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Pesquisa significa “buscar”, “inquirir”. É uma 
atividade que precisa de trabalho (mental, manual 
ou ambos) para ser atingido; é um motivo a mais 
para o conhecimento não ser confundido com 
informação que é o resultado já pronto de um 
processo.

O conhecimento está ligado com a pesquisa. 
Portanto, esse INFORMATIVO foi criado com o 
objetivo de  divulgar as atividades de pesquisas 
realizadas pelo Núcleo Tocantinense de 
Arqueologia da Fundação Universidade do 
Tocantins, e que há 10 anos vem investindo na 
produção do conhecimento . 

Assim, para comemorar os 10 anos de 
fundação  do NUTA, apresentamos aqui, ainda que 
de modo informativo e de forma resumida, os 
projetos que realizaram pesquisas de campo já 
concluídas e os trabalhos que se encontram em 
desenvolvimento.

Ano 1 - 1º Semestre de 2009Ano 1 - 1º Semestre de 2009
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Apresentação: do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico 

O Núcleo Tocantinense de Arqueologia foi construído no ano nas áreas de abrangência do Complexo Hidrelétrico Palmeiras, 

de 1999, com recursos oriundos dos programas de pesquisas nos  municípios de Dianópolis, Novo Jardim e Ponte Alta do Bom 

arqueológicas, por meio de  contratos firmados entre a UNITINS, Jesus, no Estado do Tocantins;

Empresas Privadas e Estatais,  no cumprimento de  Planos Programa SALTOVIA BR-010 - Levantamento, Monitoramento 

Básicos Ambientais, em áreas de impacto por grandes e médios e Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e 

empreendimentos. Arqueológico nas áreas de impacto direto e indireto da  Rodovia 

No decorrer desses anos foram desenvolvidos os seguintes Federal BR-010 - trecho entre Aparecida do Rio Negro e Goiatins, 

trabalhos de pesquisa: no Estado do Tocantins;

 Projeto SALTIMINS - Salvamento Arqueológico nas áreas de Projeto SALTPONTE -  Levantamento, Monitoramento e 

abrangência da Linha de Energia Elétrica - Transmissão  Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e 

Norte/Sul, trecho Imperatriz/ MA  à  Miracema/ TO; Arqueológico na área impactada pela construção da ponte sobre o 

Projeto SALTMISA - Salvamento Arqueológico nas áreas de rio Tocantins em Pedro Afonso – TO;

abrangência da Linha de Energia Elétrica - Transmissão Norte/Sul, PHCP São Salvador - Programa de Levantamento, Resgate  e 

trecho de Miracema do Tocantins/ TO à Serra da Mesa - GO; Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico na 

Projeto SALTMAR - Levantamento Arqueológico nas áreas de Área de Influência do futuro reservatório da Usina Hidrelétrica - 

abrangência da Linha de Energia Elétrica - Transmissão 230 Kw, SÃO SALVADOR, nos municípios de Cavalcante e Minaçu, em 

trecho Presidente Dutra/MA à Peritoró/ MA; Goiás, São Salvador do Tocantins, Palmeirópolis e Paranã, no  

Projeto SALTTINS - Salvamento Arqueológico nas áreas de Tocantins. 

impacto do Linhão “2” de Energia Elétrica -  Transmissão Parte dos resultados dessas pesquisas, na medida que as 

Norte/Sul, trecho Samambaia/DF à Imperatriz /MA; atividades de laboratório são concluídas, estão sendo publicados 

Programa SALTAREIA - Resgate Arqueológico nas áreas de na ACOÉME-revista de divulgação científica do NUTA, em  livros, 

abrangência das PCH's Areia e Água Limpa, no município de cartilhas e por outros instrumentos de divulgação.

Dianópolis/TO; Nas páginas a seguir, vamos conhecer  trabalhos  que estão 

Programa SALTPALMEIRAS - Monitoramento e Salvamento com  as pesquisas de campo  em pleno  desenvolvimento.

03Informativo NUTA

Programa SALTESTREITO 

Contrato 010/2007, firmado entre o Consórcio Estreito de Energia - CESTE e a Fundação Universidade do Tocantins - 

UNITINS, por meio do Núcleo Tocantinense de Arqueológica. A pesquisa foi autorizada pela Portaria IPHAN nº 167 de 15 de 

julho de 2005, publicada no D.O.U nº 136 de 18 de julho de 2005. 

