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RESUMO 

 

A tese Ocupações humanas pré-coloniais na Ilha de São Luís – MA: inserção dos sítios na 

paisagem, cronologia e cultura material cerâmica discorreu sobre a investigação realizada em 

cinco sítios arqueológicos situados no Maranhão: sambaquis do Bacanga, Panaquatira, Paço do 

Lumiar e sítios cerâmicos Vinhais Velho e Maiobinha I. A problemática de pesquisa foi 

inicialmente delineada em 2005, em dissertação de mestrado sobre o Sambaqui do Bacanga, que 

objetivou apresentar uma cronologia para a ocorrência de cerâmica nesta ocupação pescadora-

coletora-caçadora. A ampliação do objeto de pesquisa se deu com a busca de outros sítios 

arqueológicos, no intuito de se construir conhecimento sobre as ocupações ceramistas na Ilha de 

São Luís, em uma perspectiva regional e sob os auspícios da Arqueologia da Paisagem. As 

atividades de campo consistiram de escavações em amplas áreas para evidenciação dos 

processos de formação do registro arqueológico, a espacialidade dos sítios e o contexto 

deposicional da cerâmica. A hipótese que norteou o trabalho principiou que a Ilha de São Luís 

foi densamente ocupada por diversos grupos humanos, em uma perspectiva de longa duração, 

em decorrência da estabilidade climática do Holoceno Médio, que propiciou um ambiente 

marítimo-estuarino-insular com alta taxa de produtividade nos ecossistemas litorâneos, 

principalmente os manguezais. A intepretação dos resultados possibilitou identificar distintos 

horizontes culturais que ocuparam a Ilha de São Luís, desde 6.600 anos Antes do Presente até o 

período de contato com o colonizador europeu, em princípios do século XVII. As ocupações 

humanas que colonizaram a Ilha de São Luís se diferenciaram pelo modo de vida, subsistência, 

cultura material e formação do pacote arqueológico. Correlações entre as variáveis 

espaçotemporais, inserção na paisagem e tecnotipologia cerâmica atestaram a existência de uma 

ocupação mais antiga, representada por um horizonte ceramista pré-sambaquieiro; seguida de 

uma ocupação intermediária de longa duração, associada a um horizonte ceramista 

sambaquieiro; substituída por um horizonte ceramista tardio associado à terra preta 

arqueológica, seguido de um horizonte ceramista simples e finalizando com um horizonte 

associado aos Tupinambás, que se estendeu até o período do contato. Os resultados obtidos 

nesta tese indicaram que, mesmo com a diversidade cultural e amplitude temporal, as ocupações 

humanas na Ilha de São Luís se assentaram nas mesmas áreas, tornando-se esses lugares 

atrativos ao longo dos milênios, por apresentar áreas de captação de recursos alimentares, 

matérias-primas, fontes de água doce e relacionar-se com os locais mais privilegiados 

topograficamente para habitação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem – Cronologia – Cerâmica – Sítios – São Luís 
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ABSTRACT 

 

The thesis Occupations human precolonial on the island of São Luís - MA: inclusion of 

sites in the landscape, and material culture pottery chronology discussed the 

investigation into five archaeological sites located in Maranhão: sambaquis of Bacanga, 

Panaquatira, Paço do Lumiar and sites Vinhais Velho and Maiobinha I. The issue of 

research was initially outlined in 2005 dissertation on the Sambaqui Bacanga, which 

aimed to provide a chronology for the occurrence of pottery in this occupation fisher-

gatherer-hunter. The expansion of the object of research was to search for other 

archaeological sites in order to build knowledge about occupations potters on the Ilha de 

São Luís, from a regional perspective and under the auspices of the Archaeological 

Landscape. Field activities consisted of excavations in broad areas for disclosure of the 

formation processes of the archaeological record, the spatiality of the sites and 

depositional context of ceramics. The hypothesis that guided the work began that the 

Ilha de São Luís was densely occupied by different groups of people in a long term 

perspective, due to the climatic stability of the Middle Holocene, which provided an 

environment-marine-estuarine islands with high rate productivity of coastal ecosystems, 

particularly mangroves. The Interpretation of the results allowed to identify distinct 

cultural horizons that occupied the Ilha de São Luís, from 6600 years Before Present to 

the period of contact with European settlers in the early seventeenth century. Human 

occupations that colonized the Ilha de São Luís differentiated by the way of life, 

subsistence, material culture and archaeological training package. Correlations between 

variables spatio-temporal integration in the landscape and tecnotipologia pottery 

attested to the existence of an earlier occupation, represented by a pre-sambaquieiro 

potter horizon, followed by an intermediate long-term occupation, associated with a 

horizon sambaquieiro potter; replaced by a horizon late ceramist associated with 

archaeological black earth, followed by a simple potter horizon and ending with a 

horizon associated with Tupinambás, which lasted until the period of contact. The 

results obtained in this thesis indicated that even with the cultural and temporal 

amplitude, human occupations on the Ilha de São Luís sat in the same areas, making it 

attractive these places over the millennia, to present catchment areas of food resources, 

raw materials, fresh water sources and relate to the most privileged topographically 

housing. 

KEY WORDS: Landscape - Chronology – Ceramic – Sites – São Luís 



x 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO..........................................................................................................................01 

1 Justificativa do tema........................................................................................................03 

2 Problemática e hipótese de pesquisa...............................................................................07 

3 Objetivos..........................................................................................................................10 

3.1 Geral................................................................................................................................10 

3.2 Específicos......................................................................................................................10 

4 Recorte espacial e os sítios arqueológicos.......................................................................10 

4.1 Sambaqui do Bacanga.....................................................................................................14 

4.2 Sambaqui da Panaquatira.................................................................................................15 

4.3 Sambaqui do Paço do Lumiar..........................................................................................16 

4.4 Sítio Cerâmico Vinhais Velho.........................................................................................17 

4.5 Sítio Cerâmico Maiobinha I............................................................................................18 

CAPÍTULO 1 - AS OCUPAÇÕES HUMANAS NA ILHA DE SÃO LUÍS SOB A ÓTICA 

DA ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM...................................................................................20 

1.1 Pressupostos teórico-metodológicos: paisagem, espaço e produção do 

conhecimento................................................................................................................................20 

1.2 Arqueologia da paisagem: considerações teórico-metodológicas e aplicação prática....24 

1.3 Ambiente marítimo-estuarino-insular e as ocupações costeiras: paisagem e 

paleopaisagem..............................................................................................................................35 

CAPÍTULO 2 - OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E SUAS CORRELAÇÕES COM A 

PAISAGEM E PALEOPAISAGEM NA ILHA DE SÃO LUÍS – MA..................................32 

2.1 Inserção geoambiental das ocupações costeiras da Ilha de São Luís..............................47 

2.1.1 Aspectos fisiográficos......................................................................................................47 

2.1.1.1 Geomorfologia..................................................................................................................63 

2.1.1.2 Solos.................................................................................................................................71 

2.1.1.3 Hidrologia.........................................................................................................................74 

2.1.1.4 Cobertura vegetal..............................................................................................................77 

2.1.1.5 Fauna................................................................................................................................79 

CAPÍTULO 3 - PESQUISA DOCUMENTAL: REFERENCIAL ARQUEOLÓGICO E 

ETNO-HISTÓRICO SOBRE AS OCUPAÇÕES HUMANAS NO MARANHÃO E ILHA 

DE SÃO LUÍS.............................................................................................................................88 

3.1 Arqueografia sobre a arqueologia do Maranhão e Ilha de São Luís................................90 

3.1.1 Os pioneiros e seu legado................................................................................................90 



xi 

 

3.1.2 Projetos acadêmicos e as primeiras problematizações sobre a arqueologia 

maranhense.................................................................................................................................107 

3.1.3 A pesquisa recente e a institucionalização da arqueologia no Maranhão......................119 

3.2 Síntese sobre as ocupações humanas no Estado do Maranhão e Ilha de São Luís........162 

3.3 Etno-história da Ilha de São Luís – MA: documentos para construção de uma história 

indígena de longa duração..........................................................................................................210 

3.3.1 O Maranhão e a criação da França Equinocial: os franceses e portugueses na corrida 

colonial.......................................................................................................................................212 

3.3.2 Documentos sobre a presença indígena na Ilha de São Luís – MA..............................216 

3.3.3 Referências etno-históricas sobre os sítios arqueológicos na Ilha de São Luís.............239 

CAPÍTULO 4 - As intervenções arqueológicas nas pesquisas de campo............................244 

4.1 Considerações gerais.....................................................................................................244 

4.2 Detalhamento dos procedimentos adotados na pesquisa de campo..............................248 

4.2.1 Reconhecimento do sítio arqueológico..........................................................................248 

4.2.2 Delimitação do sítio arqueológico.................................................................................249 

4.2.3 Definição das áreas para intervenção arqueológica.......................................................250 

4.2.4 Intervenções realizadas..................................................................................................251 

4.3 Os sítios arqueológicos pesquisados..............................................................................273 

4.3.1 Sambaqui do Bacanga...................................................................................................273 

4.3.1.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade............................273 

4.3.1.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental...........................................................280 

4.3.1.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa.....................................................................281 

4.3.1.4 Delimitação e implantação do sítio na paisagem...........................................................286 

4.3.1.5 Intervenções de campo...................................................................................................288 

4.3.1.6 Estratigrafia....................................................................................................................304 

4.3.1.7 Estruturas e feições.........................................................................................................321 

4.3.2 Sambaqui da Panaquatira...............................................................................................338 

4.3.2.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade............................338 

4.3.2.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental...........................................................348 

4.3.2.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa.....................................................................350 

4.3.2.4 Delimitação e implantação do sítio na paisagem...........................................................353 

4.3.2.5 Intervenções de campo...................................................................................................358 

4.3.2.5.1 - Perfil 1.......................................................................................................................361 



xii 

 

