento de borda extrovertida
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SÍTIO PALMEIRÓPOLIS VI
TORRE 316 (LT II)
MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°59’07’’S / 48°29’22’’W
UTM: 22 772 331E / 8 563 213N

É um sítio cerâmico localizado na fazenda
Meu Paraíso de propriedade do Sr. Ronaldo
Messias Lopes, nas proximidades do
córrego São Rival (distância de 100m), um
afluente do rio Tocantins, sob um terreno
em declive irregular, recoberto por
pastagens, que compõe o compartimento
topográfico do Planalto Sul Tocantinense,
da Serra Dourada, numa altitude de 779m.

Para o salvamento deste sítio os trabalhos
se desenvolveram adotando procedimentos
de demarcação de área. A partir deles, foi
aberto e escavado o Corte 0 – 5 do nível 0/
10cm ao nível 90/100cm, com ocorrência
de material cerâmico no nível 0/10cm, este
corte não pôde ser aprofundado, pela
ocorrência de rocha laterítica compactada.

Neste mesmo corte, no nível 60/70cm e
no nível 70/80cm ocorreu o surgimento de
quatro buracos circulares de estacas, com
profundidade média de 10cm cada um
deles, medindo:

• o primeiro: diâmetro – 22cm
  50cm x – parede Oeste
  70cm y – parede Sul
• o segundo: diâmetro – 25cm
  40cm x – parede Oeste

Área do sítio com a sede da fazenda ao fundo
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  170cm y – parede Sul
• o terceiro: diâmetro – 29cm
  131cm x – parede Oeste
  100cm y – parede Sul
• o quatro: diâmetro – 29cm
  32cm x – parede Norte
  155cm y – parede Sul
Em todos estes quatro buracos foram

coletados sedimentos para datação, embora
não estivessem associado a nenhum material
arqueológico.

O corte A – 11 foi escavado até o nível
60/70cm por apresentar compactação
média e por atingir a camada de rocha
laterítica (canga). Neste corte houve
ocorrência de material arqueológico no nível
20/30cm.

No corte B – 11, houve ocorrência de

material cerâmico nos níveis 0/10cm ao 20/
30cm. No nível 10/20cm foi coletado um
grande fragmento de borda com bojo que
se encontrava entre os corte: B – 11 e B –
12. Finalizando no nível 60/70cm, por atingir
a camada de rocha laterítica resistente.

No corte F – 30 houve ocorrência de
material arqueológico apenas no nível 0/
10cm, finalizando no nível 60/70cm,
também em função da camada de rocha
laterítica.

O corte Z – 1, com ocorrência de
material arqueológico do nível 0/10 ao 10/
20cm foi finalizado no nível 10/20cm, pela
alta compactação do solo e pelos vestígios
arqueológicos que estavam misturados ao
material de refugo (provavelmente de
construção).

Vista dos cortes A - 11 e B - 11 e estratigrafia.
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Neste sítio realizou-se uma extensa coleta
de superfície, respeitando os setores
determinados em croqui. A partir do eixo
central da setorização foi dividido em quatro
quadrantes que se estenderam até os limites
de ocorrência do material cerâmico disperso
na superfície. Durante a coleta de superfície,

os setores que apresentaram maior
ocorrência de material cerâmico foram os
setores B, C (local onde foi encontrado a
lâmina de machado polido) e D. O setor A
apresentou pouca ocorrência de material na
superfície e a vegetação de pasto dificultava
a visualização do terreno.

Cerâmica

Neste sítio foram classificados setecentos
e trinta e três cacos cerâmicos provenientes
da superfície e dos cortes. Sua confecção é
o acordelado. Os temperos que
predominam é o quartzo moído, mica
moída, areia grossa, areia fina, hematita,
canutilho, óxido de ferro, além de dois cacos
com tempero de origem Amazônica (cariapé
e cauxi).

A textura é coesa, consistente e resistente.
As cores das faces dos cacos são marrom,

marrom-avermelhada a cinza-amarelada e o
núcleo entre o cinza-médio a escuro. A queima
é bem oxidada, com faces e núcleo mais para
oxidante do que para redutor.

O tratamento da superfície foi classificado
entre alisado a áspero este último devido a
porosidade e quantidade de tempero
identificado nos cacos.

Neste sítio classificou-se cacos simples,
bordas e fundos.

Fragmento de

vasilha.
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Situado em terras da fazenda Barreiras
de propriedade da Srª Elizabeth Alves
Bernado, no contexto da unidade
geomorfológica da Serra do Jaú, em
terrenos de 441 metros de altitude (com
relação ao nível do mar), próximo ao
córrego Barreiras (500m de distância),
afluente do rio Santa Tereza, bacia
hidrográfica do Alto Tocantins.

O terreno do sítio outrora recoberto pela
vegetação de cerrado, atualmente tem

SÍTIO BARREIRAS

TORRE 284 (LT II)
MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°52’10’’S / 48°34’33’’W
UTM: 22 763 164E / 8 576 073N

grande parte utilizado como área de pasto,
antropizada pelo pisoteio do rebanho bovino
e alterada por fatores naturais, decorrentes
das chuvas torrenciais, que rasgam o solo
colinar de pastagem degradada. No entanto,
uma boa parte do sítio encontrava-se na
área de cerrado fechado.

Trata-se de um sítio cerâmico, a céu
aberto e de superfície, situado a 124,60m
Sul de distância do eixo central da torre 284
até o vão da torre 285 da LT – II.

O material arqueológico (cerâmico)
encontrava-se espalhado na área entre estas
duas torres, como também na estrada de
acesso a LT – I, correspondendo às torres
338 e 339, assim como na área da picada
aberta para os serviços de topografia que
adentra a vegetação de mata fechada.

O material cerâmico encontrado na
superfície apresentou-se muito fragmentado,

Identificação da área do sítio Barreiras
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como também, a única peça lítica (um
fragmento de machado polido),
provavelmente, quebrado pela lâmina da
máquina no processo de mecanização
agrícola do terreno.

O solo do sítio Barreiras apresentou uma
camada superior muito fina de matéria
orgânica avermelhada (em média 6cm de
espessura), que se mistura ao latossolo
bastante homogêneo, compactado e
vermelho.

Foi realizada uma setorização de 40 x
40m ao Sul da torre 284, abrindo-se dois
cortes, respectivamente: I – 20 e T – 3, sem
realização de tradagem de 10 em 10m
eqüidistantes, em função da alta
compactação do solo laterítica.

O corte I – 20 foi escavado até o nível
90/100cm, com ocorrência de material
cerâmico restrito aos dois níveis superiores.

O corte T – 3 foi finalizado no nível 80/

90cm, com ocorrência de material cerâmico
apenas no nível 0/10cm.

Todo o material coletado nestes cortes,
não ultrapassou o nível 20cm de
profundidade, a grande maioria encontrava-
se disperso por toda  superfície do terreno,
talvez, devido a enxurradas, lixiviação e
processo de mecanização agrícola.

A partir desta situação, foram realizadas
apenas coletas setorizadas de superfície,
cujo trabalho desenvolvido seguiu:

setor A – direção Nordeste do sítio
setor B – direção Noroeste do sítio
setor C – direção Sudoeste do sítio
setor D – direção Sudeste do sítio
Estes setores foram marcados a partir do

Eixo Centro – Médio (Ponto J/K – 1), em
quatro quadrantes: A, B, C, D. Os setores
A e D atravessam a estrada de acesso da
LT - I, a mesma estrada de acesso a  LT-II.

Foram coletados oitenta e um cacos de
cerâmica, incluindo cacos
simples, bordas e asas.

A técnica de manufatura é o
acordelado. O tempero
predominante é o cariapé,
quartzo moído, mica moída,
canutilho, hematita, areia
grossa e um tempero
denominado mica preta, que
está sendo observado e
identificado não só no material
deste sítio, mas também de
outros.

Cerâmica

A textura do material cerâmico é
consistente, as cores são
diversificadas, entre cinza-
amarelado ao marrom-
avermelhado para as faces,
enquanto que o núcleo
apresenta cinza-claro. De um
modo geral o material  é muito
resistente. O tratamento de
superfície é rudimente alisado,
com um fino acabamento.
Foram recolhidas bordas e asa.

Asa.
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SÍTIO JAÚ II
TORRE 218 (LT II)
MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°34’48’’S / 48°37’04’’W
UTM: 22 758 815E / 8 608 124N

Localizado na fazenda Boa Idéia, em
terrenos do Sr. Edmilson Dias Farias, a uma
distância de 300m do córrego Rebuliço,
afluente do rio Santa Tereza; na unidade
geomorfológica da Serra das Caídas que
compõe o compartimento topográfico do
Planalto Sul Tocantinense, cuja área é
representada por altitude média de 329m
(relação ao nível do mar) e recoberta por
pastagem degradada, representada por
trechos de solo semi-desnudado. O terreno
do sítio é rodeado por seqüências de
morros.

Trata-se de um sítio cerâmico de
superfície, a céu aberto, situado a 10m  de
distância da estrada não pavimentada de
acesso à Palmeirópolis e
distante da base da torre
218. O local foi setorizado,
fixando a área de trabalho
de 40 x 40 metros, tendo
como Marco Zero o ponto
A-1. Como não houve
tradagens, decidiu-se abrir
três cortes: O - 3, D-6 e J-
14.

O corte O - 3 foi
escavado até o nível 60/70
cm, até atingir a camada
laterítica, com ocorrência

de material cerâmico nos níveis: 0/10 e 10/
20 cm. Foram feitos cinco pontos de
tradagens com profundidade mínima de
70cm e máxima de 85cm, sem ocorrência
de material arqueológico.

O corte J-14 foi finalizado no nível 50/
60 cm ocorrendo material cerâmico apenas
nos níveis 0/10 e 10/20 cm. Foi
aprofundado com cinco pontos de
tradagens, com profundidade máxima de
105cm e mínima de 91cm, sem ocorrência
de vestígios.

O corte D - 6 foi escavado somente até
o nível 30/40 cm por apresentar alta
compactação na camada laterítica  e pelo
material cerâmico nestes níveis, foi
aprofundado através de sondagem, com
profundidade mínima de 50 cm e máxima
de 66cm, sem novas evidências
arqueológicas.

Foi realizada coleta de superfície dentro
da setorização do sítio, denominado de
setores A e B, este último localizado no lado
direito do sítio, próximo à estrada de acesso
à sede da fazenda Boa Idéia. Foi

Vista do setor C.
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determinado o setor C, que se localiza em
terrenos de outra propriedade, pertencente
ao Sr. José Dias Faria, do lado oposto ao

Foram coletados duzentos e noventa e
cinco cacos
c e r â m i c o s ,
classificados em
simples, bordas e
fuso. Alguns com
banho vermelho.

O tipo da
confecção é o
acordelado. O
predomínio do
tempero é o cauxi,
quartzo moído, mica
moída, areia fina,
hematita, quartzo
fumê, canutilho e o cariapé.

Cerâmica

sítio Jaú II, do outro lado da estrada que
liga as cidades de Peixe a Jaú do Tocantins.

A textura é coesa e o material varia nas
cores entre o cinza-
claro, marrom-
amarelado ao
marrom-acinzentado e
o núcleo cinza-escuro
a avermelhado. A
queima é bem
oxidada.

O tratamento de
superfície é alisado,
com acabamento fino,
alguns cacos
a p r e s e n t a m
porosidade.Fuso cerâmico reconstituido

SÍTIO JAÚ III
TORRE 225 (LT II)
MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°36’49’’S / 48°37’11’’W
UTM: 22 758 589E / 8 604 915N

O sítio localiza-se na fazenda
Cachoeirinha, de propriedade do Sr. Luís
Carlos Marinho do Rego e caracteriza-se
por ser um sítio cerâmico a céu aberto e de
superfície. Está a 700 m do córrego

Gameleira, afluente do rio Santa Tereza.
A setorização deste sítio foi realizada

dentro da área de pastagem, cujo terreno
sofreu impacto da mecanização agrícola,
que provocou tanto a dispersão, quanto a
destruição do material arqueológico.

 O entorno da área do sítio é cercado
por uma cadeia de morros recobertos por
cerrado denso, com árvores de porte
elevado.

A partir da dispersão do material
cerâmico foi realizada a setorização do sítio,
tomando o centro da torre 225 como eixo
referencial. A área setorizada de 40x40m,
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a 124,30m de distância do centro da torre,
foi posicionado o Norte Magnético a 99º e
52’ de azimute. O Marco Zero do sítio
denominou-se ponto A-I.

Foram abertos três cortes: J-11; R-2 e
A-20. O corte J-11 foi concluído no nível
0/10 cm e 10/20 cm. A partir de 90/100
cm, foram aprofundados cinco pontos de
tradagens, com profundidade mínima de 85
cm e máxima de 107 cm, até atingir a
camada laterítica. Não houve ocorrência de
vestígios arqueológicos em nenhum dos
pontos.

Objetivando avaliar o potencial do sítio
foi realizada coleta de superfície por toda a
área, de acordo com os quadrantes de

setorização a partir do Marco Zero (ponto
A-I):

setor A – setorização geral do sítio
setor B – quadrante Sudoeste
setor C – quadrante Noroeste
setor D – quadrante Sudeste
setor E – quadrante Nordeste
Em todos estes quadrantes foi coletado

material cerâmico e no setor E foi coletada
na superfície material lítico, em nenhum dos
cortes apresentaram  material semelhante.
Como a topografia do terreno é um declive,
há possibilidade do material lítico ter sido
carreado de outro local, haja visto que este
tipo de matéria prima, na região, é comum
ocorrer próximo ao leito de rios.