O referido programa compreende a execução pelo NUTA das atividades de  Prospecção Arqueológica Intensiva (PBA 

27), Salvamento/Resgate Arqueológico (PBA 28) e o trabalho de Levantamento e Valorização do Patrimônio Histórico - 

Cultural e Paisagístico (PBA 29). Abrange  as áreas diretamente e indiretamente atingidas pelo empreendimento  na  

construção da UHE - Estreito, pelo represamento das águas do rio Tocantins que deixarão submersos terrenos  nos  

municípios de Estreito e Carolina, no Estado do Maranhão e nos municípios de Aguiarnópolis, Darcinópolis, Babaçulândia, 

Filadélfia, Goiatins, Barra do Ouro, Itapiratins, Palmeirante, Palmeiras do Tocantins e Tupiratins no Estado do Tocantins.

A pesquisa arqueológica procura, então, descobrir evidências materiais da existência humana em tempos pretéritos 

nessas áreas impactadas.

A pesquisa encontrou, até o presente momento, 48 sítios arqueológicos e  registrou vários objetos e manifestações 

históricas culturais  da região. 

PROJETOS E PROGRAMAS EM DEPROJETOS E PROGRAMAS EM EXECUÇÃO

O rio Tocantins ainda faz parte do cotidiano doméstico em Barra do Ouro/ TO.O rio Tocantins ainda faz parte do cotidiano doméstico em Barra do Ouro/ TO.

Artefato arqueológico ponta de projétil fragmentada - Babaçulândia/TO.

Abrigo sob rocha, município de Palmeiras/TO.
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Programa SALTOVIA  BR  242 - Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico, 

Cultural, Paisagístico e Arqueológico na área de abrangência da Rodovia Br 242, nos municípios de 

Peixe, Paranã, Taguatinga  e  Arraias,  no Estado do Tocantins.

Convênio firmado entre o Governo do Estado do Tocantins através do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado do Tocantins – DERTINS e  a Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS por intermédio do Núcleo 

Tocantinense de Arqueologia – NUTA, em 06 de dezembro de 2007. 

A pesquisa foi autorizada  mediante Portaria do IPHAN de  nº. 302, publicada no D.O.U nº 235 de 07 de dezembro de 

2007 e renovada pelo processo 08,  sob o nº31 de 13 de fevereiro de 2009 .

 O programa  registrou  26  sítios arqueológicos de onde foram resgatados centenas de vestígios e artefatos culturais. 

Entre os artefatos contam-se 26 urnas cerâmicas com enterramento funerário. As urnas chamam atenção pelo tamanho e 

características em que se encontravam no sítio.

Sítio arqueológico de arte rupestre, Taguatinga/TO.

Escavação arqueológica, resgate de urnas, município de  Arraias/ TO.

Patrimônio edificado em 1926, Taguatinga/TO.
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Projeto SÃO JOÃO - Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico na área do 

Pólo de Fruticultura Irrigada São João, Porto Nacional /TO.

 O Pólo São João visa promover geração de renda, emprego e condições adequadas para a produção de fruticultura 

irrigada no Tocantins.

 Em função da implantação desse empreendimento, no  ano de 2008 realizou-se pesquisas  arqueológicas na área de 

abrangência do projeto e  levantou-se  o patrimônio histórico-cultural e paisagístico da cidade de Porto Nacional. Foi feita 

uma  parceria entre o IAB (Instituto de Arqueologia Brasileira) e a UNITINS, e um contrato foi firmado com a empresa LM 

Projetos Agroindustrial Ltda, sob autorização da Portaria do IPHAN de nº 299, de 07 de novembro de 2007 e publicada no 

D.O.U nº 215 de 08 de dezembro de 2007.

Como resultado da investigação científica, foram descobertos dois sítios arqueológicos na área do Projeto. Do local 

foram coletados vestígios  culturais significativos, elaborados em matéria prima litíca e cerâmica. 

Com dados dessa pesquisa, foi editada uma publicação com o objetivo de  informar  sobre o trabalho realizado.

 Para finalizar o projeto, ainda no primeiro semestre de 2009, está em fase de realização as atividades de  Educação 

Patrimonial.

Área Experimental do Pólo de Fruticultura Irrigada São João -  Porto Nacional /TOÁrea Experimental do Pólo de Fruticultura Irrigada São João -  Porto Nacional /TO

Catedral Nossa Srª das Mercês patrimônio de Porto Nacional.
Escavação arqueológica no âmbito do Pólo de Fruticultura.
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Prospecção Arqueológica, município de Ribamar Fiquene/MA.

Pesquisa Arqueológica, município de Ribamar Fiquene/MA.