4.3.2.5.2 Trincheira....................................................................................................................374 

4.3.2.5.3 Área de sepultamento..................................................................................................405 

4.3.2.6 Estratigrafia....................................................................................................................426 

4.3.2.7 Estruturas e feições.........................................................................................................445 

4.3.3    Sambaqui do Paço do Lumiar.........................................................................................449 

4.3.3.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade............................449 

4.3.3.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental...........................................................455 

4.3.3.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa.....................................................................458 

4.3.3.4 Delimitação e implantação do sítio na paisagem...........................................................461 

4.3.3.5 Intervenções de campo...................................................................................................463 

4.3.3.5.1 Perfil............................................................................................................................465 

4.3.3.5.2 Área de Escavação.......................................................................................................467 

4.3.3.6 Estratigrafia....................................................................................................................486 

4.3.3.7 Estruturas e feições.........................................................................................................510 

4.3.4 Sítio arqueológico Vinhais Velho.....................................................................................516 

4.3.4.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade............................516 

4.3.3.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental...........................................................524 

4.3.3.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa.....................................................................540 

4.3.3.4 Delimitação do Sítio Arqueológico Vinhais Velho........................................................541 

4.3.3.5 Intervenções de campo...................................................................................................544 

4.3.3.5.1 - Coletas de superfície.................................................................................................549 

4.3.3.5.2 Poços-teste...................................................................................................................550 

4.3.3.5.3 – Peneiramento............................................................................................................553 

4.3.3.5.4 - Unidades de escavação..............................................................................................557 

4.3.3.6 - Estratigrafia................................................................................................................589 

4.3.3.7 - Estruturas e feições......................................................................................................606 

4.3.5 Sítio Cerâmico Maiobinha I..........................................................................................612 

4.3.5.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade...........................612 

4.3.5.2 - Pesquisas anteriores e levantamento documental........................................................620 

4.3.5.3 - Detalhamento das campanhas de pesquisa...................................................................630 

4.3.5.4 - Delimitação do Sítio arqueológico Maiobinha I..........................................................632 

4.3.5.5 - Intervenções de campo.................................................................................................635 

4.3.5.5.1 - Caminhamentos e coletas de superfície....................................................................639 

4.3.5.5.2 - Poços-teste.................................................................................................................640 

4.3.5.5.4 - Áreas de escavação...................................................................................................656 

4.3.5.6  Estratigrafia..................................................................................................................679 

4.3.5.7 - Estruturas e feições......................................................................................................687 



xiii 

 

CAPÍTULO 5 - ANÁLISE CERÂMICA...............................................................................690 

5.1 Horizontes estilísticos e tradições ceramistas na Pré-história da floresta tropical: os 

modelos de ocupação para o Litoral Equatorial Amazônico......................................................690 

5.2 Proposta teórico-metodológica para análise cerâmica...................................................703 

5.3 Amostra analisada e dispersão vertical e horizontal da cerâmica..................................708 

4.3.1 Sambaqui do Bacanga.......................................................................................................711 

4.3.2 Sambaqui da Panaquatira..................................................................................................720 

4.3.3 Sambaqui do Paço do Lumiar............................................................................................737 

5.3.4 Sítio arqueológico Vinhais Velho.....................................................................................447 

4.3.5 - Sítio arqueológico Maiobinha I.......................................................................................771 

5.4 Análise tipológica: correlações intersítios e intrasítio...................................................786 

5.4.1 Sambaqui do Bacanga...................................................................................................788 

5.4.2 Sambaqui do Panaquatira..............................................................................................818 

5.4.3 Sambaqui do Paço do Lumiar........................................................................................852 

5.4.4 Sítio arqueológico Vinhais Velho.................................................................................882 

5.4.5 Sítio arqueológico Maiobinha I.....................................................................................912 

5.5 Conjuntos cerâmicos identificados................................................................................939 

5.5.1 Manufatura.....................................................................................................................939 

5.5.2 Queima...........................................................................................................................940 

5.5.3 Antiplástico....................................................................................................................943 

5.5.5 Bordas e lábios...............................................................................................................952 

5.5.5 Bases..............................................................................................................................956 

5.5.6 Paredes...........................................................................................................................959 

5.5.7 Decoração plástica.........................................................................................................966 

5.5.8 Decoração pintada.........................................................................................................974 

5.5.9 Marcas e indicações de uso...........................................................................................977 

5.5.10 Estado de conservação...................................................................................................978 

5.5.11 Emprego social..............................................................................................................981 

5.6 Variabilidade artefatual: reconstrução dos conjuntos cerâmicos identificados.............984 

CAPÍTULO 6 - ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM DAS OCUPAÇÕES HUMANAS DA 

ILHA DE SÃO LUÍS................................................................................................................991 

6.1 Interpretação dos sítios arqueológicos a partir das correlações elaboradas: cronologia, 

cultura material cerâmica e paisagem.........................................................................................991 

6.1.1 Cronologia.....................................................................................................................990 

6.1.2 Paisagem arqueológica e os lugares persistentes.........................................................1020 

6.1.3 Cultura material cerâmica............................................................................................1046 

6.1.3.1 Horizonte ceramista pré-sambaquieiro........................................................................1048 



xiv 

 

6.1.3.2 Horizonte ceramista sambaquieiro..............................................................................1049 

6.1.3.3 Horizonte ceramista Maiobinha simples.....................................................................1055 

6.1.3.4 Horizonte ceramista associado à terra preta arqueológica...........................................1056 

6.1.3.5 Horizonte ceramista Tupinambá..................................................................................1058 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................1061 

REFERÊNCIAS.....................................................................................................................1072 

 



xv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1- Mapa Arqueológico do Maranhão (BANDEIRA e BRANDI, 2011)..........................................06 

Figura 2 – Sítios arqueológicos investigados nesta tese: sambaqui do Bacanga, sambaqui da Panaquatira, 

sambaqui do Paço do Lumiar, Sítio arqueológico Vinhais Velho e Sítio arqueológico Maiobinha I.........13 

Figura 3 – Paisagem típica dos Andes peruanos que foram aproveitadas para construção de terraços para 

cultivo em áreas com pouca disponibilidade de terrenos planos. Vale Sagrado dos Incas, Machu Picchu - 

Peru. Foto: Arkley Bandeira, 2009..............................................................................................................22 

Figura 4 – Planalto Mexicano com vista a partir da pirâmide de Teotihuacán. O cultivo do vale e o 

domínio das fontes de matérias-primas possibilitaram o surgimento de grandes cidades e uma diversidade 

de povos na Mesoamérica. San Juan Teotihuacán – Estado do México México. Foto: Arkley Bandeira, 

2010..............................................................................................................................................................26 

Figura 5 – O rio Bacanga foi cenário das ocupações humanas mais antigas da Ilha de São Luís, datada de 

pelo menos 6.600 anos atrás. Parque Estadual do Bacanga – São Luís – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2010................................................................................................................................ ..............................29 

Figura 6 – Inserção do Sambaqui da Panaquatira na paisagem. Falésias da Formação Itapecuru/Barreiras,– 

praia de Panaquatira – São José de Ribamar - MA. Foto: Arkley Bandeira, 2012......................................31 

Figuras 7 a-b – Ocorrência cerâmica no perfil da Trincheira Exploratória. Sambaqui do Bacanga – São 

Luís – MA. Fotos: Arkley Bandeira, 2006................................................................................................. .32 

Figuras 8 a-b – Lâminas de machado polidas evidenciadas nos sítios arqueológicos e que estão sendo 

estudadas no doutorado de outro pesquisador. Sambaqui do Bacanga – São Luís – MA. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2008................................................................................................................................. ............32 

Figuras 9 a-b – Sambaquis do Bacanga, em São Luís e Sambaqui da Panaquatira, em São José de 

Ribamar – Maranhão. Fotos: Arkley Bandeira, 2005 e 2007......................................................................33 

Figura 10 - Sambaqui do Paço do Lumiar, em Paço do Lumiar. Fotos: Arkley Bandeira, 2011................22 

Figuras 11 a-b – Sítio arqueológico Vinhais Velho e Sítio arqueológico Maiobinha I. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012.............................................................................................................................................33 

Figura 12 – Ambiente costeiro: praia da Panaquatira, em São José de Ribamar. Foto: Arkley Bandeira, 

2009........................................................................................................................................................... ...36 

Figura 13 – Ambiente estuarino: igarapé do Coelho, afluente do rio Bacanga, em zona intermarés. São 

Luís - Foto: Arkley Bandeira, 2009.............................................................................................................36 

Figura 14 – Aves aquáticas na praia de Panaquatira, em São José de Ribamar. Foto: Arkley Bandeira, 

2009............................................................................................................................................................. .37 

Figura 15 – Peixe de ambiente estuarino da baía de São José. São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2009.....37 

Figura 16 – Litoral do Maranhão representado pelas três zonas: Litoral Ocidental, Golfão Maranhense e 

Litoral Oriental, conforme Zoneamento Costeiro do Estado do Maranhão, 2003.......................................43 

Figura 17 – Ilha de São Luís com a representação dos quatro municípios que compõem a zona do Golfão 

Maranhense..................................................................................................................................................44 

Figura 18 – Mapa de elevação da Ilha de São Luís com a indicação das maiores altimetrias em tonalidade 

escura. (Fonte: IMESC, 2011).................................................................................................................... .47 

Figura 19 – Representação das Folhas São Luís NE (SA. 23-X) e SE (SA. 23-Z). (Fonte: CPRM, 

2000).................................................................................................................................... ........................48 



xvi 

 

Figura 20 – Mapa geológico da Ilha de São Luís. (Fonte: Zoneamento Costeiro do Estado do Maranhão, 

2003)............................................................................................................................. ...............................49 

Figura 21 – Coluna estratigráfica de parte da Folha São Luís NE/SE – AS-23 X e Z. (Fonte: VIANA JR., 

2000)................................................................................................................................ ............................50 

Figura 22 – Carta estratigráfica da Bacia de São Luís, adaptada de Góes et al. (1990). (Fonte: UFMA, 

2009)............................................................................................................................. ...............................54 

Figura 23 – Colunas estratigráficas do Membro Alcântara da Formação Itapecuru, em Alcântara – MA. 