Cerâmica

Pela análise o método de manufatura
utilizado na confecção do material cerâmico
é o acordelado, quanto aos temperos usados
foram: quartzo moído, mica moída e
misturados a estes o cauxi e o cariapé, e
ainda, mica preta, areia fina, canutilho e mica

dourada.
O tratamento de superfície interna e

externa dos cacos cerâmicos deste sítio é
do tipo alisado. Foram catalogados dez
bordas e dois fundos, além de vários cacos
simples.

Bordas simples
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SÍTIO JAÚ IV
TORRE 235 (LT II)
MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°39’35’’S / 48°36’44’’W
UTM: 22 759 344E / 8 599 300N

Localizado na fazenda Boa Vista, de
propriedade do Sr. Severino Pereira da
Silva, há uma distância de 300m do córrego
Brejo da Vaca, afluente do rio Santa Tereza,
em terreno gradeado para utilização de
pasto.

Caracterizou-se como um sítio cerâmico
a céu aberto e de superfície, com área de
aproximadamente 200 x 200m, com alto
potencial de material cerâmico. Com maior
incidência na parte preservada de cerrado
denso, no lado oeste do sítio. De acordo
com a dispersão do material arqueológico
na superfície, foi realizada uma setorização

de 60 x 40m, tornando o centro da torre
235 como eixo para nortear a setorização
do sítio posicionado o norte magnético a
103º e 53’ de azimute. O Marco Zero
denominou-se ponto A - 1.

Foram abertos dois cortes: N - 14 e H -
18.

No corte N - 14 houve ocorrência de
material cerâmico, apenas nos níveis 0/10
cm e 10/20 cm e foi concluído no nível 50/
60 cm.

No corte H-18 apareceu material
cerâmico apenas no nível 0/10 cm, finalizado
também no 50/60 cm.

No setor A foram abertos mais cinco

cortes: A - 25, finalizado no nível 30/40 cm;
J - 35, finalizado no nível 40/50 cm; F - 1,
finalizado no nível 60/70 cm; H-18,
finalizado no nível 60/70 cm e o N - 14,
finalizado no nível 50/60 cm. Todos
alcançando uma camada de cascalho
laterítica por volta de 50cm de profundidade.

Em virtude disto não foram feitas

Ambiente de

entorno da área

do sítio
arqueológico
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tradagens nos cortes finalizados.
Foi realizada uma extensa coleta de

superfície. Para isso, foram demarcados
quatro setores de coleta com as seguintes
dimensões:

setor A – 70 x 40 m
setor B – 60 x 40 m
setor C – 40 x 40 m

setor D – 70 x 60 m
No setor D foi aberto o corte AH-30,

este setor foi o único deste sítio com
ocorrência de material lítico na coleta de
superfície, que foi classificado como
fragmento de matéria prima sem marcas de
uso.

Cerâmica

Na área do sítio foram coletados
setecentas e vinte e sete cacos cerâmicos
provenientes de cortes e tradagens que
apresentaram as seguintes características:

O método de manufatura é o acordelado.
Os temperos regionais: quartzo, mica
(ambos moídos), areia grossa, areia fina,
hematita, canutilho, quartzo fumê, cauxi,
micas preta e dourada. Textura  resistente.
A coloração das faces é variada, nos tons

marrom-claro, marrom-médio e marrom-
avermelhado sendo o núcleo cinza-claro.  A
queima é oxidada nas faces.

Tratamento de superfície é rudimente
alisado, com cacos de acabamento fino, e
outros com porosidade e tempero nas
paredes interna e externa dos cacos.

Foram classificadas trinta e uma bordas,
dois fundos, uma asa e o restante em cacos
simples.

Conjunto de fundos.
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SÍTIO PARAÍSO I
TORRE 156 (LT II)
MUNICÍPIO DE TALISMÃ - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°20’25’’S / 48°46’04’’W
UTM: 22 841 727E / 8 634 737N

Localizado na fazenda Paraíso de
propriedade do Sr. Hamilton Vieira. É um
sítio cerâmico de superfície, a céu aberto,
exposto a intempéries (sol e chuva), em área
de vegetação de capoeira, com alguns
trechos de cerrado desmatado e se
recompondo.

O relevo compreende uma superfície
plana, com altitudes que variam entre 270 a
300m, os terrenos são banhados pelo rio
Cana Brava, compondo parte das áreas de
Depressão do Alto Tocantins.

O rio Cana Brava é o principal
abastecedor do contexto do sítio, é um
afluente direto da margem esquerda do rio
Santa Tereza e componente da rede de
drenagem da bacia hidrográfica do rio
Tocantins.

O clima regional é tropical úmido, com
moderada deficiência hídrica no inverno e
elevada temperatura nos meses de julho,
agosto e setembro, com precipitação média
anual entre 1.400 à 1.600mm.

No sítio não houve trabalho de
sondagem. Assim, a setorização tomou
como centro a própria torre 156,
aproveitando a área aberta de sua
construção. Esta torre pertence a LT – II e
tem como correspondente na LT – I a torre
190.

O sítio foi setorizado em 40x40m e mais
quatro setores, de acordo com os aterros
de cabo desta mesma torre:

Área no entorno do sítio
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setor A – Leste do sítio
setor B – Norte do sítio
setor C – Oeste do sítio
setor D – Sul do sítio
Está subdivisão foi realizada para

proceder a coleta dos fragmentos de
cerâmica na superfície.

Foram abertos três cortes: A – 20, S – 9
e  N – 16.

O corte A – 20 foi finalizado no nível 90/
100cm, com ocorrência de material
cerâmico nos níveis: 0/10cm e 20/
30cm. Neste corte, ao atingir o
nível 90/100cm, também foi
realizado cinco pontos de
tradagens , com profundidade
mínima de 83cm e máxima de
107cm.

O corte N – 16 foi escavado até
o nível 90/100cm, com material
arqueológico no nível 10/20cm e
nos níveis 20/30cm. Neste nível foi
realizada cinco tradagens, onde a
profundidade mínima foi de 42cm

e a máxima de 52cm, todos chegando a
rocha matriz, “canga”.

O corte S – 9, foi escavado até o nível
90/100cm, com ocorrência de material em
níveis 10/20cm e no nível 20/30cm. Foram
também, neste corte realizados cinco
tradagens, no nível 90/100cm, com
profundidade máxima de 62cm e mínima
59cm, também atingindo a camada
laterítica, sem ocorrência de material
arqueológico.

Estratigrafia do corte N - 16

O material cerâmico é proveniente da
superfície e dos cortes, apresentou cento e
trinta e quatro cacos, compreendidos em
cacos simples, bordas e fuso.

O método de manufatura é o acordelado.
Prevalecem no material cerâmico os
temperos regionais: quartzo moído e mica
moída. E ainda misturados a estes estão: o
cauxi, cariapé, óxido de ferro, areia fina,
hematita, quartzo fumê, amianto, assim como

alguns quartzos hialino e leitoso.
Como todos os outros sítios em relação à

textura do material, neste também ela é coesa.
Há uma variação de cores nas faces como:
marrom-avermelhada, cinza-médio e no
núcleo cinza-claro a médio. Queima mais para
redutora, o material é bem resistente. O
tratamento é brilhante, com acabamento fino,
somente em alguns cacos apresentam
porosidade.

Cerâmica
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SÍTIO SUCUPIRA I
TORRE 116 (LT II)
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°11’47’’S / 48°53’33’’W
UTM: 22 729 118E / 8 650 873N

Sítio predominantemente cerâmico a céu
aberto, distantes 150m do córrego
Cabeceira Grande, um afluente do rio Cana
Brava. Localiza-se precisamente na fazenda
Boa Sorte, pertencente ao Sr. Jusabdon
Naves Cançado.

O terreno deste sítio encontra-se
totalmente desmatado e gradeado por vezes
consecutivas, para implantação de pastagem.
Atualmente encontra-se preparado para o
plantio de soja.

A área apresenta solo argiloso e
afloramento de laterita concrecionária. O
relevo é plano, com cotas de 288m de
altitude.

O sítio teve como referência o centro da
torre 116 da LT - II, para indicação do
Marco Zero (ponto L - 1), que se localiza
entre o vão das torres 140 e 141 da LT - I.

 Não se efetuou tradagens para o resgate,
a área do sítio foi delimitada por uma
setorização de 40x40m, a partir de 10m de
distância da torre, obedecendo a indicação
da coleta de superfície durante a etapa de
monitoramento, na direção de um dos
quatro cabos de sustentação, na porção
Noroeste da área.

Foram abertos três cortes, sendo o
primeiro deles na direção Noroeste (corte
T - 9); o segundo a Oeste, na extremidade
do sítio (corte S - 19) e o terceiro no centro

Entorno da área do sítio.
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da setorização (corte J - 11).
O corte T-9 teve sua profundidade

máxima de 90/100 cm até atingir a camada
rochosa de solo laterítico (canga).

O corte S-19 também foi finalizado no
nível 90/100 cm, porém, neste corte foram
abertos cinco pontos de tradagem, com
profundidade mínima de 16 cm e máxima
de 60 cm até atingirem a camada laterítica.

O corte J - 11 finalizou no nível 50/60
cm, devido também a compacta camada de

solo laterítico.
O único corte que apresentou material

arqueológico cerâmico foi o T - 9, mesmo
assim, somente no nível 10/20cm. A
ocorrência de material arqueológico
realmente confirmou-se na direção
Noroeste, ou seja, em local mais baixo,
próximo à vazante do curso d’água e
atravessado pelas torres 115 e 116 da LT -
II.

O material cerâmico é proveniente de
superfície dos cortes.  Foram encontrados
somente seis cacos cerâmicos, sendo cinco
cacos simples e uma borda.

Seu método de manufatura é o
acordelado. O tempero predominante é o

Cerâmica

cariapé, areia fina, canutilho e hematita. A
textura é coesa. O material apresenta faces
na cor alaranjada e com o núcleo cinza-
claro. A queima é redutora e o tratamento
de superfície é o alisado, com fino
acabamento.

Fragmento de prato ou assador.
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Estratigrafia do corte T-8, nível 110/120 cm.

SÍTIO SUCUPIRA II
TORRE 148 (LT II)
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 12°18’25’’S / 48°47’37’’W
UTM: 22 739 962E / 8 638 508N

Trata-se de um sítio cerâmico
a céu aberto, localizado em terras
da fazenda Santa Paula do Norte
de propriedade do Sr. Vanderlei
Mendonça Vieira, nas
proximidades da torre 148, da
LT-II, que tem como
correspondente e referencial a
torre 181 da LT-I.

O solo do sítio encontra-se
recoberto por pastagem
formada, está distante 150m da
margem do rio Cana Brava,  área
de inundação, cujo ambiente
atinge cotas altimétricas de 257m (acima do
nível do mar).

Neste sítio não houve tradagens e o seu
resgate se procedeu a partir da delimitação
da área, por uma setorização de 40x40m,
usando o centro da torre 184 como
referencial para marcação do ponto zero
(ponto L-1).

Durante a etapa de monitoramento, o
material coletado na superfície do solo,
concentrava-se no sentido Sul da torre.

Por ocasião do resgate, próximo ao lado
direito de um dos aterramentos do cabo,
no sentido Sudoeste da torre 184, verificou-
se um “monte de terra preta”, com diâmetro
de 9m por 94cm altura (em relação ao nível
topográfico do terreno do sítio). Na dúvida

de que fosse um sítio arqueológico ou um
depósito de material orgânico depositado
pelas obras de implantação da torre, foi feito
um corte estratigráfico no centro deste
“monte”.

Na extensão da área do sítio foram
abertos três cortes, respectivamente: B-19,
L-3 e T-8.

O corte T-8 (localizado justamente no

centro do monte de terra preta) foi escavado
até o nível 110/120 cm, com ocorrência de
material cerâmico nos níveis: 0/10 cm; 60/
70 cm; 70/80 cm e 90/100 cm. No nível
finalizado, mesmo sem ocorrência de
material arqueológico, foram perfurados
cinco pontos de tradagens dentro deste
corte, com profundidade mínima de 100 cm
e máxima de 110 cm, não houve evidências
arqueológicas em qualquer dos pontos.
Assim, por apresentar apenas um caco de
cerâmica na primeira camada do corte (nível
0/10 cm) e o restante do material cerâmico,
ocorrendo apenas nos níveis bem abaixo
(correspondendo ao nível padrão
topográfico do sítio), sem qualquer
seqüência, ficou atestado que o “monte de
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terra preta” era apenas um depósito de
entulho orgânico retirado da área da torre.

O corte B-19, mais próximo à margem
do rio Cana Brava, foi escavado até o nível
90/100 cm, com ocorrência de material
arqueológico nos níveis 0/10 cm, 10/20 cm
e 20/30cm. No nível da escavação
finalizada, aprofundou-se o corte com cinco
pontos de tradagens de profundidade
mínima de 131cm e máxima de 153cm, até
atingir a camada argilosa, sem material

arqueológico.
O corte L - 3, finalizado no nível 90/

100cm apresentou material arqueológico
nos níveis: 0/10cm, 10/20cm, 30/40cm e
40/50cm.

A partir do último nível escavado foram
abertos cinco pontos de tradagens, com
profundidade mínima de 119cm e máxima
de 128cm, até a camada argilosa, sem
ocorrência de material arqueológico em
nenhum dos pontos.

Foram coletados cento e dois cacos
cerâmicos provenientes da superfície e de cortes.