Programa SALTUHE - Prospecção, Resgate Arqueológico e Registro do Patrimônio Histórico - Cultural 

no entorno do traçado da Linha de Transmissão de Energia Elétrica da UHE – Estreito, do  município de 

Estreito a Imperatriz, no estado do Maranhão.

Contrato firmado entre o Consórcio Estreito Energético - CESTE com o Instituto de Arqueologia Brasileira – IAB em 

parceria com a UNITINS por meio do NUTA. 

Pesquisa regulamentada pela Portaria do IPHAN nº. 33 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, sob  

nº. 197 de outubro de 2008. Encontra-se em plena atividade de levantamento de campo, sendo que até o momento foram 

registrados  locais como prováveis áreas de sítios arqueológicos que serão escavadas para comprovação. No município de 

Ribamar Fiquene foi descoberto um sítio arqueológico e os vestígios estão sendo  resgatados. 

Patrimônio ambiental - área de represa. município de  Ribamar Fiquene / MA.Patrimônio ambiental - área de represa. município de  Ribamar Fiquene / MA. Trilhos da Ferrovia Norte/ SulTrilhos da Ferrovia Norte/ Sul

Artefato arqueológico,  Palmeirante/ TO. Sítio arqueológico, Tupiratins/ TO.

Programa SALTFENS -  Salvamento e Monitoramento do Patrimônio Histórico, Cultural, 

Paisagístico e Arqueológico, na extensão do traçado do eixo  da Ferrovia Norte/Sul, de Aguiarnópolis a 

Talismã, no Estado do Tocantins - Contrato entre UNITINS e VALEC- Ferrovias S.A.

Em cumprimento a Lei 3924 de julho de 1964 as atividades de pesquisa de campo iniciaram  em setembro de 2000 com 

previsão de encerramento em 2011. Os trabalhos  terão  continuidade com as atividades de laboratório, a fim de interpretar o 

material coletado. Acompanhando as prioridades da VALEC (empresa responsável pelo empreendimento) ,  as atividades de  

pesquisa estão sendo executadas por etapas e trechos,  assim sendo:

 Etapa I -Autorizada pela Portaria IPHAN nº 59 de 24 de outubro de 2000 para o  trecho entre  os municípios de 

Aguiarnópolis, Palmeiras do Tocantins  e  Darcinópolis.  Foram encontrados e resgatados materiais  de  59 sítios 

arqueológicos.

 Etapa II -Autorizada por Portaria IPHAN nº 206 de 07 de novembro de 2002 e renovada pela de nº 110 de 18 de abril de 

2005 para a pesquisa no trecho Darcinópolis - Babaçulândia,  onde foram coletados vestígios culturais de 15 sítios 

arqueológicos.

 A Etapa III - Autorizada pela Portaria IPHAN nº 020 de 30 de janeiro de 2006  para  um trecho de 225,5 km abrangendo os 

municípios de Araguaína, Filadélfia, Palmeirante, Tupiratins, Guaraí, e Tupirama. Encontra-se atualmente em fase de 

monitoramento arqueológico junto às obras do empreendimento. Já  foram registrados e resgatados 42 sítios arqueológicos.

 Etapa IV - Autorizada pela Portaria IPHAN nº 07 de 4 de março de 2008 e retificada pela nº 15 de maio de 2008 para o 

restante do trecho no estado do Tocantins (487 km de extensão) de Tupirama à Talismã. Até o presente momento, já foram 

descobertos 20 sítios arqueológicos pelas atividades de prospecção que se acham em fase de resgate. As atividades de 

levantamento provavelmente registrará muitos outros sítios arqueológicos  até o final do trecho. 

Trilhos da Ferrovia Norte/Sul.Trilhos da Ferrovia Norte/Sul.
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ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL
A Arqueologia ajuda a 
interpretar a sucessão 
temporal e espacial em 
que se dá a História do 
homem.

A Arqueologia ajuda a 
interpretar a sucessão 
temporal e espacial em 
que se dá a História do 
homem.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIALEDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

Após a realização das atividades de levantamento e resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e 

Arqueológico  nos municípios de abrangência da Ferrovia Norte / Sul,  o NUTA  promove atividades de Educação 

Patrimonial. Objetiva com essa medida, além de apresentar  a sociedade local  o material resgatado, também despertar o 

sentimento de pertencimento e  o  interesse das pessoas em cuidar do que é seu.

A partir  dos dados da pesquisa realizada na Etapa I e II, trecho entre Aguiarnópolis, Palmeiras do Tocantins, 

Darcinópolis e Babaçulândia,  foi editada uma cartilha, de cunho  didático, sob o tema:  “O Segredo da Pré-História na Região 

Norte do Tocantins”;  a mesma apresenta  informações  sobre  Arqueologia,  modos de vida e tecnologia desenvolvida por 

grupos que viveram  nessa  região em tempos pretéritos. Cada escola dos municípios de abrangência da Ferrovia Norte / Sul 

receberá um exemplar para sua biblioteca.