(Fonte: UFMA, 2009).............................................................................................................................. ....55 

Figura 24 – Perfil caracterizando as litofácies da unidade Paleogeno (Ea) na praia de Calhau 

(desembocadura do rio Cojupe), em São Luís-MA. As espessuras das camadas estão expressas em metros. 

Fonte: (Rodrigues et al., 1994a).................................................................................................................. .57 

Figura 25 – Esquema dos compartimentos geomorfológicos da Ilha de São Luís. (Fonte: UFMA, 

2009)............................................................................................................................... ............................64 

Figura 26 – Golfão Maranhense com presença de ilhas, planícies de maré com e sem vegetação de 

mangue, planície flúvio-marinha, canais de maré e delta de maré. Fonte: Carta imagem do LANDSAT-7 

(2000). EMBRAPA Monitoramento por satélite (www.zee.ma.gov.br).....................................................65 

Figura 27 – Mapa geomorfológico da Ilha de São Luís. (Fonte: UFMA, 2003).........................................66 

Figura 28 – Carta de hipsometria da Ilha do Maranhão e do Golfão Maranhense......................................69 

Figura 29 – Mapa de solos da Ilha de São Luís. (Fonte: UFMA, 2003)......................................................71 

Figura 30 – Mapa das bacias hidrográficas da Ilha de São Luís. (Fonte: IMESC, 2011)............................74 

Figura 31 – Superposição de limites de sub-bacias na AID em Modelo Digital de Terreno (MDT) para a 

região de São Luís. (Fonte: UFMA, 2009)..................................................................................................76 

Figura 32 a-b – Floresta de mangues em área estuarina que circundam a Ilha de São Luís. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2007................................................................................................................................ .............77 

Figura 33 a-b – Lagoas e nascentes com vegetação de buritizais e de juçaras. Fotos: Arkley Bandeira, 

2007................................................................................................................................. .............................77 

Figura 34 a-b – Campos inundáveis e vegetação característica dessas formações. Fotos: Arkley Bandeira, 

2007................................................................................................................................. .............................78 

Figura 35 a-b – Mamíferos encontrados na Ilha de São Luís: preguiça e coati. Fotos: Arkley Bandeira, 

2006................................................................................................................................. .............................80 

Figura 36 a-b – Mamíferos encontrados na Ilha de São Luís: cotia e peixe-boi marinho. Foto: Arkley 

Bandeira, 2006 e iconografia: Lisboa, 1985................................................................................................81 

Figura 37 a-b – Mamíferos encontrados na Ilha de São Luís: paca e tatu. Iconografia: Lisboa, 1985........81 

Figura 38 a-b – Crustáceos encontrados na Ilha de São Luís: lagosta e siri. Iconografia: Lisboa, 1985 e 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010..................................................................................................................... .82 

Figura 39 a-b – Elasmobrânquios da Ilha de São Luís: arraia miúda e tubarão martelo. Iconografia: 

Lisboa, 1985.................................................................................................................................................86 

Figura 40 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985.....86 

Figura 41 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985.....87 

Figura 42 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985.....87 



xvii 

 

Figura 43 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985.....87 

Figura 44 – Da direita para esquerda, segundo da foto, Raimundo Lopes, acompanhado de acadêmicos da 

época, como Claude Lévi-Strauss, Ruth Landes, Charles Wagley e Luís de Castro Farias. Foto publicada 

em Ciência Hoje, em 1985. (Autoria: CORRÊA, 1988)..............................................................................93 

Figura 45 – Mapa das aldeias e sítios arqueológicos da Baixada Maranhense e Ilha de São Luís, 

produzido por Raimundo Lopes, em 1931. (Autoria: LOPES, 2007).........................................................94 

Figuras 46 a-b – Tipos cerâmicos encontrados nas estearias do Maranhão, coletados nas estearias do lago 

Turi. Detalhe para as formas e incisões na borda e bojo dos recipientes. (Autoria: LOPES, 2007)...........95 

Figura 47 – Croqui do sambaqui da Maiobinha, com destaque para a estrada de São José de Ribamar, que 

corta o sítio arqueológico ao meio. (Autoria: Raimundo LOPES, 2007)....................................................96 

Figura 48 – Material arqueológico coletado nos sambaquis da Ilha do Maranhão, denominada de Coleção 

Raimundo Lopes, depositada no Museu Nacional, Rio de Janeiro. (Autoria: LOPES, 2007)....................97 

Figura 49 – Urna com características filiadas à Tradição Tupiguarani, Subtradição Tupinambá, com clara 

indicação das faixas e frisos sobre engobo branco. Foto: (Autoria: Carvalho, 1956)...............................100 

Figura 50 – Colar de pedra já montado, com contas de vidro de diversos tamanhos e formatos. Foto: 

(Autoria: Carvalho, 1956)........................................................................................................................ ..100 

Figura 51 – Sambaqui do Mocambo, em Cururupu – MA. Foto: (Autoria: Fernandes, 1950).................103 

Figura 52 – Sambaqui não nominado, em Cururupu – MA. Foto: (Autoria: Fernandes, 1950)................103 

Figura 53 – Amostra de conchas e sedimento retirados dos sambaquis de Cururupu e envida para o Museu 

Nacional. Foto: (Autoria: Fernandes, 1950)............................................................................................. .103 

Figura 54 – Mapa da divisão do Brasil adotado pelo PRONAPA, com destaque para a Bacia Amazônica e 

a Faixa Costeira. (Fonte: PRONAPA, 1969).............................................................................................109 

Figura 55 – Coleta e peneiramento do material retirado do lago Cajari, no sítio Cacaria, na Baixada 

Maranhense. (Foto: SIMÕES, 1981b).......................................................................................................113 

Figura 56 – Sepultamento primário fletido entre 1,80/2,00 m exumado no Sambaqui da Maiobinha, na 

Ilha de São Luís. (Foto: SIMÕES, 1981b).................................................................................................115 

Figura 57 – Forno de cal no Sítio do Físico. Foto: Arkley Bandeira, 2006...............................................118 

Figura 58 – Tanques de curtume do Forno de cal no Sítio do Físico. Foto: Arkley Bandeira, 2006........118 

Figura 59 – Acervo doado pela família do prof. Nascimento de Morais ao Centro de Pesquisa após seu 

falecimento. Vitrine com o material das estearias da Baixada Maranhense reunido pelo professor. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011.............................................................................................................................. .120 

Figura 60 – Aplique zoomorfo coletado nas estearias que compõe o acervo do Centro de Pesquisa doado 

pela família do prof. Nascimento de Morais. Foto: Arkley Bandeira, 2011..............................................120 

Figura 61 – Sítio arqueológico Vila Conceição, com detalhe para escavação arqueológica após a 

descoberta do conjunto cerâmico Tupiguarani. Foto: Arkley Bandeira, 2004..........................................122 

Figura 62 – Escavação arqueológica no Sítio Vila Conceição após a descoberta do conjunto cerâmico 

Tupiguarani. Foto: Arkley Bandeira, 2004................................................................................................122 

Figura 63 – Acervo doado pela família do prof. Olavo Correia Lima ao Centro de Pesquisa após seu 

falecimento. Vitrine com o material dos líticos coletados em vários sítios maranhenses. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011...........................................................................................................................................123 

Figura 64 – Material cerâmico coletado pelo prof. Olavo Correia Lima e doado ao Centro de Pesquisa. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011......................................................................................................................123 



xviii 

 

Figura 65 – Cartilha Arqueologia do Maranhão produzida pelo Centro de Pesquisa de História Natural e 

Arqueologia do Maranhão, em 2009.........................................................................................................124 

Figura 66 – Sítio Rupestre Caverna Traqueira, em São Domingos do Maranhão. Foto: Arkley Bandeira, 

2001............................................................................................................................................................125 

Figura 67 – Gravuras rupestres do Sítio Traqueira. Foto: Arkley Bandeira, 2001....................................125 

Figura 68 – Sítio Rupestre Caverna Casa de Pedra, situado em Colinas – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2001......................................................................................................................... ...................................125 

Figura 69 – Gravuras rupestres do Sítio Casa de Pedra. Foto: Arkley Bandeira, 2001.............................125 

Figura 70 – Sítio Rupestre Caverna Élida, situado em São Domingos do Maranhão. Foto: Arkley 

Bandeira, 

2001......................................................................................................................................................... ...125 

Figura 71 – Pinturas rupestres do Sítio Caverna Élida, situado em São Domingos do Maranhão. Foto: 

Arkley Bandeira, 2001...............................................................................................................................125 

Figura 72 – Exposição Xingó: 9 mil anos de Ocupação Humana no Convento das Mercês, em São Luís – 

MA. Foto: Arkley Bandeira, 2007.............................................................................................................127 

Figura 73 – Exposição Xingó: 9 mil anos de Ocupação Humana no Museu Histórico e Artístico Nacional, 

em São Luís – MA. Foto: Arkley Bandeira, 2007.....................................................................................127 

Figura 74 – Adornos em osso e concha expostos em Xingó: 9 mil anos de ocupação humana. Foto: 

Arkley Bandeira, 2007............................................................................................... ................................127 

Figura 75 – Sepultamento em posição fletida exposto em Xingó: 9 mil anos de ocupação humana. Foto: 

Arkley Bandeira, 2007.................................................................................................... ...........................127 

Figura 76 – Exposição Ecomuseu Sítio do Físico: trajetória e ação, realizada na UFMA, na 64ª Reunião 

da SBPC. Foto: Arkley Bandeira, 2012........................................................................................ .............128 

Figura 77 – Exposição do material arqueológico e dos produtos gerados nas oficinas sociais do Ecomuseu 

Sítio do Físico. Foto: Arkley Bandeira, 2012............................................................................................128 

Figura 78 – Cerâmicas pintadas do Sítio Grajaú. Foto: ALMEIDA, 2008................................................129 

Figura 79 – Cerâmicas com marca de cestaria do Sítio Grajaú. Foto: ALMEIDA, 2008.........................129 

Figura 80 – Implantação da paisagem do Sítio arqueológico Cajazeiras, em Imperatriz – MA. Foto: 

Patrimônio Consultoria Cultural, 2011.................................................................................................... ..134 

Figura 81 – Vista do Sítio arqueológico Cajazeiras em direção ao rio Tocantins, em Imperatriz – MA. 