Cacos simples, bordas, entre estes, alguns
apresentam êngobo vermelho, branco e banho
vermelho. O método de manufatura é o
acordelado. No tempero predomina o quartzo
moído, mica moída, areia fina, óxido de ferro,

Cerâmica

canutilho, hematita, e alguns grãos de amianto.
A textura é coesa. As cores das faces são
cinza-claro, marrom-médio e avermelhado e o
núcleo cinza-médio a escuro. Queima bem
oxidada. O tratamento de superfície é alisado,
somente em alguns cacos se observa a
presença do tempero na face externa.

SÍTIO GURUPI I
TORRE 575 E 576 (LT I)
MUNICÍPIO DE GURUPI - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 13°35’26’’S / 48°19’29’’W
UTM: 22 789 512E / 8 495 973N

A área do sítio está localizado no vão
entre as torres 575 a 576 da LT - I, na
fazenda Independência, de propriedade do
Sr. João Gomes de Sousa, é um sítio
cerâmico a céu aberto e encontra-se em
meio a um pasto em uso pelo rebanho

bovino.
O sítio encontra-se descontextualizado e

quase destruído por várias vezes ter sido
revirado pela  “grade” de trator.

A vegetação original foi substituida pela
pastagem rasteira e apresenta vegetação
mais avolumada nas margens dos córregos
Bandeira e Cabeceira Verde.

Há muita laterita espalhada pela
superfície do solo e cascalheira a certa
profundidade, no entanto, é também
formado por latossolo arenoso de
coloração vermelho-amarelada.

Foi realizada uma extensa coleta de
superfície, o material estava disperso mais
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para a área da LT - I do que para a área da
LT - II.

A setorização foi realizada numa área de
80m de largura por 80m de comprimento,
com linhas interiores e paralelas de 10x10m.

Nesta setorização foram marcados
pontos de 20x20m e receberam a

denominação de A - 1 até I - 10, em cada
ponto foi feita uma tradagem, cuja
profundidade variava de acordo com o
terreno, atingindo o nível  de 110cm, sendo
que em nenhum ponto foi encontrado
material arqueológico na área onde deverá
passar a LT - II.

Fragmentos de bordas.

Cerâmica in situ

Por ser o
m a t e r i a l
c e r â m i c o
exclusivamente
proveniente da
coleta de
superfície, não
foi classificado
por ocasião
desta primeira
fase de análises.

Cerâmica
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SÍTIO GURUPI II
TORRE 587 (LT I)
MUNICÍPIO DE GURUPI - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 11°40’11’’S / 48°58’21’’W
UTM: 22 721 021E / 8 709 164N

O sítio situa-se junto à
torre 587 da LT-I, na fazenda
Rian, de propriedade do Sr.
Kleber Rocha.

O ambiente compreende
área de brejo, constituída pela
nascente do rio Gurupi. A
Oeste da linha da LT - I e na
área próxima da linha da LT -
II o terreno também é
banhado por brejo e pelo
curso do rio Gurupi.

A vegetação original  é
representada por  palmeiras
Tucum (Bactris setosa) e
Burutis(Mauritia vinifera) que
acompanham a extensão do brejo e por
pastagem nativa, outrora utilizado pelo
rebanho bovino, hoje acha-se abandonada.

É uma região de morros, relevo em
aclives e declives.

O solo é argiloso, de coloração escura
nas margens do rio e dos brejos  e vermelha

nas áreas afastadas.
 Há muita laterita dispersa pela superfície

e nódulos de quartzo espalhados pela área
do sítio.

Para o resgate do sítio foi realizada uma
setorização alfanumérica, onde foram
marcados quarenta pontos de tradagens,
cuja profundidade variou de acordo com o

terreno (máxima de 2,70m). Em nenhuma
das quarenta tradagens realizadas, ocorreu
material arqueológico em profundidade, na
área onde deverá passar a LT-II.

É um sítio lítico caracterizado e
classificado por ocasião do Projeto
SALTMISA (Acoéme n° 1).

Neste sítio foram coletadas duas peças,
mas apenas uma foi classificada em lasca
retocada em quartzo, medindo 61 x 42  x

Lítico

Área da LT - I, tendo ao fundo a nascente do rio Gurupi.

32 mm, retirada de uma profundidade de
130 cm pelo trado.
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SÍTIO GURUPI V
TORRE 19 (LT II)
MUNICÍPIO DE GURUPI - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 11°43’41’’S / 49°04’14’’W
UTM: 22 712 303E / 8 693 497N

Localiza-se dentro da fazenda Bela Vista,
de propriedade do Sr. Amândio Mendes.

É um sítio cerâmico de superfície, a céu
aberto, terreno recoberto por vegetação de
pasto que já foi  bastante gradeado, com
predomínio de palmeiras Bacaba
(Oenocarpus circumtextus).  O
procedimento de “gradear” causa
interferência no solo até 20cm de
profundidade, o que para um sítio pouco
profundo como este, causa danos
irreparáveis ao material arqueológico.

O solo, caracteriza-se por uma camada
orgânica superficial, recobrindo a camada
areno-argilosa, de cor marrom-
avermelhada, que sofreu interferências pelo
aterramento dos cabos da torre 19, cuja
intervenção contribuiu para o aflorar do
material arqueológico.

Para o resgate do sítio delimitou –se a
área por uma setorização de 100x60m,
usando o próprio centro da Torre 19, como
ponto médio, tendo como marco zero o
ponto A - 1.

Foram feitos setenta e sete pontos de
tradagens (linha alfabética) A, B, C, D, E,
F e G (do número 1 ao 11), eqüidistantes
em 10m, com profundidade máxima de
219cm e mínima de 65cm, sem ocorrência
de material arqueológico. Com essa
situação foi interrompida a perfuração de

alguns pontos e realizado a demarcação de
um novo setor “B”, mais próximo a cerca
de arame farpado, onde foram encontrados
vários fragmentos de cerâmica.

O primeiro foi denominado setor “A”. A
linha A do setor A, serviu de base para o
setor B, a 30m de distância do A e com
setorização de 30x60m

Foram marcados vinte e oito novos
pontos de tradagens H, I, J e K (número 1
ao 7), sendo que em nenhum deles foi
encontrado material arqueológico, com
exceção do ponto J - 2, onde revelou
material cerâmico a 18cm de profundidade.

Com essas evidências arqueológicas
decidiu-se estender a linha alfabética do
setor B em direção à estrada onde apareceu
mais material, realizou-se mais três pontos
de tradagem além da cerca, entrando em
uma área de mata nativa e fechada.

Criou-se uma linha de extensão,
eqüidistante em 10m, sendo que muitos dos
pontos não foram abertos por se localizarem
no meio da estrada. Foram abertos os
pontos que se localizavam no interior da
mata, alguns com profundidade de 6cm e
outros com 149cm. Observou-se, então,
que a maior concentração de material deste
sítio, achava-se fora do limite da fazenda
Bela Vista.

De acordo com a sondagem realizada,
abriu-se um corte no setor “B” e alguns
outros nas linhas de extensão deste mesmo
setor.

Desta forma, o corte J - 1 atingiu
profundidade de 40cm, com ocorrência de
material cerâmico no nível 10/20cm. O corte
U - 19, com profundidade máxima de 40cm
e com ocorrência de material cerâmico no
nível 10/20cm.
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Cerâmica

Por ocasião do resgate do sítio foram
coletados cento e quarenta e um cacos
cerâmicos provenientes da coleta de
superfície, das tradagens e dos cortes
realizados no perfil do solo. Classificados
como cacos simples, bordas e alguns com
engobo vermelho.

A técnica de confecção foi o
acordelado.

No tempero da cerâmica aparecem:
quartzo e mica moídos, misturados a estes
óxido de ferro, hematita, quartzo fumê,

Cerâmica in

situ.

areia fina, canutilho. A textura dos cacos
apresentam textura coesa, são leves e
resistentes. As cores que predominaram
foram cacos marrom-médio, rosa-claro,
cinza-médio e núcleo cinza-escuro e
marrom-avermelhado. De queima
redutora .

O tratamento de superfície foi
classificado em bom e ruim: bom por ser
alisado e ruim por apresentar tempero na
superfície e por ser poroso.

SÍTIO GURUPI VI
TORRE 22 (LT II)
MUNICÍPIO DE GURUPI - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 11°49’21’’S / 49°03’18’’W
UTM: 22 711 894E / 8 692 340N

O sítio localiza-se dentro da fazenda
Tanabi, de propriedade do Sr. José Santos
Andrade, junto à torre 22 da LT-II. Foi
descoberto durante a etapa de
monitoramento.

O local caracteriza-se por uma vegetação
de pasto para a criação de gado, com
poucas árvores do cerrado. Em frente a área
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do sítio também encontra-se uma outra
propriedade, cujo dono não é o mesmo
proprietário da fazenda citada acima. Este
lugar é recoberto por vegetação de mata
nativa.

É um sítio cerâmico a céu aberto e de
superfície, localizado numa planície, sobre
uma vegetação de pastagem.

O terreno sofreu impacto da máquina
agrícola que interferiu até 20cm, revolvendo
o solo, emergindo o material arqueológico
e promovendo a dispersão do mesmo por
grande extenção da área. A cerâmica
encontra-se muito fragmentada e dispersa,
inclusive na estrada de acesso à fazenda.

O solo é caracterizado pelo latossolo
avermelhado até a camada laterítica, esta
última  varia em profundidade no terreno e
no sentido Norte apresentou na superfície
do solo.

Devido a extensão da área do sítio
decidiu-se pela setorização padrão de
60x100m, porém com uma extensão de
linhas paralelas à linha numérica do sítio,
tendo o Marco Zero como o ponto de
sondagem D - 1 e que se distancia cerca de
30m, fazendo um ângulo de 90 graus, com
a linha de 40m perpendicular à torre 22.

Desta forma, foram abertos três pontos
de tradagens, dentro da vegetação da mata.

Cada linha de extensão eqüidistantes em
10m, feita em todas as linhas alfabéticas,
com exceção da linha G, devido a uma casa
de abelhas.

A linha A totalizou 13 pontos, as linhas
B, C, D, E e F totalizaram 14 pontos, a
linha G, somente 11 pontos. No total foram
feitos noventa e quatro pontos de tradagens,
também eqüidistantes em 10m, que tiveram
profundidade máxima de 116cm e
ocorrência de material arqueológico em
apenas vinte e um pontos.

Foram abertos três cortes: AD - 3, I - 23
e Q - 31.

O corte AD - 3 foi finalizado no nível
120cm, sendo abertos cinco pontos de
tradagens, um em cada vértice e mais um
ao centro, com profundidade máxima de
100cm e mínima de 50cm por atingir a
camada laterítica, sem ocorrência de
material arqueológico.

O corte I - 23 foi escavado e finalizado
no nível 140/150cm, devido ao
aparecimento de solo laterítico, com
ocorrência de material arqueológico nos
níveis 0/10 e 10/20cm.

O corte Q - 31 foi escavado e finalizado
no nível 10/20 e, no final do nível 110cm
foram feitos cinco pontos de tradagens, sem
ocorrência de vestígios arqueológicos.

Foram encontrados cento e setenta cacos
cerâmicos, a maioria simples, duas bordas,
dois fundos,  um aplique, são materiais
provenientes da coleta de superfície, trados

Cerâmica

e cortes.
 A confecção deste material é o

acordelado. Os temperos que prevalecem
são o quartzo e a mica moída, areia fina e
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grossa, hematita, canutilho, óxido de ferro
e o cariapé. De textura coesa e a cor
variando nas faces, do marrom-
avermelhado ou amarelado ao cinza-médio

e o núcleo cinza-escuro. A queima é bem
oxidada. Tratamento de superfície dos cacos
entre alisado ao áspero.

SÍTIO GURUPI VII
TORRE 23 (LT II)
MUNICÍPIO DE GURUPI - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 11°49’36’’S / 49°03’23’’W
UTM: 22 711 750E / 8 691 874N

O sítio localiza-se na fazenda Tanabi, de
propriedade do Sr. José Santos Andrade,
junto à torre 23 da LT - II, descoberto por
ocasião da etapa de monitoramento.

É um sítio cerâmico a céu aberto e de
superfície, localizado numa planície sobre
uma área de pastagem com intensa atividade
pecuária. O terreno sofreu impacto por
mecanização agrícola até a profundidade de
20cm, este processo revolveu o solo,

emergindo o material arqueológico e
promovendo a dispersão do mesmo por
uma grande área. O material cerâmico é
escasso, fragmentado e encontrado em
pouca profundidade e por toda superfície
da área delimitada do sítio.

O solo é caracterizado como latossolo
avermelhado, até a camada laterítica
(canga), que varia de acordo com a
profundidade do local, a Sudeste da torre
este material aflora pela superfície do
terreno.

Devido ao escasso material cerâmico,
decidiu-se por uma setorização menor, de
40x60m, com uma linha perpendicular à
torre 23, de 40m, que fez um ângulo de 90
graus com outra de 30m, marcando o local
onde se inicia o Marco Zero deste sítio
(ponto C - 1 – da sondagem), totalizando a

Aplique com decoração de zoomorfo.
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linha alfabética em A, B, C, D e E e a linha
numérica de 1 ao 7.

Foram feitos trinta e cinco pontos de
tradagens, cuja profundidade máxima foi de
173cm e mínima de 122cm por atingir a
camada laterítica. Sem ocorrência de
material arqueológico em nenhum dos
pontos.

O corte L - 4 foi escavado até o nível

120/130cm, com ocorrência de material
cerâmico apenas no nível 0/10 cm.

No nível 130cm, devido ao pouco
material arqueológico, decidiu-se abrir cinco
pontos de tradagens neste nível, um em cada
vértice e mais um ao centro, com
profundidade máxima de 85cm e mínima de
58cm, todos sem ocorrência de material
arqueológico.