Profissionais das redes municipal e estadual de ensino de Darcinópolis, 

participaram no dia  26 de maio de 2008 da oficina de  Educação Patrimonial.

Em 24 de maio de 2008, atividades 

profissionais das escolas do município de Palmeiras do Tocantins.

 de Educação Patrimonial foram realizadas com 
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PROJETO SÃO SALVADOR - Levantamento, Resgate e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 

e Paisagístico na Área de Influência do Futuro Reservatório da UHE São Salvador. 

Contrato nº 226  firmado  entre  a  Companhia Energética São Salvador - CESS  e  a UNITINS,  por  meio  do  NUTA.

Em 2007 e 2008, o NUTA realizou nos municípios de Minaçu e Cavalcante, no estado de Goiás e nos municípios de 

Palmeiropolis, Paranã e São Salvador, no estado do Tocantins, o projeto acima  referido.

No final das pesquisas de campo, promoveu-se atividades de Educação Patrimonial visando instrumentalizar 

professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais das redes municipal e estadual  de ensino, como 

multiplicadores preferenciais  junto à  comunidade local, fortalecendo a proposta de preservar  a  cultura regional. 

Palestra do Prof. Ms. Cleube Silva, em Minaçu/GO, 

no dia 08.08.2008

Palestra do prof. Esp. Antonio Miranda,  em 

Paraná/TO no dia 12.08.2008

Palestra da profª. Ms. Juliana Alves, em  

Palmeirópolis/TO, no dia 14.08.2008

Palestra do prof. Dr. Manuel Lima Filho em São 

Salvador/TO, no dia 22.08.2008

 É a Educação Patrimonial o  caminho viável para fortalecer o sentimento de pertencimento, de 

identidade, de reconhecimento das heranças culturais deixadas pelos  antepassados .
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ESTÁGIOSESTÁGIOS

O NUTA oferece bolsas e estágios de iniciação científica para acadêmicos  universitários   cursos de graduação em 

História, Geografia, Biologia e Pedagogia. Objetiva com esse trabalho, além da parceria com outras Instituições de Ensino 

Superior, integrar o aluno  à  pesquisa, tendo a intenção de despertar vocações para a investigação científica e, sobretudo,  

dar  ao aluno a oportunidade de  aplicar  na  prática   os  conhecimentos  adquiridos e buscar  novas aprendizagens.

 Atualmente, totaliza seis estagiários sendo, três bolsistas no Programa SALTFENS, dois bolsistas no Programa 

SALTESTREITO e um  bolsista mantido pelo convênio  UNITINS - PIBIC/CNPq.

 dos

Estagiária em atividade de campo no sítio arqueológico de gravura 
rupestre.

Estagiários  aprendendo com o material  arqueológico.

Estagiária aplicando conhecimento sobre arte  rupestre

Estagiárias  de iniciação científica em Arqueologia.
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Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA)
Porto Nacional - TO.

Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA)
Porto Nacional - TO.

NUTA

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

Na atualidade, os testemunhos arqueológicos são seriamente ameaçados por empreendimentos 

de natureza diversas, devido as construções de obras contemporâneas que revolvem camadas de solos 

e provocam a perda e a  destruição de  “Objetos  Culturais” remanescentes de gerações passadas. 

Investir na contínua construção da identidade cultural do povo do Tocantins e consequentemente da 

nação brasileira, por meio de um trabalho com responsabilidade, tem sido o  grande empenho do NUTA.

Dessa forma, as atividades de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico, junto aos 

empreendimentos  são procedimentos adotados pelo NUTA  no processo de investigação da cultura 

material que é fonte de interpretação e conhecimento da HISTÓRIA  da espécie humana.  

Em dez anos de pesquisa, o NUTA  já descobriu e cadastrou expressivo número de sítios arqueoló-

gicos no Estado do Tocantins e em estados vizinhos, como Maranhão e Goiás, e tem  sob sua salvaguar-

da todo o material coletado.

Tendo como referência os vestígios e artefatos arqueológicos encontrados nesses sítios, estudos 

futuros  poderão fornecer informações para a produção de conhecimento qualificado sobre as diferen-

tes formas de organização social das  populações,  que em tempos remotos  povoaram, sem se preocu-

parem   com  limites  e  fronteiras,  as  atuais  regiões do Brasil .  