Foto: Patrimônio Consultoria Cultural, 2011........................................................................................... ..134 

Figura 82 – Cerâmico com tratamento corrugado, afiliada à Tradição Tupiguarani. Foto: Arkley Bandeira, 

2011......................................................................................................................... ...................................134 

Figura 83 – Cerâmico com tratamento pintado, afiliada à Tradição Tupiguarani. Foto: Arkley Bandeira, 

2011............................................................................................................................. ...............................134 

Figura 84 – Lasca em quartzo hialino encontrada do Sítio Cajazeiras. Foto: Abrahão Sanderson, 2011 

....................................................................................................................................................................134 

Figura 85 – Lasca em quartzo leitoso encontrada do Sítio Cajazeiras. Foto: Abrahão Sanderson, 

2011......................................................................................................................... ...................................134 

Figura 86 – Sítio Arqueológico Serra dos Caboclos, em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2008............................................................................................................................... .............................138 



xix 

 

Figura 87 – Gravuras rupestres no Sítio Arqueológico Serra dos Caboclos, em Tasso Fragoso – MA. Foto: 

Arkley Bandeira, 2008.............................................................................................................................. .138 

Figura 88 – Sítio Gruta da Juçara, em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010.....................138 

Figura 89 – Gravuras rupestres Sítio Gruta da Juçara, em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2010............................................................................................................................................................138 

Figura 90 – Sítio arqueológico Morro das Araras, em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2010............................................................................................................................................................138 

Figura 91 – Gravuras rupestres do Sítio arqueológico Morro das Araras, em Tasso Fragoso –MA. Foto: 

Arkley Bandeira, 2010...............................................................................................................................138 

Figura 92 – Sítio Arqueológio Serra dos Caboclos, no Forsdão, em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010...........................................................................................................................................139 

Figura 93 – Gravuras rupestres do Sítio Arqueológio Serra dos Caboclos, no Forsdão, em Tasso Fragoso 

– MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010..........................................................................................................139 

Figura 94 – Sítio Arqueológico Abrigo Baviera (Pedra do Elefante), em Tasso Fragoso – MA. Foto: 

Arkley Bandeira, 2010...............................................................................................................................139 

Figura 95 – Gravuras rupestres do Sítio Arqueológico Abrigo Baviera (Pedra do Elefante), em Tasso 

Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010............................................................................................139 

Figura 96 – Oficinas de educação patrimonial sobre as descobertas em Tasso Fragoso, realizada na 

Câmera dos Vereadores do Munícipio. Foto: Lirô, 2008..........................................................................140 

Figura 97 – Oficinas de educação patrimonial sobre as descobertas em Tasso Fragoso, realizada na 

Câmera dos Vereadores do Munícipio. Foto: Lirô, 2009..........................................................................140 

Figura 98 – Apresentação para grande público sobre o patrimônio arqueológico de Tasso Fragoso. Foto: 

Lirô, 2008............................................................................................................................. ......................140 

Figura 99 – Reportagem para divulgação do patrimônio arqueológico de Tasso Fragoso. Fonte: O Estado 

do Maranhão, 25 nov. 2009................................................................................................................... ....140 

Figura 100 – Mapa da poligonal da área com a indicação dos sítios arqueológicos descobertos no Baixo 

Itapecuru. Fonte: Brandi, 2012..................................................................................................................142 

Figura 101 – Escavação da superfície ampla do sítio arqueológico Rabo de Porco 1, em Bacabeira – MA. 

Foto: PBA de Arqueologia, 2011............................................................................................................. ..142 

Figura 102 – Material arqueológico evidenciado no Sítio Arqueológico Mangueiras, em Bacabeira – MA. 

Foto: PBA de Arqueologia, 2011............................................................................................................ ...142 

Figura 103 – Perfil arqueológico do Sítio Salvaterra 2, em Bacabeira – MA. Foto: PBA de Arqueologia, 

2011............................................................................................................................. ...............................142 

Figura 104 – Escavação arqueológica do Sítio Salvaterra 3, em Bacabeira – MA. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2011.............................................................................................................................. ........142 

Figura 105 – Cartilha produzida pela Petrobras para divulgar os resultados obtidos na pesquisa 

arqueológica no Baixo Itapecuru, publicada em 2011...............................................................................143 

Figura 106 – Forte do Calvário, baixo Itapecuru, em Rosário, estudado em 2010. Foto: Arkley Bandeira, 

2010................................................................................................................................ ............................144 

Figura 107 – Uso de GPR para identificação de estruturas no entorno do Forte do Calvário. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010............................................................................................................................. ..............144 

Figura 108 – Escavação de sepultamento no interior da fortificação. Foto: Arkley Bandeira, 2010........144 



xx 

 

Figura 109 – Fragmentos de faiança portuguesa e cerâmica torneado evidenciadas no entorno da 

fortificação. Foto: Arkley Bandeira, 2010.................................................................................................144 

Figura 110 – Tigela em faiança fina com decoração floral associada ao período de colonização europeia 

no Baixo Itapecuru. Foto: PBA de Arqueologia, 2011..............................................................................144 

Figura 111 – Fragmento de prato em faiança fina com decoração floral associada ao período de 

colonização europeia no Baixo Itapecuru. Foto: PBA de Arqueologia, 2011...........................................144 

Figura 112 – Fragmento de garrafa em grés utilizada para transportar bebida no Baixo Itapecuru. Foto: 

PBA de Arqueologia, 2011........................................................................................................................145 

Figura 113 – Tinteiro em grés para armazenamento de tinta nanquim no Baixo Itapecuru. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2011............................................................................................................................. .........145 

Figura 114 – Fundo de xícara com marca de fábrica holandesa. Foto: PBA de Arqueologia, 2011.........145 

Figura 115 – Moeda do Império Português no Baixo Itapecuru. Foto: PBA de Arqueologia, 2011.........145 

Figura 116 – Localização geográfica do Sambaqui Croatá, em Tutóia – MA...........................................146  

Figura 117 – Deposição de conchas no Sambaqui do Croatá, com forte influência da maré. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010................................................................................................................ ...........................146 

Figura 118 – Vestígios de concha, carvão e cerâmica em meio a concentração de concha Anamalocardia 

brasiliana. Foto: Arkley Bandeira, 2010....................................................................................... .............146 

Figura 119 – Fragmento cerâmico depositado na superfície sobre as conchas. Foto: Arkley Bandeira, 

2010............................................................................................................................. ...............................146 

Figura 120 – Localização geográfica do Sítio Aldeia, em Araioses – MA...............................................146 

Figura 121 – Sítio arqueológico Aldeia, ao lado do atual cemitério da região da Aldeia, em Araioses – 

MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010......................................................................................................... ....146 

Figura 122 – Fragmentos cerâmicos depositados na superfície do sítio arqueológico. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010........................................................................................................................................ ...147 

Figura 123 – Fragmento cerâmico pintado, evidenciado no Sítio Arqueológico Aldeia. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010.......................................................................................................................................... .147 

Figura 124 – Sítio Lagoa Amarela, no terreno de propriedade do Sr. Antônio Prata. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2012..................................................................................................................................... .148 

Figura 125 – Implantação do sítio na paisagem: capoeira alta com regeneração da mata de cocais. Foto: 

PBA de Arqueologia, 2012....................................................................................................................... .148 

Figura 126 – Material cerâmico aflorando em superfície no Sítio Arqueológico Lagoa Amarela. Foto: 

PBA de Arqueologia, 2012...................................................................................................................... ..148 

Figura 127 – Fragmentos de rodela de fuso observado em superfície. Foto: PBA de Arqueologia, 

2012........................................................................................................................................................... .148 

Figura 128 – Fragmentos de fornilho de cachimbos aflorando em superfície. Foto: PBA de Arqueologia, 

2012............................................................................................................................................................148 

Figura 129 – Sítio arqueológico Reibeirão do Sono, em Santo Antônio dos Lopes – MA. Foto: Patrimônio 

Consultoria Cultural, 2012..................................................................................................................... ....149 

Figura 130 – Alinhamento de pedras do Sítio arqueológico Ribeirão do Sono. Foto: Patrimônio 

Consultoria Cultural, 2012.........................................................................................................................149 



xxi 

 

Figura 131 – Mão-de-pilão encontrada próximo ao sítio arqueológico. Foto: Patrimônio Consultoria 

Cultural, 2012............................................................................................................................................149 

Figura 132 – Vestígio cerâmico com queima em núcleo evidenciado no sítio. Foto: Patrimônio 

Consultoria Cultural, 

2012............................................................................................................................................................149 

Figura 133 – Ruínas do Sítio Arqueológico do Sangue, às margens do rio Bacanga, São Luís. Foto: 

Arkley Bandeira, 2008...............................................................................................................................151 

Figura 134 – Ruínas do Sítio Arqueológico do Sangue, às margens do rio Bacanga, São Luís. Foto: 

Arkley Bandeira, 2008...............................................................................................................................151 

Figura 135 – Forno de cal do Sítio Piranhenga, às margens do rio Bacanga, em São Luís – MA. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012...............................................................................................................................151 