O material é proveniente de superfície
e cortes, sendo que foram encontrados
apenas três cacos cerâmicos, na área
deste sítio.

Neles o método de manufatura é o
acordelado. O tempero predominante é

Cerâmica

o cauxi, cariapé, areia fina e canutilho. A
textura deste material é coesa. Possuem
cor cinza-amarelada nas faces e cinza-
claro no núcleo. De queima redutora. O
tratamento foi considerado brilhante e
polido com argila homogênea.

B.Trecho entre Gurupi a Miracema do Tocantins - TO

SÍTIO ALIANÇA II
TORRE 530 (LT I)
MUNICÍPIO DE ALIANÇA - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 11°27’33’’S / 48°54’34’’W
UTM: 22 728 077E / 8 732 423N

O sítio localiza-se junto a torre 530 da
LT-I, na fazenda Vou Te Laçar de
propriedade do Sr. Pedro Alves Cordeiro.
Trata-se de um sítio já pesquisado durante
o Projeto SALTMISA e que evidenciou

material arqueológico cerâmico tanto na área
da LT-I, quanto na área da LT-II, o que
obrigou a equipe de resgate do Projeto
SALTTINS a realizar uma extensa
setorização que se estendeu da área da LT
- I até a área da LT-II.

Estabeleceu-se o ponto A - 1 à 140m da
torre 530 da LT - I, nessa setorização de
100m de largura por 100m de
comprimento, foram realizados ao todo,
cento e vinte e uma sondagens com trado,
em uma área de 10.000m² com
profundidades variadas devido ao terreno.
A maior profundidade foi de 130cm e a

Acoéme . nº 3pag. 42



mínima foi de 20cm, em alguns pontos foi
evidenciado material arqueológico, nunca
ultrapassando os 20cm.

Foram abertos os cortes (F - 26, AH -
11, AS - 30, AS - 31), em pontos onde
foram coletados materiais, os quais foram
descidos até a profundidade de 40cm (F -

26) e os demais até 50cm, o material
cerâmico foi coletado até o nível 10/20cm.

No corte AS - 31, no nível 10/20cm, foi
encontrada uma grande peça fragmentada
que se estendia pela parede do corte AS -
30, o que resultou na abertura deste corte,
a única encontrada.

Foram coletados quinhentos e oitenta e
um cacos cerâmicos provenientes de cortes
e tradagens.

A confecção apresentada é o acordelado.
O tempero que aparece é o quartzo e a mica
moída, além desses temperos
predominantes, também são encontrados o
cauxi e o cariapé misturados a eles, outros
temperos regionais: hematita, óxido de ferro,
areia grossa, quartzo fumê e canutilho.

Cerâmica

Material de textura consistente. As cores
que prevalecem nas faces são o cinza-claro,
marrom-avermelhado e o núcleo cinza-
médio. As faces internas e externas são
redutoras com o núcleo oxidante. O
tratamento de superfície varia de rudimente
alisado a áspero, apresentando porosidade
na superfície por causa da quantidade de
tempero utilizado quando da confecção dos
objetos cerâmicos.

Área do sítio, vista da base da torre (LT - II) - sentido norte.
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SÍTIO MIRORÓ

TORRE 273 (LT I)
MUNICÍPIO DE PUGMIL - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 10°30’46’’S / 48°52’55’’W
UTM: 22 731 811E / 8 837 105N

O sítio encontra-se localizado na fazenda
Dois Irmãos, de propriedade do Sr. João
Gomes de Sousa, junto a torre 273 da LT -
I. É um sítio cerâmico, encontrado em meio
a área de pasto, com pouco material
arqueológico, representado
por fragmentos cerâmicos
espalhados pelo solo.

O terreno onde está
situado o sítio, foi por várias
vezes revirado pela “grade”
do trator, por este motivo o
mesmo encontra-se
descontextualizado e quase
destruído.

Junto a esta torre encontra-
se uma vegetação densa que
se estende por uma área de
aproximadamente 50.000 m²,
a mesma parece ter sido
resurgida e não ser à
vegetação primária da região
(área de capoeira).

Há muita laterita espalhada pela
superfície e cascalheira a certa
profundidade, mas o solo é quase todo
formado por latossolo arenoso de
coloração vermelho-amarelado, é um solo
pouco compactado, de fácil escavação e
úmido à profundidade de 40cm.

Foram feitas duas setorizações: A e B.
A área A setorizada foi de 60m de largura

por 100m de comprimento, totalizando uma
área de 6.000m² onde foram marcados
setenta e sete pontos de tradagens de
10x10m para delimitar a área do sítio, estes
pontos receberam a denominação de A - 1
até G - 11.

Em cada ponto foi realizada uma
tradagem cuja profundidade variava de
acordo com o terreno, a maior profundidade
alcançada foi de 248cm e a menor foi de
125cm. Em apenas 2 pontos (B - 5 e E - 4)
encontrou-se material arqueológico

respectivamente nas profundidades de 13cm
e 19cm, na área onde deverá passar a LT -
II.

Nestes locais foram abertos dois cortes
de 2x2m, o corte E - 21 e o corte U - 16, e
outros quatro cortes, devido ao material
encontrado na superfície, cortes E - 8, J -
6, J - 7 e I - 8.

Área de capoeira no entorne da torre (LT - I).
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Foram coletados cento e vinte e cinco
cacos cerâmicos provenientes da coleta de
superfície e da escavação de cortes.

A confecção é o acordelado. O tipo de
tempero encontrado foi cariapé e cauxi,

Cerâmica

Todo o material coletado encontrava-se
nos níveis 0/10cm e 10/20cm, com exceção
dos cortes J - 6 e J - 7, onde devido a um
buraco dentro deste último corte, foi
encontrado material cerâmico no nível 60/
70cm.

Nos cortes E - 8 e I - 8, não houve
ocorrência de material arqueológico.

A 40m da setorização A foi encontrado

um marco da LT - II de número 234, foi
feita então a setorização (B) alfanumérica
de 4x20m, na qual foram abertos quinze
pontos de tradagens para verificar se havia
material arqueológico, porém sem
ocorrência.

Este sítio já havia sido trabalhado por
acasião do Projeto SALTMISA (Acoéme n°
1).

apresentou também quartzo moído,
hematita, areia fina, óxido de ferro e canutilho.
A textura coesa e as cores das faces do
material são marrom-médio, marrom-
amarelado e marrom-avermelhado com o

Fragmento de cerâmica com o tempero

predominante Cariapé
(em detalhe na foto)
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núcleo cinza-escuro. A queima é bem
oxidada. Todo material é resistente tendo ou
não tempero na superfície. O tratamento de
superfície é alisado a rudimente alisado, com
tempero na superfície, mas ocorrem alguns

cacos simples com acabamento fino e cacos
decorados que apresentam pintura branca e
engobo branco. Outras decorações
encontradas são o entalhado, ungulado e o
escovado.

SÍTIO MIRACEMA

TORRE 101 (LT I)
MUNICÍPIO DE BARROLÂNDIA - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTMISA
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 09°54’30’’S / 48°40’21’’W
UTM: 22 755 215E / 8 903 836N

O sítio localiza-se junto a torre 101 da
LT - I, na fazenda Caridade de propriedade
do Sr. Adenísio José Dias.

É um sítio cerâmico, de superfície e
pequena profundidade. Encontra-se num
pasto em uso e por várias vezes revirado
na operação conhecida como “gradear” o
solo, por este motivo o sítio encontra-se
impactado.

É uma região plana e sem vegetação
densa, com exceção de uma pequena área
na direção Norte que deve ser reserva ou
área de proteção obrigatória. Mais ao
Norte do sítio, (cerca de 800m) há um
córrego de nome Caridade.

O solo é argiloso de coloração vermelha-
amarelada e de pouca compactação o que
facilita a escavação. A primeira camada mais
superficial é um pouco mais escura devido
à proximidade com a cobertura vegetal.

A equipe realizou nessa área uma
setorização alfanumérica de 60x100m,
foram marcados setenta e sete pontos de
tradagens para determinar os limites do sítio.

Cada tradagem variou na profundidade
máxima de acordo com a compactação do
terreno, nos pontos A - 1 a 110cm, A - 5 a
16cm, A - 7 a 13cm e F - 8 a 10cm. Foram
coletados material arqueológico na área
onde deverá passar a LT-II.

Marcou-se cinco cortes de 2x2m (A - 1,
A - 21, A - 31, AB - 36 e AG- 21) para
resgate, sendo coletado material em todos
os cortes até uma profundidade máxima de
30cm.

Durante esse resgate do Projeto
SALTTINS, pouco material foi encontrado
neste sítio, junto a área da LT-II.

Foram coletados cento e oitenta e três
cacos cerâmicos provenientes de coletas na
superfície e pela escavação dos cortes.

 A confecção do material é o acordelado

Cerâmica

e os temperos predominantes são o cariapé,
cauxi, mica moída, óxido de ferro, areia fina,
hematita. Textura coesa, as cores são cinza-
claro, alaranjado, avermelhado, cinza-
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amarelado, marron-médio e o núcleo cinza-
médio a escuro. A queima é bem oxidada.
O tratamento de superfície alterna entre bom
e ruim, bom por apresentar leve
acabamento na superfície e ruim em alguns

cacos por não apresentarem nenhum tipo
de acabamento.

O material deste sítio foram classificados
em cacos simples, bordas e fundos.

SÍTIO CANAÃ

TORRE 70 (LT II)
MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS  -
TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 09°49’47’’S / 48°38’07’’W
UTM: 22 759 376E / 8 912 504N

Localiza-se na fazenda Canaã, de
propriedade do Sr. Ademir Venâncio da
Silva, próximo ao córrego Gameleira,
distante 100 m, em terrenos de cotas
altimétricas de 234m, recobertos por
vegetação ciliar, ainda
preservada.

É um sítio cerâmico a
céu aberto e de
superfície, com pouca
ocorrência de material
cultural. Nele foi
encontrado o material
cerâmico na superfície
do solo, exatamente na
estrada de acesso da
LT - I e no acesso à
torre 70 da LT - II.

A sua área foi
setorizada em quatro
sub-áreas de 40x40 m,
assim, respectivamente

identificadas:
setor A – direção Nordeste;
setor B – direção Noroeste;
setor C – direção Sudoeste;
setor D – direção Sudeste.
Em todos estes setores foi realizada

coleta de superfície, porém, só foi coletado
material cerâmico do setor D, que
corresponde à estrada de acesso da LT - I.
Este sítio foi inicialmente tradado de 10x10m
eqüidistantes, com profundidade entre 15cm
e 83cm, havendo ocorrência de material
cerâmico no ponto A - 4, onde foi aberto o
corte A - 15.

O corte P - 11 foi escavado até o nível

Área do sítio.
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60/70cm, sendo finalizado por atingir uma
camada de sedimentação argilosa de alta
compactação. Houve ocorrência de
material cerâmico apenas no nível 0/10cm.

O corte A - 15, também finalizado no
nível 60/70cm, pelo mesmo motivo do corte
anterior, houve ocorrência de cacos
cerâmicos nos níveis 0/10cm e 10/20cm.

Neste sítio foram coletados apenas
treze cacos cerâmicos, provenientes de
superfície, trado e cortes.

O tipo de confecção dos cacos é o
acordelado. O tempero predominante é
o quartzo moído, sendo também
encontrados mica moída, cariapé,
hematita e areia fina. A textura do material
coesa e resistente. As cores nas faces do

Cerâmica

material são marrom-claro, marrom
amarelada, cinza-alaranjada e o núcleo
cinza-escuro. A queima foi considerada
como redutora.

O tratamento de superfície é rudimente
alisado, com pouco acabamento e alguns
temperos na superfície.

Foram classificados somente como
cacos simples.

SÍTIO PILÃO

TORRE 73 (LT II)
MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS  -
TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 09°50’35’’S / 48°38’32’’W
UTM: 22 758 609E / 8 911 022N

Encontrado na fazenda Canaã, na
propriedade do Sr. Ademir Venâncio da
Silva, caracteriza-se por ser um sítio lito-
cerâmico, a céu aberto. Localizado nas
proximidades do córrego Pilão (250m de
distância), um afluente do rio Gameleira, que
compõe a bacia hidrográfica do Médio
Tocantins, em área de vegetação fechada
de cerrado ou cerradão.

O solo caracteriza-se por uma camada

de aproximadamente 20cm de matéria
orgânica, com terra preta seguida por uma
camada marrom-escura, atingindo a camada
de canga a aproximadamente 80cm de
profundidade (sondagem arqueológica).

Para o resgate deste sítio a área foi
setorizada com dimensão de 40x40m, tendo
o eixo da torre 73, o ponto central A - 1.

Foram feitos vinte e cinco pontos de
tradagens, eqüidistantes de 10x10m, com
profundidades variáveis entre 37 e 88cm,
todos atingindo a camada rochosa laterítica
e sem evidências de material arqueológico.
Em três pontos não se conseguiu realizar a
tradagem, pois dois deles encontravam-se
recobertos por entulho provenientes da
limpeza da área da torre, o que dificultou o
trabalho arqueológico. De vinte e dois
pontos, em apenas um foi encontrado
material cerâmico (um caco fragmentado).
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O material de superfície
encontrava-se espalhado no
caminho de acesso à torre 73 e na
estrada de acesso à LT - I. Este
indício pode ser que o sítio abrangia
uma área maior do que a aberta pela
praça da torre ou que a dispersão
do material arqueológico
(fragmentado) tenha acontecido por
ações antrópicas acontecidas
anteriormente nesta área.

Foram abertos três cortes: T - 15,
T - 16 e I - 11.