Figura 136 – Capela do Sítio Piranhenga, às margens do rio Bacanga, em São Luís – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012...........................................................................................................................................151 

Figura 137 – Sítio arqueológico Antiga Tupy. Foto: Arkley Bandeira, 2009...........................................151 

Figura 138 – Sítio arqueológico Antiga Tupy. Foto: Arkley Bandeira, 2009...........................................151 

Figura 139 – Sítio arqueológico Estrada Velha do Gapara. Foto: Scientia, 2009a...................................152 

Figura 140 – Material histórico do Sítio arqueológico Estrada Velha do Gapara. Foto: Scientia, 

2009a........................................................................................................................ ..................................152 

Figura 141 – Sítio arqueológico do Quebra-pote. Foto: Scientia, 2008....................................................152 

Figura 142 – Material cerâmico coletado no Sítio arqueológico do Quebra-pote. Foto: Scientia, 2008...152 

Figura 143 – Sítio arqueológico Arapapaí. Foto: Scientia, 2009...............................................................152 

Figura 144 – Material cerâmico do Sítio arqueológico Arapapaí. Foto: Scientia, 2009............................152 

Figura 145 – Sítio Arqueológico Cajueiro 1. Foto: Patrimônio Consultoria Cultura, 2011......................153 

Figura 146 – Sítio Arqueológico Cajueiro 2. Foto: Patrimônio Consultoria Cultura, 2011......................153 

Figura 147 – Sítio Arqueológico Furo do Arapapaí. Foto: Arkley Bandeira, 2011..................................153 

Figura 148 – Canal artificial do sítio Arqueológico Furo do Arapapaí. Foto: Arkley Bandeira, 2011.....153 

Figura 149 – Sítio Arqueológico Terreiro do Egito. Foto: Patrimônio Consultoria Cultura, 2011...........153 

Figura 150 – Faiança fina encontrada no Sítio Arqueológico Terreiro do Egito. Foto: Patrimônio 

Consultoria Cultura, 2011..........................................................................................................................153 

Figura 151 – Sítio Arqueológico Porto do Arapapaí com ruínas do Porto no rio Bacanga. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012................................................................................................................................ ...........154 

Figura 152 – Material histórico encontrado no Sítio Arqueológico Porto do Arapapaí. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012............................................................................................................... ............................154 

Figura 153 – Sítio Arqueológico Pomar, às margens do rio Bacanga. Foto: Arkley Bandeira, 2012.......154 

Figura 154 – Material arqueológico encontrado no Sítio Arqueológico Pomar, às margens do rio Bacanga. 

Foto: Arkley Bandeira, 2012............................................................................................. .........................154 

Figura 155 – Sítio Arqueológico Maracanã às margens do rio Bacanga. Foto: Arkley Bandeira, 2012...154 

Figura 156 – Material cerâmico e conchas do Sítio Arqueológico Maracanã às margens do rio Bacanga. 

Foto: Arkley Bandeira, 2012......................................................................................................................154 



xxii 

 

Figura 157 – Sambaqui do Sarnambi localizado em José de Ribamar. Foto: ERM Brazil, 2008.............155 

Figura 158 – Sambaqui do Gapara, em São Luís. Foto: ERM Brazil, 2008..............................................155 

Figura 159 – Material cerâmico encontrado no Sítio Dunar Cerâmico na Ilha de Curupu, São José de 

Ribamar. Foto: ERM Brazil, 2008.............................................................................................................155 

Figura 160 – Sítio Maiobinha 2, em São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2012c.........................................155 

Figura 161 – Mapa Arqueológico do Maranhão (BANDEIRA e BRANDI, 2011)..................................157 

Figura 162 – Mesa de abertura do Seminário Nacional para discutir a arqueologia como área do 

conhecimento. Foto: IPHAN, 2011...........................................................................................................159 

Figura 163 – Mesa Redonda para discutir a produção da arqueologia maranhense sobre a ótica 

interdisciplinar, com ênfase no projeto acadêmico Sambaquis do Maranhão. Foto: IPHAN, 2011.........159 

Figura 164 – Exposição Maranhão arqueológico antes da abertura oficial. Foto: IPHAN, 2011.............160 

Figura 165 – Visitantes apreciam a Exposição Maranhão. Foto: IPHAN, 2011.......................................160 

Figura 166 – Público apreciando a área de vivência do evento com stands para venda de livros e 

divulgação da arqueologia desenvolvida em alguns empreendimentos. Foto: IPHAN, 2011...................161 

Figura 167 – Apresentação de pesquisas e cases de estudo na seção de pôsteres, que reuniu cerca de 

oitenta trabalhos. Foto: IPHAN, 2011.......................................................................................................161 

Figura 168 – Documentário sobre os sambaquis da Ilha de São Luís: As conchas, as cerâmicas e o Mar, 

lançado em 2011........................................................................................................................................161 

Figura 169 – Documentário Memória de Pedra sobre a trajetória da arqueologia maranhense, lançado em 

2012............................................................................................................................................................161 

Figura 170 – Município de Joselândia – MA.............................................................................................164 

Figura 171 – Município de Lajeado Novo – MA..................................................................................... .164 

Figura 172 – Sítio Arqueológico Pantanal, situado em Lajeado do Maranhão. Foto: Dias et al., 2004, p. 

80................................................................................................................................................ ................165 

Figura 173 – Corte arqueológico realizado Sítio Arqueológico Pantanal, situado em Lajeado do 

Maranhão. Foto: Dias et al., 2004, p. 80................................................................................................... .165 

Figura 174 – Município de Bacabeira – MA.............................................................................................166 

Figura 175 – Inserção do Sítio Rabo de Porco 1 no terraço fluvial do igarapé de mesmo nome. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2011............................................................................................................................ ...166 

Figura 176 – Localização das áreas de escavação no terraço fluvial do igarapé de mesmo nome. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2011............................................................................................................................ ...166 

Figura 177 – Superfície Ampla do Sítio Rabo de Porco 1, que chegou a 2,40 m de profundidade. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011.............................................................................................................................. .167 

Figura 178 – Perfil da Superfície Ampla do Sítio Rabo de Porco 1, que chegou a 2,40 m de profundidade. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011......................................................................................................................167 

Figura 179 – Instrumento lítico lascado encontrado no Sítio Rabo de Porco 1, associado ao período de 

ocupação mais antigo. Foto: PBA de Arqueologia, 2011..........................................................................168 

Figura 180 – Instrumento lítico lascado encontrado no Sítio Rabo de Porco 1, com nível datado de 9.200 

anos A.P. Foto: PBA de Arqueologia, 2011..............................................................................................168 



xxiii 

 

Figura 181 – Instrumento lítico lascado encontrado no Sítio Rabo de Porco 1. Foto: PBA de Arqueologia, 

2011................................................................................................................................ ............................168 

Figura 182 – Núcleo encontrado no Sítio Rabo de Porco 2. Foto: PBA de Arqueologia, 2011................168 

Figura 183 – Município de Estreito – MA.................................................................................................171 

Figura 184 – Visão desde o rio ao Sítio Testa Branca II. Foto: Ariana Braga, 2011................................171 

Figura 185 – Paredão que forma o abrigo do Sítio Testa Branca II. Foto: Ariana Braga, 2011................171 

Figura 186 – Composições gravadas em um dos painéis do Testa Branca II. Foto: Ariana Braga, 

2011......................................................................................................................... ...................................172 

Figura 187 – Composições gravadas fitomorfos e escadas em um dos painéis do Testa Branca II. Foto: 

Ariana Braga, 2011........................................................................................................... .........................172 

Figura 188 – Sítio Abrigo Pé no Rio, às margens do Tocantins. Foto: Arkley Bandeira, 2008................183 

Figura 189 – Painel com as composições gravadas, no terraço do paredão de arenito. Foto: Arkley 

Bandeira, 2008...................................................................................................................... .....................183 

Figura 190 – Figurações em podoformos, fitomorfos e cupuliformes. Foto: Arkley Bandeira, 2008.......183 

Figura 191 – Representação de podomorfo estilizado. Foto: Arkley Bandeira, 2008...............................183 

Figura 192 – Composição de traços radiais saindo de um ponto. Foto: Arkley Bandeira, 2008...............183 

Figura 193 – Representação de podomorfo estilizado. Foto: Arkley Bandeira, 2008...............................183 

Figura 194 – Município de Tasso Fragoso – MA......................................................................................183 

Figura 195 – Composição cupuliforme do Sítio Abrigo Baviera. Foto: Arkley Bandeira, 2008..............174 

Figura 196 – Composição de fitomorfo do Sítio Abrigo Baviera. Foto: Arkley Bandeira, 2008..............174 

Figura 197 – Figuração de uma lâmina de machado semilunar do Sítio Abrigo da ladeira vermelha. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009.......................................................................................... .....................................174 

Figura 198 – Representação de uma vulva no Sítio Abrigo da ladeira vermelha. Foto: Arkley Bandeira, 

20009.............................................................................................................. ............................................174 

Figura 199 – Composição de podomorfo (pés) no Sítio Abrigo do Caboclo 1. Foto: Arkley Bandeira, 

2009............................................................................................................ ................................................174 

Figura 200 – Painel completo do Sítio Abrigo do Cabloco 3. Foto: Arkley Bandeira, 2009....................174 

Figura 201 – Representação de antropomorfo no Sítio Taboca 1. Foto: Arkley Bandeira, 2009..............175 

Figura 202 – Composição de podomorfo (pés) no Sítio Abrigo por Enquanto. Foto: Arkley Bandeira, 

2010.............................................................................................................................. ..............................175 

Figura 203 – Representação de zoomorfo na figura de dois lagartos no Sítio Abrigo do lagarto. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009...................................................................................................................... .........175 

Figura 204 – Painel do Sítio Taboca 1 com gravuras e pinturas rupestres. Foto: Arkley Bandeira, 

2009......................................................................................................................... ...................................176 

Figura 205 – Painel do Sítio Taboca 1 e as pinturas rupestres observadas. Foto: Arkley Bandeira, 

2009................................................................................................................................ ............................176 

Figura 206 – Painel de pintura rupestre do Sítio Juá II, apresentando linhas vermelhas. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009....................................................................................................................... ....................177 



xxiv 

 

Figura 207 – Painel de pintura rupestre do Sítio Juá II, com descamamento do suporte de arenito que foi 

novamente pintado. Foto: Arkley Bandeira, 2009.....................................................................................177 

Figura 208 – Traços vermelhos no Sítio Juá II, apresentando linhas vermelhas. Foto: Arkley Bandeira, 

2009.............................................................................................................................. ..............................177 

Figura 209 – Pinturas em miniatura realizadas na área descamada, caracterizando o segundo momento 

gráfico. Foto: Arkley Bandeira, 2009........................................................................................................177 

Figura 210 – Município de São Domingos do Maranhão – MA...............................................................178 

Figura 211 – Entrada do Sítio Caverna Élida, registrada em 2003. Foto: Arkley Bandeira, 2003............178 

Figura 212 – Cavidade do Sítio Caverna Élida, com a ocorrência de pinturas rupestres no fundo e no teto. 

Foto: Arkley Bandeira, 2003................................................................................................................... ...178 

Figura 213 – Parede do fundo da cavidade com pinturas em toda a superfície. Foto: Arkley Bandeira, 

2003.............................................................................................................................. ..............................179 

Figura 214 – Teto da cavidade com pintura nas áreas mais rebaixadas. Foto: Arkley Bandeira, 2003....179 

Figura 215 – Representação antropomorfa da Caverna Élida. Foto: Arkley Bandeira, 2003....................280 

Figura 216 – Representações de lagartos e figuras geométricas. Foto: Arkley Bandeira, 2003................280 

Figura 217 – Representação de lagartos e insetos em sobreposições. Foto: Arkley Bandeira, 2003........280 

Figura 218 – Representação de insetos. Foto: Arkley Bandeira, 2003......................................................280 

Figura 219 a-b – Ocupação pré-sambaquieira com evidência cerâmica em plintosolo laranja-avermelhado. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2006......................................................................................................... ...........183 

Figuras 220 a-b – Fragmentos cerâmicos associados ao primeiro período de ocupação na área do 

sambaqui do Bacanga, denominado de pré-sambaquieiro. Fotos: Arkley Bandeira, 2007.......................184 

Figuras 221 a-b – Estratigrafia do Sambaqui do Bacanga demostrando camadas de concha da Ocupação 

Sambaquieira depositada sobre Ocupação Pré-Sambaquieira, em plintosolo avermelhados, com detalhe 

para fogueira escavada no sambaqui. Fotos: Arkley Bandeira, 2006........................................................184 

Figuras 222 a-b – Fragmentos cerâmicos com antiplástico em concha, característico da Ocupação 

Sambaquieira. Fotos: Arkley Bandeira, 2005......................................................................................... ...185 

Figuras 223 a-b – Camada de terra preta que recobre o Sambaqui do Bacanga, em meio à floresta densa, 

com grande quantidade de cerâmica e matéria orgânica em decomposição na superfície. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2005.......................................................................................................................................... .186 

Figuras 224 a-b – Fragmentos cerâmicos com decoração incisa em zonas, associados ao período mais 

tardio da área do Bacanga, correspondente a Ocupação Pós-Sambaquieira. Fotos: Arkley Bandeira, 

2005.............................................................................................................................. ..............................186 

Figuras 225 a-b – Fragmentos de artefatos cerâmicos em miniatura, representando recipientes pequenos, 

com decoração incisa. Fotos: Arkley Bandeira, 2005................................................................................187 

Figuras 226 a-b – Fragmentos cerâmicos com pintura, apresentando faixas vermelhas sobre engobo 

branco, possivelmente associada à Tradição Policroma, encontrados na superfície do Sambaqui do 

Bacanga. Fotos: Arkley Bandeira, 2005.................................................................................................. ..187 

Figura 227 – Vasilha cerâmica fragmentada que envolvia as vasilhas menores, que se mantiveram intactas 

no Sítio Vila Conceição. Foto: Arkley Bandeira, 2004.............................................................................190 

Figura 228 – Recipientes que faziam parte do conjunto cerâmico do Sítio Arqueológico Vila Conceição. 

Foto: Leite Filho, 2004............................................................................................................................. .190 



xxv 

 

Figura 229 – Conjunto dos recipientes cerâmicos que se mantiveram inteiros. Foto: Leite Filho, 

2004............................................................................................................................... .............................190 

Figura 230 – Município de Bacabeira – MA.............................................................................................191 

Figuras 231 a-b – Fragmentos cerâmicos associados ao horizonte Lítico Lascado – Cerâmico, com 

tratamentos de superfícies em ponteado repuxado. Fotos: Arkley Bandeira, 2011...................................192 

Figuras 232 a-b – Fragmentos cerâmicos associados ao horizonte Lítico Polido – Cerâmico, com 

decoração borda incisa. Fotos: Arkley Bandeira, 2011.............................................................................192 

Figura 233 a-b – Lâminas de machados de pedra polida filiadas ao Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. 

Foto: PBA de Arqueologia, 2011...................................................................................... .........................192 

Figuras 234 a-b – Inserção do Sítio Mangueiras, com detalhe do pomar de mangueira que deu nome ao 

assentamento. Fotos: Arkley Bandeira, 2011....................................................................................... .....193 

Figura 235 – Superfície Ampla realizada no Sítio Mangueiras. Foto: PBA de Arqueologia, 2011..........193 

Figura 236 – Concentração de material lítico e cerâmico na Superfície Ampla do Sítio Mangueiras. Foto: 

PBA de Arqueologia, 2011.................................................................................................................... ....193 

Figura 237 – Fragmento cerâmico associado ao horizonte Lítico Lascado – Cerâmico, com tratamento de 

superfície em ponteado repuxado. Foto: Arkley Bandeira, 2011..............................................................194 

Figura 238 – Fragmento cerâmico associado ao horizonte Lítico Polido – Cerâmico, com tratamento de 

superfície em ponteado repuxado. Foto: Arkley Bandeira, 2011..............................................................194 

Figura 239 – Fragmento cerâmico com decoração modelada na forma de ave bicefála, associado ao 

Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: PBA de Arqueologia, 2011...................................................194 

Figura 240 – Fragmento cerâmico associado ao Horizonte Cerâmico de Contato, com tratamento de 

superfície em ponteado repuxado. Foto: Arkley Bandeira, 2011..............................................................194 

Figura 241 – Lâmina de machado de pedra polida associada ao Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011.............................................................................................................................. .195 

Figura 242 – Instrumento para sulcar a terra associado ao Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011............................................................................................................................. ..195 

Figura 243 – Instrumento utilizado para triturar associado ao Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011........................................................................................................ .......................195 

Figura 244 – Mão-de-pilão associada ao Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: Arkley Bandeira, 

2011......................................................................................................................... ...................................195 

Figura 245 – Município de Penalva – MA.................................................................................................196 

Figura 246 – Mapa com ocorrência de estearias na Baixada Maranhense. Fonte: Balby, 1984................196 

Figura 247 – Esteios da estaria do Igarapé Mãe-Rosa na região do Capivari. Foto: Balby, 1984............197 

Figura 248 – Reprodução hipotética de uma estearia assentada sobre a água. Fonte: TV Mirante, 

2012......................................................................................... ...................................................................197 

Figura 249 – Fragmentos cerâmicos coletados na estaria da Cacaria, no lago Cajari. Foto: Balby. 

1984..................................................................................... .......................................................................198 

Figura 250 – Estatueta antropomorfa. Foto: Baima, 2012.........................................................................198 

Figura 251 – Aplique zoomorfo representando uma ave, exposto no Centro de Pesquisa. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011.............................................................................................................................. .............199 



xxvi 

 

Figura 252 – Aplique zoomorfo representando um réptil, exposto no Centro de Pesquisa. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011............................................................................................................................... ............199 

Figura 253 – Município de Vitorino Freire – MA.....................................................................................199 

Figuras 254 a-b-c – Tipos cerâmicos com características diferenciadas no Sítio Grajaú. Fotos: Almeida, 

2008........................................................................................................................................................... .200 

Figura 255 – Município de Imperatriz – MA........................................................................................... ..201 

Figura 256 – Corrugado observado na cerâmica do Sítio Cajazeiras. Foto: Arkley Bandeira, 2011........202 

Figura 257 – Roletado-corrugado observado na cerâmica do Sítio Cajazeiras. Foto: Arkley Bandeira, 

2011............................................................................................................................................................202 

Figura 258 – Fragmento de borda com pintura vermelha sobre engobo branco. Foto: Arkley Bandeira, 

2011............................................................................................................................................................202 

Figura 259 – Cerâmica com incisões finas, formando composições geométricas. Foto: Arkley Bandeira, 

2011......................................................................................................................................................... ...202 

Figuras 260 a-b – Fragmentos cerâmicos apresentando perfurações pós-queima. Fotos: Arkley Bandeira, 

2011............................................................................................................................................................202 

Figura 261 – Município de Paulino Neves – MA......................................................................................205 

Figuras 262 a-b – Duna onde se encontra o Sítio Arqueológico AOA1, em Paulino Neves – MA. Detalhe 

para a vegetação que auxilia na agregação do sedimento. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012.................205 

Figura 263 – Concentração cerâmica na área do Sítio AOA 1 bastante erodida pela ação eólica e a abrasão 

da areia. Foto: PBA de Arqueologia, 2012............................................................................................... .206 

Figura 264 – Fragmento cerâmico com decoração inserida na base. Foto: PBA de Arqueologia, 2012...206 

Figura 265 – Núcleo e lascas em seixo. Foto: PBA de Arqueologia, 2012...............................................206 