O corte T - 15 foi escavado até
o nível 60/70cm, com ocorrência de
material arqueológico nos níveis 0/10, 10/
20 e 20/30cm. Sendo que no nível 10/20
cm, além do material cerâmico, foi também
encontrado um núcleo e duas lascas do
mesmo material e um machado polido. No
nível 20/30cm, devido a importância do
material retirado no nível anterior, foi
coletado o carvão encontrado.

O corte T - 16 foi finalizado no nível 60/

70cm, com ocorrência apenas de material
cerâmico nos níveis 0/10 e 10/20 cm.

O corte I - 11, escavado até o nível 0/10
cm, com pouca ocorrência de vestígios
cerâmicos.

O material deste sítio encontrava-se
superficial, na profundidade máxima de
20cm.

Área do sítio a partir do marco zero (A - I).

Estratigrafia do
corte T - 15.
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Foram coletadas sete peças nos níveis
10/20 de dois cortes diferentes, este material
está associado à cerâmica.

Foi classificado um seixo com marcas de
uso, um possível triturador.

Um núcleo em arenito silicificado,

Núcleo com lasca retirada,

 encontrada próxima ao mesmo.

Apresentou duzentos e setenta e nove
cacos cerâmicos, incluindo cacos simples,
bordas, fundo e alguns com banho preto.

O método de manufatura é o acordelado.
Os temperos predominantes são quartzo
moído, cauxi, cariapé, quartzo fumê,
canutilho, hematita, mica dourada. A textura

do material é coesa. A cor varia entre
marrom-médio, cinza-claro, marrom-escuro
e o núcleo cinza-claro a escuro. A queima é
bem oxidada. O tratamento de superfície
varia de rudimente alisado a áspero, sendo
que alguns cacos apresentam acabamento
fino.

Lítico

medindo 102 x 89 x 67 mm. Duas lascas
em arenito silicificado, medindo 54 x 39 x
17 mm e 42 x 45 x 12 mm e uma lâmina de
machado polido em arenito silicificado,
medindo 124 x 85 x 35 mm.

Cerâmica

Acoéme . nº 3pag. 50



SÍTIO SERRA ALEGRE

TORRE 405-406 (LT I)
MUNICÍPIO DE MIRANORTE - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 09°30’44’’S / 48°30’42’’W
UTM: 22 773 177E / 8 947 525N

Encontrado na
propriedade do Sr. José
Batista, denominada
fazenda Serra Alegre. É
um sítio litocerâmico a
céu aberto, de pequena
profundidade, próximo
ao rio Providência e
relativamente perto da
subestação de Miracema
– TO, onde fica o sítio
arqueológico “Recanto”.

Trata-se de um sítio
pesquisado durante o
Projeto SALTIMINS,
mas que, em função de
uma nova área descoberta
com material arqueológico, precisou ser
novamente resgatado.

O terreno do sítio encontra-se muito
perturbado pela constante ação de arados
mecânicos, no preparo da área para
plantação de mandioca e pastagem. Ainda

assim, foi encontrado muito material na
superfície removida, em sua maioria
cerâmica quebrada.

Por este local ser muito próximo das áreas
A e B resgatadas pelo SALTIMINS, não
foi adotado sondagens, apenas setorizada
em 40x40m.

Desta forma, denominou-se área C e nela

abertos cinco cortes, com profundidade
máxima de 1 metro nos cortes K-11 e T-
19.

O material coletado apresentou-se
apenas até o nível 20/30 cm e compõe-se
de cerâmica e uma ocorrência lítica.

Área B tendo ao fundo vegetação nativa.

Cerâmica

Foram coletados cento e um cacos
provenientes de cortes.

O método de manufatura utilizado é o

acordelado. O tempero que prevalece é o
cauxi, cariapé, quartzo moído, quartzo fumê,
canutilho, areia fina, hematita. A textura é
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Lítico

 Por ocasião do resgate foi coletada apenas uma lasca simples no nível 0/10cm do
corte A - 1 associada à cerâmica.

C.Trecho entre Miracema do Tocantins a Colinas do
Tocantins - TO

SÍTIO SANTANA

TORRE 310 (LT II)
MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 09°18’23’’S / 48°30’48’’W
UTM: 22 773 173E / 8 970 300N

O sítio encontra-se na fazenda Coco
Ouro, propriedade do Sr. Antonio
Rodrigues Amorim. Foi levantado e
resgatado por acasião do Projeto
SALTIMINS mas por problemas de
referência e de uma área não pesquisada,
realizou-se nova avaliação por este Projeto.

A setorização da área do sítio teve como
referência aquela realizada anteriormente
pelo SALTIMINS e encontra-se dentro de
um pasto atualmente em uso, cujo terreno
não foi gradeado, apenas roçado, pois
existem muitos tocos de árvores espalhados

e brotando. talvez por ter sofrido
intervenções antrópicas relativamente
destrutivas, o sítio não apresentou grande
quantidade de material arqueológico, seja
lítico ou cerâmico.

 No entorno da área do sítio observa-se
vegetação de mata ciliar, intercalada por
pastagem e plantações de abacaxi. O Rio
dos Bois e o Córrego Água Branca banham,
a Leste e a Sul, a região do sítio e o solo é
representado pelo latossolo de coloração
vermelha-amarelada.

  Para o salvamento deste sítio,
primeiramente, foi estabelecido o ponto (A
- 1) a 90m da sede da fazenda Coco Ouro,
a partir deste ponto organizou-se a
setorização alfanumérica de 40x40m, na
qual foram estabelecidos cinco cortes de
2x2m; corte A – 20, corte L – 11, corte Q -
5 e corte U - 20, nos quais foram resgatados
cacos cerâmicos.

Todo o material cerâmico foi retirado das
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bem coesa e as cores do material variam
entre marrom-médio, marrom avermelhado,
cinza-amarelado e o alaranjado nas faces,
e o núcleo cinza-claro e médio. A queima é

bem oxidada. O tratamento de superfície
alterna de brilhante polida a áspero, alguns
cacos têm acabamento liso e fino.



camadas 0/10cm, 10/20cm e 20/30cm, com
exceção do corte Q - 5, ocorrendo cerâmica
apenas no nível 0/10cm e do corte U - 20
no nível 40/50cm.

Os cortes tiveram profundidade média de
50cm, sendo que a maior profundidade

alcançada foi de 70cm e a mínima de 50
cm. As sondagens paravam somente quando
alcançava a dura camada de cascalho ou
após duas camadas sucessivas sem
ocorrência de material arqueológico.

Foram coletados cento e
vinte nove cacos cerâmicos,
provenientes de superfície
e cortes, classificados em
simples, bordas e carena.

O método de confecção
dos vasilhames é o
acordelado e prevalecem
os temperos cauxi,
cariapé, misturados a estes
estão o quartzo, a mica
moída, a areia fina,  o
canutilho, o quartzo fumê e
a areia grossa. A textura é
resistente. As cores são amarelada, cinza-
clara, cinza-amarelada nas faces e o
núcleo cinza-escuro e marrom-
avermelhado.  A queima é bem oxidada.

Fragmentos de bordas de cerâmica.

Cerâmica

O tratamento de superfície varia do
polido à áspero. Tendo acabamento liso
e fino. Alguns cacos apresentam tempero
nas superfícies que são muito porosas.

Por ocasião do resgate foram coletadas três
peças classificadas em duas lascas simples, em
sílex e arenito silicificado, medindo 35 x 34 x
14 mm e 38 x 22 x 23 mm e uma microlasca
em arenito silicificado medindo 20 x 18 x 5 mm.

Lítico

Estas coletas são provenientes da superfície da
área da torre e do nível 20/30cm do corte A1,
mas não estava associada à cerâmica. Esta é
uma coleção insignificante pela pequena
quantidade de peças.
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SÍTIO SANTANA II
TORRE 309 E 310 (LT II)
MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 09°18’39’’S / 48°30’29’’W
UTM: 22 773 726E / 8 969 935N

Localiza-se próximo a margem direita do
córrego Água Branca (150m de distância),
um afluente do Rio dos Bois, na área de

depressão do Médio Tocantins, em terras
da fazenda Santana, de propriedade do Sr.
Adão Gomes dos Santos.

Trata-se de um sítio lito-cerâmico a céu
aberto, de profundidade, em terreno
arenoso, desmatado e preparado para o
plantio de abacaxi.

O presente sítio está relacionado com o
sítio arqueológico denominado Santana, que
foi resgatado por ocasião do Projeto
SALTIMINS (Acoéme n° 2).

 Foram coletados oitocentos e três cacos
cerâmicos provenientes de superfície e
cortes classificados em cacos simples,
bordas, asa, carena, fuso, fundo e alguns
com  pinturas e banho.

O método de manufatura é o acordelado.
Os temperos que predominam são cariapé,
cauxi, quartzo moído, mica-moída, hematita,
areia fina, canutilho, óxido de ferro e ainda

Cerâmica

alguns com grãos de amianto e talco. A
textura é coesa e resistente. As cores são
marrom-médio, cinza-amarelada, marrom-
avermelhada, marrom-amarelada nas faces,
e o núcleo cinza-médio à escuro. A queima
é bem oxidada. O tratamento de superfície
brilhante, com acabamento fino. Apenas
alguns cacos apresentam tempero na
superfície.

Fusos em cerâmica.
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Lítico

Das cento e vinte e uma peças coletadas,
foram classificadas em: um núcleo esgotado
em arenito silicificado; trinta e duas lascas
corticais, semicorticais e simples em arenito
silicificado, quartzito e sílex, nas medidas de
56x61x21mm  a  24x18x6 mm. Seixo em
sílex  com lascamentos, quatro lascas em
sílex retocadas, medindo 57x36x19mm
a 23x32x6mm. Quatro artefatos sendo,

um fragmento de lâmina de machado
polido, medindo 35x61x37mm; um fuso
em arenito silicificado, medindo
39x37x09mm; um fragmento de fuso em
arenito si l icif icado, medindo
64x36x12mm e uma lâmina de machado
polido em quartzi to, medindo
69x52x25mm.
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Tipos de
temperos: óxido

de ferro no caco

acima  e mica
moída no caco

ao lado



 Fuso em
arenito

silicificado

Lâmina de

machado
polido.

Fragmento
de fuso em

arenito
silicificado
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SÍTIO SÃO JUDAS

TORRE 169 (LT II)
MUNICÍPIO DE GUARAÍ - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 08°42’03’’S / 48°29’16’’W
UTM: 22 776 438E / 9 037 307N

O sítio encontra-se no acesso a torre
169, localizada na fazenda São Judas Tadeu
de propriedade do Sr. Carlos Eduardo
Stopa Mani.

É  um sítio cerâmico de superfície, de
pequena profundidade, localizado em área

de pasto, constantemente “gradeada”,
processo que acentua a perda do material
arqueológico. Está distante 400m  do
córrego Azulim afluente do rio Tocantins que
compõe a bacia do Médio Tocantins. O solo
é representado por latossolo vermelho –
amarelado, no entorno do sítio a vegetação
é de cerrado intercalada pela mata ciliar do
córrego Azulim.

O sítio foi descoberto por ocasião do
monitoramento, apresentando coletas de
materiais arqueológicos cerâmico,
provenientes da superfície e do corte K – 9
até profundidade de 20 – 30cm.

Área do sítio com mata ciliar ao fundo.
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Cerâmica

Foram coletados  vinte e sete cacos
provenientes de superfície e cortes.

No material deste sítio o método de
manufatura utilizado foi o acordelado. O
tempero que prevalece no material é o
cariapé, misturados a ele, foram

encontrados também os temperos regionais
do tipo quartzo moído, areia fina e o óxido
de ferro. A textura é coesa e a cor é cinza-
clara na faces e o núcleo cinza-escuro. A
queima é redutora. O tratamento de
superfície é rudimente alisado.

SÍTIO ÁGUA FRIA II
TORRE 134 (LT II)
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 08°33’09’’S / 48°28’27’’W
UTM: 22 778 040E / 9 053 722N

O sítio está localizado na fazenda Água
Fria de propriedade da empresa
Agropecuária 2R-LTDA, é um sítio

cerâmico de superfície, a céu aberto.
A área do sítio encontra-se em área

gradeada para plantio, distante 10m da cerca
de divisa com a estrada e distante 25m do
córrego Água Fria, que compõe a bacia do
Médio Tocantins cuja mata ciliar acha-se
preservada.

O sítio foi descoberto por ocasião do
monitoramento, sendo efetuadas coletas de
superfície e feito o corte K - 16 não se
encontrando nele material arqueológico.

Setorização da área do sítio
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Cerâmica

     O material cerâmico se totaliza em
duzentas e cinquenta e três peças. Sendo
quatro bordas, cinco fundos e duzentos e
quarenta e quatro cacos simples.
   O método de manufatura ou confecção é
o acordelado. A textura é consideravelmente
coesa. A coloração da superfície do material

é variada entre cinza-clara, marrom-médio
e o núcleo cinza-escuro. De queima
redutora a oxidante. O tratamento de
superfície varia entre o áspero e o alisado.
Neste material não foi feita a análise do
tempero utilizado na confecção dos
utensílios.

SÍTIO ÁGUA FRIA III
TORRE 121 (LT II)
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTTINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 08°30’20’’S / 48°27’59’’W
UTM: 22 778 928E / 9 058 905N

O sítio localiza-se em terras da fazenda
Água Fria, de propriedade da Empresa
Agropecuária 2R-LTDA, com
possibilidades de ser destruida por fatores
naturais e antrópicos.

É um sítio cerâmico de superfície, de
pequena profundidade, descoberto por
ocasião do monitoramento, encontra-se em
área de pasto, distante 50m de um córrego
(sem nome), afluente do rio Água Fria, que
pertence a Bacia do Médio Tocantins.