Figura 266 – Núcleo com vários estigmas de retirada. Foto: PBA de Arqueologia, 2012........................206 

Figura 267 – Município de Chapadinha – MA..........................................................................................206 

Figuras 268 a-b – Apêndices no bojo da cerâmica como suporte de manuseio. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012................................................................................................................................................. ...........207 

Figuras 269 a-b – Cachimbos em formas variadas. Fotos: Arkley Bandeira, 2012...................................207 

Figura 270 – Mapa com o percurso navegado pelos franceses, saindo do Porto de Cancale, na França, até 

a Ilha Grande ou Ilê de Maragnan, com chegada em 06 de agosto de 1612, na atual São Luís do 

Maranhão. (Fonte: 

PIANZOLA,1991)................................................................................................................................. ....213 

Figura 271 – Mapa do Maranhão de 1626/1627, inspirando do original feito por João Teixeira Albernaz, 

1615. (Fonte: PIANZOLA, 1991)..............................................................................................................214 

Figura - 272 – Gravuras de indígenas Tupinambás vestidos para guerra. Fonte: Hans Staden, 1999.......215 

Figura 273 – Gravuras atribuídas a Theodor de Bry, 1578 de indígenas Tupinambás apresentando 

paramentos e plumárias. Fonte: Jean Lery.................................................................................................215 

Figura 274 – Implantação da Cruz pelos Padres Capuchinhos, como marco da colonização francesa na 

Ilha de São Luís. Fonte: John Carter Library, Brown University. (Fonte: DAHER, 2009)......................216 

Figura 275 – A coleta do caranguejo era uma das atividades de subsistência dos Tupinambás. Desenho de 

Frei Cristóvão de Lisboa no período da sua estada no Maranhão, em 1625. Fonte: Lisboa, 1985...........217 



xxvii 

 

Figura 276 – A caça de perdiz era uma das atividades de subsistência dos Tupinambás. Desenho de Frei 

Cristóvão de Lisboa no período da sua estada no Maranhão, em 1625. Fonte: Lisboa, 1985...................217 

Figura 277 – O cultivo da mandioca eram uma das principais atividades de subsistência dos Tupinambás. 

Desenho de Frei Cristóvão de Lisboa no período da sua estada no Maranhão, em 1625. Fonte: Lisboa, 

1985............................................................................................................................................... .............217 

Figura 278 – A pesca do peixe boi pelos Tupinambás era relatada por todos os cronistas que estiveram em 

São Luís, nos séculos XVII. Desenho de Frei Cristóvão de Lisboa no período da sua estada no Maranhão, 

em 1625. Fonte: Lisboa, 1985....................................................................................................................217 

Figura 279 a-b – Mapa do Estado do Brasil de 1631, de autoria de João Teixeira Albernaz, com detalhe 

para o Maranhão e para as terras do “gentio”. In: COSTA, 1997..............................................................220 

Figura 280 – Guía dos Caminhantes – Carta 7, Capitanias do Pará e Maranhão, para Sr. capitão Pedro 

Francisco de Castro, 1816, com detalhe para São Luís dos rios que banham a Ilha e das aldeias locais. In: 

COSTA, 1997............................................................................................................................................224 

Figura 281 – Reconstituição hipotética da localização das aldeias indígenas em São Luís, no início do 

século XVII, quando da chegada dos franceses. (Fonte NOBERTO, 2012).............................................225 

Figura 282 – Mappa Geographico da Capitania do Maranham, 1819. Detalhe de São Luís e indicação de 

algumas aldeias na Ilha de São Luís. In: COSTA, 1997............................................................................225 

Figuras 283 a-b ¬ Morfologia das aldeias Tupinambás no Brasil, demonstrando áreas de roças, habitações 

e porto. Fonte: Hans Staden, 

1999............................................................................................................................ ................................230 

Figura 284 a-b – Morfologia das aldeias com quatro ocas, área defensiva no entorno e pátio central. 

Fonte: Hans Staden, 1999................................................................................................ ..........................232 

Figura 285 – Tembetás de diversos tipos para adorno facial e lobular. Fonte: Hans Staden, 1999..........234 

Figura 286 – Lâmina de machado de pedra polida com encabamento de madeira. Fonte: Hans Staden, 

1999................................................................................................................................................ ............234 

Figura 287 – Mapa etno-histórico de Curt Nimuendajú (1944), indicando as etnias indígenas da Ilha de 

São Luís e terras vizinhas, como destaque para os Tupinambás. (Fonte IBGE, 2002).............................235 

Figura 288 – Capa do Livro de registro de assentos, despachos e sentenças que se determinaram em cada 

junta das Missões na cidade de São Luís do Maranhão (1738-1777)........................................................239 

Figura 289 a-b – abertura e quadriculamento de perfil no Sambaqui de Camboinhas (Niterói – RJ) e 

decapagem da superfície ampla do mesmo sítio. Fotos Pallestrini. Fonte: Pallestrini e Morais, 1982...247 

Figura 290 a-b – Reconhecimento inicial dos Sambaquis da Panaquatira, em 2007, e Paço do Lumiar, em 

2010. Fotos: Arkley Bandeira, 2007 e 2010............................................................................................. .249 

Figura 291 a-b – Realização de topografia nos Sambaquis do Bacanga e de Panaquatira pelas técnicas do 

Teodolito no primeiro sítio e GPS geodésico no segundo. Fotos: Arkley Bandeira, 2006 e 2009............250 

Figura 292 a-b – Áreas com maior cota altimétrica nos Sambaquis da Panaquatira e Bacanga que foram 

escolhidos para abertura de perfis. Fotos: Arkley Bandeira, 2009 e 2005.................................................251 

Figura 293 a-b – Coleta superficial no Sítio arqueológico Vinhais Velho e Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2012....................................................................................................................252 

Figura 294 a-b – Realização de poços-teste nos Sítios Cerâmicos Vinhais Velho e Maiobinha 1. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2012............................................................................................................................. ..253 

Figura 295 – Realização de sondagem de 1 m x 1 m2 para retirada de sepultamento no Sambaqui da 

Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2010.............................................................................................. ...253 



xxviii 

 

Figura 296 a-b – Perfis dos Sambaquis da Panaquatira e do Bacanga. Fotos: Arkley Bandeira, 2009 e 

2006........................................................................................................................................ ....................254 

Figura 297 a-b – Trincheiras realizadas nos Sambaquis do Bacanga e Panaquatira. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2006 e 2010............................................................................................................................. ..255 

Figura 298 a-b – Escavação das Superfícies Amplas dos Sambaquis do Bacanga e de Panaquatira. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010 e 2009...................................................................................................................256 

Figura 299 a-b – Coluna realizada manualmente no Sambaqui do Paço do Lumiar e coluna realizada com 

um cano de alumínio no Sambaqui do Bacanga. Fotos: Arkley Bandeira, 2011 e 2012...........................257 

Figura 300 a-b – “Peneira de feijão” e “peneira de arroz” para peneiramento mais grosso ainda na área do 

sítio arqueológico.......................................................................................................................................257 

Figura 301 a-b – Peneiramento do sedimento mais grosso no Sambaqui do Bacanga e em Paço do Lumiar. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010....................................................................................................................258 

Figura 302 a-b – Peneiras caseiras para peneiramento com água e flutuação...........................................258 

Figura 303 a-b – Peneiramento com água em pereira doméstica para flutuação de material e coleta de 

microvestígios. Fotos: Arkley Bandeira, 2009......................................................................................... .259 

Figuras 304 a-b – Material para secagem após o peneiramento com água. Fotos: Arkley Bandeira, 

2006................................................................................................................................ ............................304 

Figura 305 – Ficha de registro de poço-teste utilizada para documentação das intervenções em 

subsuperfície para delimitação dos sítios arqueológicos. Elaboração: Bandeira e Brandi, 2010..............260 

Figura 306 – Ficha de registro de sondagem utilizada para documentação das intervenções em 

subsuperfície para delimitação dos sítios arqueológicos e escavações. Elaboração: Bandeira e Brandi, 

2010............................................................................................................................. ...............................261 

Figura 307 – Ficha de registro de escavação utilizada para documentação das trincheiras exploratórias e 

superfícies amplas. Elaboração: Bandeira e Brandi, 2010.........................................................................263 

Figura 308 – Desenho do perfil com a vista do corte realizado no Sambaqui do Bacanga. Desenho: Arkley 

Bandeira, 2010............................................................................................................................. ..............264 

Figura 309 – Croqui com a representação de uma urna cerâmica com sepultamento em seu interior, 

escavada no Sambaqui da Panaquatira. Desenho: Arkley Bandeira, 2008................................................264 

Figura 310 – Ficha de Coleta para registro do material arqueológico evidenciado nas intervenções em 

campo. Elaboração: Bandeira e Brandi, 2010........................................................................................... .265 

Figura 311 a-b – Limpeza do material com lavagem das peças após a sua escavação. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010............................................................................................................................. ..............266 

Figura 312 a-b – Triagem e registro do material arqueológico nas fichas de coleta com posterior 

acondicionamento. Fotos: Arkley Bandeira, 2010.....................................................................................267 

Figura 313 a-b – Acondicionamento do material arqueológico em caixas-arquivo para análise e guarda na 

Reserva Técnica da Casa da Memória, do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico, em São Luís - MA. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010 e 2012...................................................................................................... ..267 

Figura 314 a-b-c – Recorte regional e delimitação geográfica desta tese: Ilha de São Luís, Estado do 

Maranhão, 

Brasil................................................................................................................................ ..........................270 

Figura 315 – Sítios arqueológicos descritos no Capítulo 4: Sambaqui do Bacanga, Sambaqui da 

Panaquatira, Sambaqui do Paço do Lumiar, Sítio arqueológico Vinhais Velho e Cerâmico Maiobinha 

I............................................................................................. .....................................................................271 



xxix 

 

Figura 316 – Sítios arqueológicos descritos no Capítulo 4 com as respectivas imagens: Sambaqui do 

Bacanga, Sambaqui da Panaquatira, Sambaqui do Paço do Lumiar, Sítio arqueológico Vinhais Velho e 

Sítio Cerâmico Maiobinha 1......................................................................................................................272 

Figura 317 a-b – Perspectiva da área do Parque Estadual do Bacanga e do rio Bacanga. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012 e 2009...............................................................................................................................276 

Figura 318 a-b – Baixo curso do rio Bacanga e floresta de mangue característica de suas margens. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2012 e 2006...................................................................................................................276 

Figura 319 – Imagem área da barragem do Bacanga, com adensamento urbano ocupando as margens do 

rio e área de preservação. Fonte: ZEMA/Governo do Estado do Maranhão, 2004...................................277 

Figura 320 – Planta da Barragem do Bacanga. Fonte: O Imparcial, 2009................................................278 

Figura 321 – Foto da eclusa da Barragem do Bacanga no momento em que as comportas foram fechadas. 