O solo é constituído por latossolo
vermelho – amarelado e o relevo é
representado por cotas altimétricas de
244m, ora recoberto pela vegetação de
cerrado, ora por pontos desmatados.

O material coletado é proveniente da
coleta de superfície e do corte J – 11, nos
níveis 10 - 20 e 20 - 30cm.

Cerâmica

   Apresentou cento e catorze peças, sendo:
cento e nove peças provenientes de
superfície e cinco peças de cortes. Todo
material deste sítio são cacos simples. O
método de manufatura utilizado foi o
acordelado.  Nas cincos peças proveniente
dos cortes realizados no perfil do solo, o
antiplástico utilizado foram: quartzo moído,
quartzo fumê, cariapé, mica moída,
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hematita, canutilho, óxido de ferro e areia
fina. A textura desses materiais é coesa e a
coloração é variada entre marrom-média,
marrom-avermelhada, alaranjada,cinza-
clara a cinza-médio e o núcleo cinza-médio
ao cinza-escura.  A queima é considerada
bem oxidada. O tratamento de superfície
classifica-se como rudimente alisado ao
áspero.



SÍTIO CAMPESTRE

TORRE 26/30 (LT II)
MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS  -
TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 08°03’60’’S / 48°26’63’’W
UTM: 22 781 738E / 9 108 178N

O sítio foi trabalhado pelo projeto
SALTIMINS (ACOÉME nº2) mas como
constituía-se em várias oficinas líticas, que
se estendia entre as torres 26 a 30 e por
apresentar (anteriormente) grande
quantidade de material arqueológico,

inclusive em madeira fossilizada, foi
acordado ser novamente pesquisado por
este Projeto.

No entanto, quando a equipe de
arqueologia chegou ao local, constatou-se
que toda área em torno da torre 26
(escolhida para o novo resgate) já havia sido
gradeada pelo proprietário do terreno,
destruindo a área do sítio.

Vistoriando, também,  o entorno das
torres 28, 29 e 30, detectou-se que todo
terreno havia sofrido impacto por atividades
de preparo agrícolas, assim não houve
condições de resgate, apenas
monitoramento quando das obras de
instalação das torres da LT – II.

O material coletado é proveniente da fase
de levantamento realizado em 2001, quando
foram coletadas cinco peças na superfície
da área próxima à torre 27. Estas peças
foram classificadas em um fragmento bruto,

Lítico

uma lasca preparada em arenito silicificado
medindo 104x77x26 mm e três fragmentos
de artefato em madeira fossilizada medindo
104x67x43mm, 108x58x31mm e
154x66x48 mm.

Artefato em

madeira

fossilizada com
o detalhe de

utilização
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SÍTIO CAMPINAS

TORRE 20 (LT II)
MUNICÍPIO DE COLINAS - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS:
Lat. / Long.: 08°02’23’’S / 48°27’10’’W
UTM: 227 80 778E / 911 04 24N

Localizado em terras da
propriedade do Sr. Enoch
Oliveira Campos, nas
proximidades da base da torre
CM-20 da ELETRONORTE,
sendo portanto, a área da LT
- II  uma área periférica do sítio
lítico resgatado pelo Projeto
SALTIMINS.

O terreno atualmente está
sendo usado para criação de
gado e encontra-se recoberto
por pastagem esparsa, com
presença de cupinzeiros,

Linha alfabética traçadas no sítio partindo do ponto A -1.

Corte Ax - 2 finalizado no nível 90-100cm.
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característicos de terrenos degradados, por
constantes intervenções de tratores e outros
tipos de máquinas agrícolas.

O solo é composto pelo  latossolo de
coloração alaranjada, que por volta de 80cm
de profundidade, compreende  uma camada
de cascalho grosso, composta por
pequenos fragmentos de arenito em

decomposição, o que dificulta
muito o trabalho de escavação
e principalmente de tradagem.

Para o resgate foi feita uma
setorização alfanumérica de
60x100m, onde foram
marcados setenta e sete pontos
de  tradagens, determinando
os limites do sítio
arqueológico.

Em cada ponto foi realizada
uma tradagem cuja
profundidade variava de
acordo com as condições do



Lítico

SÍTIO INAJÁ

TORRE 818 (LT I)
MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS   -
TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS: (MARCO A - 1)
Lat. / Long.: 07°57’37’’S / 48°27’21’’W
UTM: 22 780 484E / 9 119 224N

Localizado na propriedade do Sr.
Caetano, nas proximidades da subestação
da ELETRONORTE, próximo a BR – 153,
foi escavado anteriormente pelo projeto
SALTIMINS.

É um sítio lito-cerâmico situado em um
altiplano limitado pelo ribeirão Barreiro ao
Norte da área e por um brejo ao Sul. O
terreno é atualmente utilizado como
pastagem para o rebanho bovino, tendo sido
por algumas vezes gradeado, procedimento
que causa danos ao sítio arqueológico, que
conforme depoimento do proprietário,

foram já quebradas várias urnas cerâmicas,
o lugar era um cemitério indígena .

Na parte Norte do sítio, encontra-se
ainda preservada a mata ciliar do ribeirão
Barreiro. Ao Sul a área é recoberta por
vegetação típica de lugares alagados, com
árvores de grande porte. Na área do sítio é
possível ver diversas palmeiras Inajás
(Pindarea concinna), por cuja espécie,
denominamos o sítio arqueológico.

A estratégia traçada para o novo resgate
do sítio foi assim definida; duas setorizações,
com espaçamento de 10m denominadas B
e C, uma vez que se considerou a
setorização A como a área trabalhada pelo
projeto SALTIMINS.

O setor B se localiza próximo ao setor
A, de forma que não se fez necessário uma
nova tradagem, sendo abertos os cortes para
nova caracterização deste sítio.

Entre os setores B e C, a
ELETRONORTE havia feito uma estrada
de acesso às torres do local, o que resultou
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terreno e a maior profundidade alcançada
foi de 325cm e a menor 40cm.

Em nenhuma das tradagens realizadas na
área onde deverá passar a LT – II, ocorreu
material arqueológico em profundidade,
ainda assim, foram abertos três cortes de

2x2m (B – 30; Y – 17 e  AX – 2).
No nível 60/70cm do corte AX – 2 foi

encontrado um fragmento lítico. Os cortes
AX – 2 e  Y – 17 foram escavados até a
profundidade de 1 metro e o corte B – 30
até o nível 60/70cm.

A peça coletada no nível 60/70 do corte AX2, não apresentou marcas de
uso. Sendo o sítio classificado em função do material coletado por acasião do
projeto SALTIMINS



em caminho das águas pluviais e em
consequência intensos processos erosivos
no solo.

No setor C, foram efetuadas nove
tradagens com  profundidades mínima de
64 cm  e máxima de 122cm. Houve
ocorrência de material arqueológico nos
pontos B - 2 e C - 2.

No setor B - 10, foram abertos os cortes
A - 3;  A - 4;  A - 10; B - 10; C - 10; D-10;
E - 5; F - 5; J - 1; e J - 10; no setor C
foram abertos os cortes E - 6; J - 8 e J - 9,
com ocorrência de material arqueológico em

todos estes cortes.
O corte mais profundo foi o B, finalizado

no nível 80/90cm, devido a densa camada
de cascalho, que  na área era encontrada
em profundidade variada. No corte J - 10,
essa camada foi alcançada com 20cm, no
nível 10/20cm.

O material arqueológico compõe-se de
cacos cerâmico e lítico. O material lítico está
associado a cerâmica, o lugar com maior
profundidade onde coletou-se o lítico foi no
corte B - 10, no nível  60/70cm e o cerâmico
no corte A - 3, no nível 30/40cm.

Cerâmica

Foram encontrados setecentos e trinta
e seis cacos cerâmicos, coletados na
superfície e pelos procedimentos de
tradagens e de cortes abertos. O método
de manufatura utilizado é o acordelado
e há os seguintes tipos de temperos
regionais: quartzo moído, mica moída,
quartzo fumê, areia grossa, hematita e
óxido de ferro.

De textura coesa e cores em marrom-

avermelhado, marrom-acinzentado e
marrom-alaranjado, com o núcleo
cinza-médio a escuro, de queima
redutora.

O tratamento de superfície apresenta-
se alisado, com acabamento fino. Este
sítio apresentou boa quantidade de
material constituído em cacos simples,
bordas, cacos com furo de suspensão,
decorados, com banhos e pinturas.

Fragmento de borda extrovertida com pintura vermelha.
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Lítico

O mater ia l  p rovenien te  do
levantamento realizado em 2001 é uma
lasca  em quar tzo ,  medindo
42x35x20mm e uma microlasca em
quartzo, medindo 18x21x7 mm.

 Esta coleta foi efetuada na superfície
da área da torre da LT II, junto aos
cacos de cerâmica.

Por ocasião do resgate em 2002
foram coletadas cento e quatro peças
provenientes dos cortes e dos pontos
de t radagens, estavam a  uma

profundidade máxima de 76cm no
trado e no nível 60/70cm no corte B -
10. Foram classificadas oitenta e cinco
peças em lascas simples e microlascas
em arenito silicificado, quartzo, sílex
com dimensões  entre 72x46x23 mm a
16x12x5 mm. Há uma lasca em sílex
retocada e um furador em sílex.

Foram desconsideradas dezessete
peças por serem fragmentos brutos de
matéria-prima sem sinais de uso.

SÍTIO MATO GRANDE

TORRE 806 (LT II)
MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS   -
TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS: (MARCO A - 1)
Lat. / Long.: 07°54’48’’S / 48°27’42’’W
UTM: 22 779 859E / 9 124 412N

É um sítio litocerâmico em profundidade,
a céu aberto, localizado em terreno
suavemente inclinado, cercado pelo lado Sul
por colinas rebaixadas e a Leste por um
boqueirão com vegetação de grande porte.
Na área do sítio predomina o cerrado, com
pontos de pastagem degradada e indícios
de queimada recente.

O sítio situa-se próximo a BR-153, numa
área de assentamento comunitário
denominado NPA – II - Capivara. Grande
parte do sítio está localizado à direita da LT
- I (sentido norte), sendo que do lado

esquerdo, onde passará a LT-II, é apenas
uma pequena faixa de solo recoberto por
pastagem e o restante da área é
representada por um grande afloramento de
laterita, sem cobertura vegetal.

  Devido a tal situação peculiar, no local
de resgate, só foi possível estabelecer uma
setorização de 10x50m, denominado “B”,
já que a setorização “A” foi a área  de
resgate do Projeto SALTIMINS.

  Como a área “B” era relativamente
pequena, decidiu-se não realizar tradagens,
efetuando diretamente o trabalho de
escavação.

 Foram abertos três cortes no setor B; A
- 10, A - 25 e B - 1, finalizados
respectivamente nos níveis 90/100cm, 70/
80 cm e 20/30cm, com ocorrência de
material arqueológico nos cortes A - 10 e B
- 1. O corte A - 25 estava muito próximo
ao afloramento de laterita, sendo encerrado
ao alcançar uma camada muito dura de
cascalho.
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Um pouco mais ao Sul, na parte mais alta
do sítio, existiam vários montículos de terra
oriundos de tocas de tatus, onde foram
encontrados alguns fragmentos e lascas
arqueológicas,  dispensando o
procedimento de sondagem.

 Neste local foi feita uma setorização de
20x20m, denominada “C” e abertos três

cortes: A - 10, E - 5 e J - 1, finalizados
respectivamente, nos níveis 120/130cm,
140/150cm e 120/130cm, com ocorrência
de material arqueológico nos três cortes.

Até o início desse resgate, esse sítio era
tido como lítico, no entanto, apresentou
também cacos cerâmicos, intemperizados
e relativamente frágeis.

Cerâmica

 Sítio com apenas dezesseis cacos
cerâmicos coletados na superfície e em
corte. Apresentou cacos simples e somente
uma borda.

O método de manufatura é o acordelado.
Os temperos dominantes é o quartzo

moído, mica, areia fina, quartzo fumê,

cariapé, hematita e  talco. A textura é coesa
e as cores são o marrom-avermelhado,
marrom alaranjada e alaranjado nas faces,
com o núcleo variando de cinza-claro a
escuro. A queima é redutora. O tratamento
de superfície é rudimentar, não ocorrendo
acabamento na maioria dos cacos.

Lítico

O sítio sofreu duas intervenções, uma em
2002, quando foram coletadas cento e
setenta e uma peças, das quais noventa e
cinco foram classificadas em lascas corticais,
semicorticais, preparadas e microlascas em
quartzo, sílex, arenito silicificado, feldspato,
medindo entre 18 x 13 x 6 mm a 90 x 54 x
27 mm. Uma lasca em feldspato retocada
com fratura recente. Dois fragmentos em
quartzo, uma ponta de projétil e um
pedúnculo , medindo 35 x 23 x 8mm e 24 x
32 x 8mm, respectivamentente.

A outra intervenção foi em 2003,

quando foram coletadas duzentas e setenta
e sete peças, das quais cento e cinquenta
foram classificadas em lascas
semicorticais, preparadas, e microlascas
em quartzo, sílex, arenito silicificado,
feldspato, quartzito, medindo entre
14x09x5mm a 67x 57x19mm.

Uma lasca em sílex  retocada, medindo
53x52x19mm; um raspador em sílex,
plano convexo, medindo 79x43x29mm e
um núcleo em feldspato. O material lítico
predominou sobre a cerâmica, mas
estavam associados.
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Pedúnculo
em quartzo.

Lasca
retocada.

Fragmento

de ponta de

projétil.

Acoéme . nº 3pag. 66



D.Trecho entre Colinas do Tocantins - TO a
Imperatriz - MA

SÍTIO GURGUÉIA

TORRE 658 (LT I)
MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA   - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS: (MARCO A - 1)
Lat. / Long.: 07°22’24’’S / 48°21’45’’W
UTM: 22 791 173E / 9 184 112N

Sítio litocerâmico
situado próximo a base
da torre 658 ao lado da
BR – 153 em terras da
fazenda Trindade,
pertencente ao Sr. Silvado
Pimenta Trindade. A área
do sítio é no topo de uma
extensa colina, cercada a
norte e a leste por
vegetação de cerrado de
porte elevado, sendo que
no local do sítio
predomina a pastagem.

O solo é representado
por latossolo avermelhado
de compactação média, que com as chuvas
recentes ficou bastante úmido a partir de
20cm de profundidade.

Para o resgate feito por este Projeto, não
se realizou tradagens e a setorização padrão
de 60x100m, foi reduzida para uma
setorização com áreas menores de 20x40m.

Foram abertos três cortes em diagonal,
de forma a cobrir a maior área possível.
Estes cortes (A – 1, H – 10 e J – 20),

alcançaram respectivamente os níveis 110/
120cm, 90/100cm e  90/100cm de
profundidade.

De acordo com o levantamento do
SALTIMINS deveria haver material
arqueológico até 240cm, no entanto, por
este trabalho, a partir de 40cm de
profundidade não foi encontrado material

arqueológico. Assim para maior avaliação
foram abertos mais dois cortes.

O material arqueológico coletado neste
sítio foram alguns cacos cerâmicos em bom
estado de conservação e material lítico em
pouca quantidade associado a cerâmica.

Todo o material foi encontrado até 40cm
de profundidade, a perda deste material
acontece por ação das máquinas agrícolas
que remove o solo do local.

Área do sítio.
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Lítico

Cerâmica

Foram coletados treze cacos simples
provenientes dos cortes. A confecção
é acordelada e  os  temperos que
prevalecem são o cariapé, quartzo
moído, mica, hematita, quartzo fumê e
canutilho. A textura é coesa e as cores

são entre marrom-médio a marrom
avermelhado e o núcleo cinza-escuro.
A queima é redutora. O tratamento de
superfície é rudimente alisado. Alguns
cacos  apresen tam tempero  na
superfície.

Por  ocas ião  do  resgate  foram
coletados seis peças, das quais duas
foram classificadas em lascas simples
de sílex, medindo 43x45x16mm e
27x26x09 mm e duas estilhas uma em
quartzo e outra em sílex. No nível 20/

30 o lítico e a cerâmica estavam
associados.

Este sítio apresentou uma coleção
insignificante devido a qualidade e
quantidade do material

SÍTIO ALTO BONITO

TORRE 415 (LT I)
MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS   - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS: (MARCO A - 1)
Lat. / Long.: 06°42’42’’S / 47°46’55’’W
UTM: 23 192 436E / 9 257 252N

Situa-se próximo da BR – 226, à margem
da estrada sentido Araguatins, próximo da
torre 415 da LT – I, na fazenda Lapeira de
propriedade do Sr. Adauto Rodrigues dos
Santos.

Trata-se de uma área com lítico em
superfície, situada à esquerda (sentido
Imperatriz – MA) da torre 415 da LT – I e

descoberta durante a etapa de levantamento
deste Projeto.

O terreno no alto de um pequeno
rochedo apresentou na superfície do solo,
artefatos líticos, em arenito silicificado,
espalhado por uma área de
aproximadamente 30m2. O solo dessa área
é areno argiloso de coloração avermelhada
bem intensa.

Para avaliar todo contexto do sítio, foram
delimitados oito áreas de coleta , de forma
a ordenar o trabalho arqueológico, algumas
áreas foram delimitadas em 10m2 e outras
menores, devido ao limite natural do
rochedo.

Foram feitas diversas coletas nas áreas
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um raspador foi encontrado
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na área 6.
Foram abertos três cortes denominados

de: 4 – A, 5 – A e 17 – A.
Os dois primeiros se localizavam

respectivamente, nas áreas de coleta 4 e 5.
O último corte posicionado na parte abaixo
do rochedo, teve como objetivo verificar
se havia transporte do material arqueológico
da parte alta para a base do citado rochedo,
sendo confirmada determinada hipótese.

O material arqueológico é composto por
lascas, núcleos e alguns artefatos, sempre
em arenito silicificado de ótima qualidade,
que se achavam dispostos numa área de
aproximadamente 30m2, em meio a um
afloramento de arenito, concentrados em
determinados pontos do sítio, cujo material
arqueológico também foram encontrados
nestes pontos de concentrações da matéria-
prima.
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Lítico

No levantamento feito em 2001, as treze
peças coletadas na superfície da área da torre
foram classificadas como dois núcleos em
arenito silicificado, nove lascas preparadas em
arenito silicificado, medindo entre
115x64x23mm a 44x35x10mm e um seixo,
em arenito silicificado, que apresentou
lascamentos.

Já no resgate em 2002, foram coletadas
mil oitocentos e cinquenta e sete peças
provenientes da superfície divididas em áreas
distintas (1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 e 8). Também
foram feitos vários pontos de tradagens e dois
cortes, onde a coleta não passou do nível 10/
20cm. Foram classificados dois seixos com
marcas de uso; trinta e um núcleos, alguns
utilizados em arenito silicificado, com
dimensões entre 124x83x60mm a
80x53x62mm; mil cento e sessenta lascas

semicorticais, preparadas, em arenito
silicificado, com dimensões que variaram de
128x57x38mm a 39x21x6mm; cento e trinta
e sete lâminas em arenito silicificado de
98x29x19mm a 40x17x6mm; três lascas em
arenito silicificado utilizadas, medindo entre
118x43x20mm a 48x52x12mm; doze lascas
fragmentadas e microlascas; cinco lascas em
arenito silicificado retocadas  que variaram de
tamanho entre 107x51x26mm a
61x47x31mm; cinco artefatos sendo dois
raspadores medindo 87x91x33mm,
83x58x45mm e três possíveis furadores
medindo 89x54x26mm, 60x46x16mm,
67x37x23mm todos em arenito silicificado. O
restante foi classificado em fragmentos atípicos.

A matéria prima deste sítio é
predominantemente em arenito silicificado e
a coleção analisada é significativa.

SÍTIO MANGABA

TORRE 387/388 (LT I)
MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS   - TO
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS: (MARCO ZERO)
Lat. / Long.: 06°38’24’’S / 47°42’23’’W
UTM: 23 200 757E / 9 265 220N

Localizado próximo a BR – 226, em uma
posição um pouco afastada da margem da
rodovia no vão entre as torres 387 e 388
da LT – I.

Não há ribeirão ou córrego em suas
proximidades. A vegetação é tipicamente de

cerrado denso e de difícil penetração,
mesmo sendo de baixo porte.

É um sítio lítico, de superfície, situado à
direita da LT – I (sentido Imperatriz – MA)
no vão entre as torres 387 e 388, já tendo
sido trabalhado por duas oportunidades
durante o Projeto SALTIMINS.

O material lítico deste sítio foi coletado
sobre um lajedo que cobre uma grande área.

Pela baixa quantidade de material
arqueológico encontrado na superfície, já
que o mesmo, havia sido coletado
anteriormente, foram escolhidas duas
grandes áreas denominadas A e B, uma para
cada ponto recoberto pelo lajedo e
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separadas por uma abertura feita por águas
pluviais.

Nestes dois pontos a coleta de superfície
foi realizada de forma extensiva, resultando
em poucas lascas e fragmentos em arenito
silicificado.

As coletas de superfície realizadas por
ocasião do Projeto SALTIMINS (Acoéme
nº2), revelaram um material arqueológico
singular e de técnica de confecção pouco
vista na região, por isso o retorno a essa
área.

Lítico

Área B do sítio.

Das três peças coletadas, por ocasião do
levantamento, feito em 2001, foi classificada
apenas uma lasca simples em arenito
silicificado medindo 89x55x40mm.

Por ocasião do resgate em 2002, foram
coletadas dezessete peças na superfície da
área da torre, sendo quatorze classificadas

em lascas preparadas, em arenito
silicificado, medindo entre 66x52x23mm a
22x20x4 mm; dois seixos com lascamentos
em arenito silicificado e um artefato em
arenito silicificado, sendo um possível
furador.
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SÍTIO PANTANAL

TORRE 190 (LT I)
MUNICÍPIO DE LAJEADO  - MA
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS: (MARCO ZERO)
Lat. / Long.: 06°04’22’’S / 47°22’38’’W
UTM: 23 236 870E / 9 328 166N

Situado na chácara Pantanal, de
propriedade do Sr. Vicente
Bezerra de Lima, é um sítio lítico,
em profundidade, a céu aberto,
localizado à direita da torre 190
da LT – I (sentido Imperatriz –
MA), já tendo sido realizado nesta
área um salvamento arqueológico
por ocasião do Projeto
SALTIMINS.

Para o novo resgate deste sítio,
foi delimitada uma área por
setorização de 40x40m, com o
ponto central posicionado a 60m
da torre 190 da LT – I.

Foram feitos vinte e quatro pontos de
tradagens, eqüidistantes em 10m,
profundidade mínima de 100cm e máxima
de 362cm. Em nove pontos foi encontrado
material arqueológico.

A partir do resultado destas sondagens,
foram abertos três cortes denominados: P
– 1, I – 15 e E – 20.

O corte P – 1 foi finalizado em 190/
200cm e o corte I – 15 no nível 200/210cm,
com a finalização destes cortes, abriu-se
mais um corte A – 12.

No geral, os vestígios arqueológicos
foram encontrados em profundidade abaixo
de 80cm, à exceção do corte A – 12 que
revelou uma lasca e uma pré-forma com
30cm de profundidade.

Corte I - 15, ao fundo o corte E-20 .

É um sítio de profundidade, onde
foram feitas coletas até o nível 190/200
centímetros. Das trezentas e setenta e

Lítico

duas peças coletadas nos quatro cortes
(A12, E20, I15, P1), foram classificados
nove seixos com lascamentos, um mineral
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corante na cor vermelho-alaranjado e
trezentas e cinquenta e quatro em lascas
semicorticais, preparadas e microlascas em

sílex, quartzito, quartzo, arenito silicificado,
variando nas dimensões de 96x68x31mm a
11x9x3 mm.

SÍTIO DANTAS

TORRE 87 (LT I)
MUNICÍPIO DE BANANAL   - MA
REGISTRADO: PROJETO SALTIMINS
COORDENADAS: (MARCO ZERO)
Lat. / Long.: 05°41’14’’S /47°21’14’’W
UTM: 23 239 273E / 9 370 854N

Sítio lítico situado na fazenda Novo
Mundo, na propriedade da Agropecuária
Novo Mundo LTDA, à esquerda (sentido
Sul) da LT – I.

Para o resgate foi realizada uma
setorização de 60x100m com setenta e sete
pontos de tradagens, na profundidade
máxima de 170cm e mínima de 57cm,

devido a condição do terreno, que não
permitiu a fixação do trado, sendo substituído
pelo uso da cavadeira boca-de-lobo, que
perfura o solo até cerca de 145cm em média.

Foi  evidenciado material arqueológico em
vinte e seis pontos de tradagens, revelando
que o material arqueológico predominava
na profundidade em torno dos 90cm.

A partir destes resultados foram abertos
dois cortes denominados, E – 21 e O – 46,
o primeiro finalizado no nível 130/140cm e
o segundo no nível 120/130cm, tais cortes
foram concluídos com estas profundidades
pela falta de material cultural.

Os materiais coletados foram líticos e um
caco cerâmico no nível 0/10cm do corte O
- 46.

Lítico

Foram coletadas cento e oitenta e cinco
peças, classificadas como dois núcleos em
sílex, cento e cinquenta e uma lascas em
semicorticais, preparadas e microlascas  em
sílex, arenito silicificado e quartzo, nas
dimensões que variaram de 70x34x18mm
a 17x9x3mm; dois artefatos, sendo um em
forma de ponta, medindo 58x48x18mm
(este fragmentado) e um raspador plano
convexo em arenito silicificado, medindo
86x35x16mm.

Raspador plano convexo em arenito

silicificado.
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Este trabalho teve por finalidade assinalar
as áreas de sítios arqueológicos, que
constituem áreas de vestígios antigos da
ocupação humana e de certa forma
caracterizar uma parcela do material lítico e
cerâmico utilizado pelas primeiras
populações humanas, que exploraram o
ambiente de cerrado.

Nesta etapa de análise preliminar não
foram observadas diferenças sensíveis entre
as coleções líticas, fossem recolhidas em
associação com a cerâmica ou quando
constituíram o único material arqueológico.
Provavelmente isto se dê em função do
pequeno número de peças. Nos sítios Alto
Bonito e Mato Grande, onde as peças líticas
foram abundantes, pode-se aprofundar a
análise num trabalho que será publicado,
futuramente.

Pode-se concluir que neste Projeto ocorreu
um predomínio dos sítios cerâmicos, a maioria
dos quais de grande potencial cultural. O
material coletado demonstra a diversificação
em relação aos padrões decorativos, a
existência de engobo, banho e diferentes
técnicas de tratamento de superfície, assim
como na utilização do tempero.

Demonstra que a área no passado foi de

interseção de influências culturais, tanto
encontramos temperos locais como: quartzo,
quartzo-fumê, quartzo-hialino, quartzo-leitoso,
mica, mica-dourada (muscovita) , mica-preta
(biotita), hematita, óxido de ferro, areia fina,
areia grossa, canutilho, feldspato, amianto,
quanto de origem Amazônica cariapé e cauxi.

Observamos também variação nos
padrões morfológicos dos vasilhames, a
existência de apliques, fundos e fusos,
confirmando a existência da técnica de fiação.

Em suma, se há uma certa pobreza no
material lítico, o cerâmico é rico e, sem
dúvida, uma vez completado o seu estudo,
permitirá estabelecer novas relações
interculturais e novos aspectos do passado
arqueológico regional.

A descrição sumária sobre os caracteres
fitogeográficos atuais das áreas dos sítios
objetivou refletir as profundas alterações
sofridas, quer mostrando a drástica
modificação da biomassa vegetal, o cerrado
sendo substituido pelas atividades da
agropecuária, quer mostrando o impacto
dessas mesmas atividades que contribuem
na destruição e perda dos materias
arqueológicos.

V. Comentários Gerais

Acoéme . nº 3pag. 74



Notas

1. Contrato IAB/NOVATRANS – nº 004 de 11 de setembro de 2001.

2. Portaria publicada no DOU de 25 de janeiro de 2002, prorrogada pela de Nº 224,
de 16 de dezembro de 2003, publicada no DOU em 17 de dezembro de 2003, Seção I
.

3. O projeto  SALTIMINS, sob a responsabilidade da UNITINS, teve início em 1998
e efetuou os salvamentos arqueológicos no trecho entre Imperatriz do Maranhão e
Miracema, no Tocantins, na área impactada pela Linha I, trabalhada pela ELETRONORTE
(Acoéme nº2) . O projeto SALTMISA, sob responsabilidade do IAB, operou no trecho
daquela mesma linha I, área de Furnas, entre Miracema e Samambaia, no Distrito Federal
(Acoéme nº1).

4. Sítios pesquisados: nome, torre associada, município e estado:
Estado de Goiás - Santo Antônio (Torre 540 - LT II), município de Minaçu (GO)
Estado do Tocantins - Palmeirópolis III (Torre 417 - LT I), Palmeirópolis II (torre

384-LT I), Palmeirópolis VI (Torre 316 - LT II), Palmeirópolis V (Torre 313 - LT II),
município de Palmeirópolis (TO); Barreiras (Torre 284 - LT II), Jaú IV (Torre 235 - LT
II), Jaú III (Torre 225 - LT II), Jaú II (Torre 218 - LT II), Jaú do Tocantins  (TO);
Paraíso I (Torre 156 - LT II), localizado no município de Talismã (TO); Sucupira II
(Torre 148 - LT II), Sucupira I (Torre 116 - LT II), localizados no município de Sucupira
(TO); Gurupi VII (Torre 23-LT II), Gurupi VI (Torre 22 - LT II), Gurupi V (Torre 19
- LT II),  Gurupi II (Torre 587 - LT I) e Gurupi I (Torre 575/576 - LT I), todos em
Gurupi (TO); Aliança II (Torre 530- LT I), Aliança do Tocantins (TO); Miroró (Torre
273 - LT I), localizado no município de Pugmil (TO); Miracema (Torre 101/100 - LT I),
município de Barrolândia (TO); Pilão (Torre 73 - LT II) e Canãa (Torre 70 - LT II) e
Serra Alegre (Torre 405/406 - LT I), em Miracema do Tocantins (TO); Santana II
(Torre 309/310-LT II) e Santana (Torre 310 - LT II), ambos no município de Rio dos
Bois (TO); São Judas (Torre 169 - LT II), no município de Guaraí (TO); Água Fria II
(Torre 134 - LT II e Torre 153 - LT I) e Água Fria III (Torre 121 - LT II e Torre 140 -
LT I), município de Presidente Kennedy (TO); Campestre (Torre 26/30 - LT I); Campinas
(Torre 20 - LT I), Inajá (Torre 818 - LT I) e Mato Grande (Torre 806 - LT I e 694 - LT
II) em Colinas do Tocantins (TO);  Gurguéia (Torre 658 - LT I) no município de Araguaína
(TO); Alto Bonito (Torre 415 - LT I) e Mangaba (Torre 387/388 - LT I) ambos em
Darcinópolis (TO).

Estado do Maranhão - Pantanal (Torre 190 - LT I) no município de Lajeado (MA);
Dantas (Torre 87 - LT I) em Bananal (MA).
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Equipe

Ondemar Dias     – Coordenador e relator dos trabalhos. Responsável
geral, organizando o projeto e todas as etapas da pesquisa, desde a

tesouraria à supervisão dos trabalhos de campo, laboratório e
editoração, em estreita colaboração com o segundo coordenador.
Responsável jurídica e legalmente pelos trabalhos frente ao Iphan, e

também pela atuação específica da equipe do IAB. É um dos autores
deste texto.

Marcos Zimmermann – Segundo coordenador (local). Não só
compartilhou com o primeiro a responsabilidade jurídica e legal perante

o Iphan, como especificamente zelou pela atuação da equipe do
NUTA/UNITINS. Acompanhou e fiscalizou permanentemente os

trabalhos de campo e laboratório, sendo também um dos autores deste
texto.

Eunice Menestrino – Bacharel em História, especialista em História
Social e arqueóloga lotada no NUTA, auxiliou nos salvamentos de

alguns sítios líticos. Responsável, durante todo o trabalho, pela recepção,
organização, identificação e guarda do material chegado de campo nos

laboratórios da Unitins em Porto Nacional e pela análise do material
lítico. É uma das autoras deste texto.

Equipe atuante e responsabilidadesEquipe atuante e responsabilidadesEquipe atuante e responsabilidadesEquipe atuante e responsabilidadesEquipe atuante e responsabilidades

Conforme já citamos, um trabalho do gênero exige a ação de uma equipe harmônica, coesa
e bem coordenada em todas as etapas que compõem a pesquisa arqueológica.

No caso presente os trabalhos só alcançaram um nível plenamente satisfatório pela dedicação
de todos os profissionais que a compuseram e à competência dos mesmos, aliada ao interesse
de cada um, e, mais uma vez,  independente do nível de responsabilidade individual.

Os resultados agora divulgados, ainda que não sejam os definitivos, permitem vislumbrar a
qualidade do trabalho e o potencial de conhecimento que encerram, uma vez concluídas as
análises de laboratório e as correlações culturais em andamento.

AAAAASSIMSSIMSSIMSSIMSSIM, , , , , OOOOO     ESQUEMAESQUEMAESQUEMAESQUEMAESQUEMA     OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL     FOIFOIFOIFOIFOI     DESENVOLVIDODESENVOLVIDODESENVOLVIDODESENVOLVIDODESENVOLVIDO     DADADADADA     SEGUINTESEGUINTESEGUINTESEGUINTESEGUINTE     FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA:::::
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EEEEEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPE     DEDEDEDEDE C C C C CAMPOAMPOAMPOAMPOAMPO

ArqueólogosArqueólogosArqueólogosArqueólogosArqueólogos

Alexandre Fortuna – Primeiro
arqueólogo a atuar no projeto,
responsabilizou-se pelos trabalhos de
levantamento e pelo monitoramento do
trecho meridional.

Juliano Rezende – Atuou também no
trecho meridional, sendo o responsável, em
especial, pelos trechos no Estado do
Tocantins.

Christiane Martins – Dirigiu a etapa final
das pesquisas de campo nos estados  do
Tocantins e do Maranhão.

Antonia C. Pedreira – Especialista em Geografia e geomorfologia da
equipe do NUTA. Mestranda da UCG, IGPA. Responsável pelo

levantamento dos dados pertinentes e que compõem parte deste
relatório. Participante dos trabalhos de campo em períodos mensais. É

uma das autoras do texto.

Rosângela de Araújo – – – – – Licenciada em História pela UNITINS,
especializada em análise do material cerâmico e responsável pelo mesmo

ao longo do projeto. É uma das autoras deste texto.

Divino de Oliveira – – – – – Licenciado em História, pesquisador do IAB
especializado em análise de cerâmica arqueológica. Atuou com
Rosângela de Araújo, sendo também um dos responsáveis pelos

resultados agora divulgados.

Antonio Aires – Especialista em Geografia e cartografia do Nuta.
Participante dos trabalhos de campo em períodos mensais e autor do

mapa que acompanha este trabalho.

Kleyber Rocha – Motorista e técnico de
campo da equipe do NUTA. Responsável pela
contratação das equipes de apoio (peões), seu
transporte e deslocamento. Auxiliou também
em todos os trabalhos de salvamento, estando
permanentemente em campo.

Giancarlo de Souza e Leonardo Baião –
Atuaram na parte inicial do projeto, compondo
a equipe com os arqueólogos Alexandre
Fortuna e Juliano Rezende.

José Antonio Guzzo, Rubens Pedreira e
Marcelo Ribeiro – Atuaram a partir da última
metade do projeto sob a coordenação da
arqueóloga Christiane Martins.
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EQUIPE DE APOIOEQUIPE DE APOIOEQUIPE DE APOIOEQUIPE DE APOIOEQUIPE DE APOIO

FuncionáriosFuncionáriosFuncionáriosFuncionáriosFuncionários

Hilaíne Cunha – – – – – Técnica
administrativa (IAB/NUTA)

Nilson Cavalcante     – Técnico em
Informática (IAB/NUTA)

Simone Manduca – Técnica
administrativa (NUTA)

José Neto – Técnico administrativo
(IAB)

EstagiáriosEstagiáriosEstagiáriosEstagiáriosEstagiários

Afonso Ferreira – Acadêmico de Geografia
Alcídes Soares –  –  –  –  – Acadêmico de Geografia
Efren Sirqueira - Acadêmico de História

Mariano Oster - Acadêmico de História

Cite-se também as diversas turmas de trabalhadores braçais que atuaram nas pesquisas
de campo.

Agradecimentos

Uma pesquisa arqueológica, mesmo de salvamento, precisa do envolvimento de  uma
série de pessoas para ser bem sucedida, desde os membros da instituição patrocinadora até
o mais humilde trabalhador de campo. Todos têm sua parcela de responsabilidade e é do
conjunto de atuações individuais que depende o andamento e o sucesso do trabalho. É
evidente que sobre os pesquisadores que coordenam o projeto – os arqueólogos e técnicos
que o executam em campo, e os analistas de laboratório – o peso da responsabilidade é
maior. Mas também participam desta mesma responsabilidade os técnicos administrativos
e até o mais novato dos estagiários, encarregado da limpeza e identificação do material.

Cada um dos integrantes da pesquisa nela se ajustam não somente como profissionais
mas também como indivíduos que interagem e cooperam. Todos os que dirigem ou
participam de projetos de pesquisa de longa duração sabem o quão importante é o nível
de cooperação e de ajuste entre os membros de uma equipe e o quanto lhes é exigido em
termos de comportamento harmônico para que os resultados esperados sejam atingidos
sem mais traumas ou dificuldades do que aquelas consideradas normais.

No caso do projeto SALTTINS ocorreram dificuldades, obstáculos, negociações e
problemas relacionais, todos nos parâmetros que em geral cercam ou definem atividades
do gênero, mas – muito superior a elas – foram, sem qualquer dúvida, o bom entendimento
e o espírito de solidariedade que constituíram o que se pode definir como sua principal
característica.
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Como coordenadores e autores deste texto temos que tornar público nossos
agradecimentos às autoridades do IPHAN, no caso bem representadas tanto pelo
coordenador de Arqueologia, o arqueólogo Rossano Bastos, e o atual , Dr. Rogério Dias,
com respostas rápidas e eficientes às demandas administrativas que surgiram ao longo do
projeto. Externamos também, muito especialmente, nosso reconhecimento ao Dr.
Marcelo Machado, Diretor da Novantrans, pelo clima de harmonia, respeito e cooperação
que imprimiu às relações entre a contratadora e o IAB/NUTA. Este agradecimento é
extensivo ao Dr. Henry Floquet e à Dra. Margarida de Sá, da CAL Engenharia Ambiental,
cuja intermediação com as demais equipes do empreendimento foi, mais de uma vez,
providencial e competente.

Nosso reconhecimento se estende também àquelas pessoas que, no campo, de alguma
maneira contribuíram para o bom andamento da pesquisa, desde os funcionários da
contratadora, aos profissionais das empreiteiras, comerciantes, fornecedores, particulares
em geral, proprietários de terras ou seus empregados, a todos, enfim, cujo apoio, por
menor que tenha sido na aparência, muitas vezes solucionou entraves, abriu caminhos e
facilitou nosso propósito.

Os arqueólogos que atuaram no projeto, sucessivamente e ao longo de todo o trecho,
se igualaram pela disposição, competência e profissionalismo, tanto nas pesquisas de campo,
quanto nas de laboratório. Todos honram e qualificam qualquer equipe em que se
enquadrarem e, no caso atual, enriqueceram com a sua experiência profissional mais um
projeto que o IAB levou a bom termo. O mesmo se estende aos técnicos de campo, a cada
dia mais profissionais, competentes e eficientes. Com a ajuda deles, sabemos que qualquer
projeto – por mais difícil que possa parecer – será concluído com sucesso.

Quanto à equipe de apoio, do NUTA ou do IAB, colaboradores eficientes em todas as
etapas do trabalho, da seleção do material para pesquisa à montagem da publicação,
também fica expresso nosso reconhecimento e gratidão.

 Por último, mas não menos importante, nossa dívida sempre aumentada, com aqueles
cuja afeição e carinho nos prende à vida e nos baliza a existência, pais, filhos, esposas e
maridos, sem os quais tudo o que somos capazes de realizar diminui de importância e cujo
reconhecimento engrandece nossa empresa.
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