Fonte: O Imparcial, 2009......................................................................................................................... ..278 

Figura 322 – Áreas de desmatamento no Parque Estadual do Bacanga. Foto: Arkley Bandeira, 2012....279 

Figura 323 – Acesso ao rio Bacanga pavimentado com conchas retiradas do Sambaqui do Bacanga. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012...............................................................................................................................279 

Figura 324 a-b – Caieira para queima de conchas para feitura da cal existente no Sítio do Físico e parede 

de uma das estruturas desta edificação com argamassa de argila misturada com pedra e concha queimada. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2006....................................................................................................................280 

Figura 325 a-b – Sondagens existentes no Sambaqui do Bacanga identificadas na delimitação do sítio de 

atribuição provável ao Prof. Olavo Correia Lima. Fotos: Arkley Bandeira, 2005....................................281 

Figura 326 – Reconhecimento e avaliação das condições do sítio arqueológico para pesquisa. Foto: 

Arkley Bandeira, 2005...............................................................................................................................282 

Figura 327 – Coleta superficial e georeferenciamento das áreas de interesse para pesquisa arqueológica. 

Foto: Arkley Bandeira, 2006..................................................................................................................... .282 

Figura 328 – Levantamento topográfico para medição do sítio e delimitação das áreas para escavação. 

Foto: Arkley Bandeira, 2006......................................................................................................................282 

Figura 329 – Escavação da Trincheira Exploratória. Foto: Arkley Bandeira, 2006..................................283 

Figura 330 – Escavação do Perfil 1. Foto: Arkley Bandeira, 2006...........................................................283 

Figura 331 – Desenho das estruturas e ampliação da escavação da Trincheira Exploratória. Foto: Arkley 

Bandeira, 2006...........................................................................................................................................283 

Figura 332 – Limpeza e desenho dos perfis. Foto: Arkley Bandeira, 2007...............................................283 

Figura 333 – Coleta de sedimento no Perfil 1 e Trincheira Exploratória para datação em 

Termoluminescência. Foto: Arkley Bandeira, 2007..................................................................................284 

Figura 334 – Escavação da Área de Superfície Ampla 1. Foto: Arkley Bandeira, 2010...........................284 

Figura 335 – Escavação e retirada do Sepultamento 1 na Área de Superfície Ampla. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011..................................................................................................................... ......................284 

Figura 336 – Coleta de amostra de fauna na Trincheira Exploratória e Área de Superfície Ampla 1. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011........................................................................................................ .......................284 

Figura 337 – Limpeza e conferência dos desenhos dos perfis da Área de Superfície Ampla 1. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012.................................................................................................................. .........................285 

Figura 338 – Coleta de coluna de sedimento para análise. Foto: Arkley Bandeira, 2012.........................285 



xxx 

 

Figura 339 – Inserção do Sambaqui do Bacanga com a delimitação da área de interesse arqueológico e 

curvas do nível do sítio. Fonte: Google Earth, 2012..................................................................................287 

Figura 340 – Camadas arqueológicas do Perfil 1 que alcançaram 1,77 m de profundidade. Foto: Arkley 

Bandeira, 2007......................................................................................................................................... ..289 

Figura 341 – Camadas arqueológicas do Perfil da Trincheira Exploratória que alcançaram 1,75 m de 

profundidade. Foto: Arkley Bandeira, 2007............................................................................................ ..289 

Figura 342 a-b – Medição e topografia da área para realização da superfície ampla, ainda em 2006. Foto: 

Arkley Bandeira, 2006.............................................................................................................................. .290 

Figura 343 – Croqui com as cotas da superfície do sambaqui do Bacanga obtidas nos vértices do 

alinhamento A, com detalhe para o alinhamento 3 que não foi escavado. Elaboração: Arkley Bandeira, 

2012................................................................................................................................ ............................293 

Figura 344 – Obtenção das cotas para nivelamento do terreno nas quadrículas no alinhamento “A”. Foto: 

Abrahão Sanderson, 2010......................................................................................................................... .294 

Figura 345 – Medição das cotas com o uso de nível de bolha, trena e linha, a partir do datum estabelecido 

em 20 cm de altura. Foto: Arkley Bandeira, 2010.................................................................................. ...294 

Figura 346 – Croqui das quadrículas não escavadas na Área de Superfície Ampla. Elaboração: Arkley 

Bandeira, 2012............................................................................................................................. ..............294 

Figura 347 – Delimitação e desenho das camadas que formaram o Perfil Sudoeste. Foto: Arkley Bandeira, 

2010............................................................................................................................... .............................306 

Figura 348 – Croqui do corte das camadas que formaram o Perfil Sudoeste. Desenho: Pedro Gaspar, 

2010............................................................................................................................... .............................306 

Figura 349 a-b – Vista geral do Sambaqui da Panaquatira, situado em São José de Ribamar, Ilha de São 

Luís. Fotos: Arkley Bandeira, 2007......................................................................................................... ..340 

Figura 350 a-b – Vista aérea do estuário da Baía de São José e os tabuleiros que quebram a feição 

relativamente plana da planície costeira da Ilha de São Luís. Fotos: Arkley Bandeira, 2006...................341 

Figura 351 a-b – Áreas elevadas caracterizadas como falésias, tabuleiros e paleodunas que estão presentes 

na área na região do Sambaqui de Panaquatira. Fotos: Arkley Bandeira, 2010........................................341 

Figura 352 a-b – Corpos hídricos presentes na área do Sambaqui da Panaquatira: rio Paciência e praia da 

Panaquatira. Fotos: Arkley Bandeira, 2010.............................................................................................. .342 

Figura 353 a-b – Placa do loteamento da área e divisão dos lotes correspondentes à área do Sambaqui da 

Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2007.................................................................................................343 

Figura 354 a-b – Muro do Sítio Itapary que divide o Sambaqui da Panaquatira ao meio e estrada que dá 

acesso à praia da Panaquatira que passa sobre o sítio arqueológico. Fotos: Arkley Bandeira, 2009........343 

Figura355 a-b – Ocupações irregulares no entorno do sítio arqueológico, indicando adensamento 

populacional da área. Fotos: Arkley Bandeira, 2011.................................................................................344 

Figura 356 a-b – Cercas para criação de gado e roçado de terreno para plantio de roça. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010................................................................................................................................. ..........344 

Figura 357 a-b – Áreas de extração de conchas e terra preta do Sambaqui da Panaquatira, associadas à 

invasão e à ocupação irregular da área de entorno do sítio arqueológico. Fotos: Arkley Bandeira, 

2011.......................................................................................................................................................... ..345 

Figura 358 a-b – Audiência na Prefeitura de São José de Ribamar com o Sr. Prefeito Gil Cutrim, a 

Superintendente do IPHAN – MA, Kátia Bogéa, e o Advogado Geral da União no Maranhão, Dr. Felipe 

Camarão, além do arqueólogo Arkley Bandeira, em visita técnica ao Sambaqui da Panaquatira. Fotos: 

Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, 2011.................................................................................346 



xxxi 

 

Figura 359 – Entrega dos mandatos extrajudiciais para desocupação das casas situadas sobre os sítios 

arqueológico antes de sua demolição. Foto: Arkley Bandeira, 2012.........................................................346 

Figura 360 – Primeira reintegração de posse ocorrida em 2009. Foto: Jornal Pequeno, 2009..................346 

Figura 361 a-b-c – Placa de sinalização do sítio arqueológico e cerca em todo o perímetro do Sambaqui 

da Panaquatira, bem como,realização de visitas técnicas periódicas ao sítio arqueológico. Fotos: Arkley 

Bandeira, 

2012.............................................................................................................................. ..............................347 

Figura 362 a-b – Camboas de pedra da praia da Panaquatira associada à ocupação indígena pré-colonial 

da região. Foto: Arkley Bandeira, 2011.....................................................................................................349 

Figura 363 a-b – Igreja matriz de São José de Ribamar, que nominou a cidade. Fotos: Gaudêncio Cunha, 

1908................................................................................................................................ ............................349 

Figura 364 – Reconhecimento e avaliação das condições do sítio arqueológico para pesquisa. Foto: 

Arkley Bandeira, 2007............................................................................................................................ ...351 

Figura 365 – Levantamento topográfico e altimétrico. Foto: Arkley Bandeira, 2011...............................351 

Figura 366 – Escavação arqueológica do Perfil 1 e Trincheira exploratória. Foto: Arkley Bandeira, 

2009............................................................................................................................................................351 

Figura 367 – Escavação arqueológica da área de sepultamento. Foto: Arkley Bandeira, 2009................352 

Figura 368 – Escavação arqueológica da área de sepultamento. Foto: Pedro Gaspar, 2010.....................352 

Figura 369 – Mapeamento das camboas e da paisagem do entorno do Sambaqui da Panaquatira. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012...............................................................................................................................352 

Figura 370 – Coleta de sedimento e fauna para análises. Foto: Arkley Bandeira, 2012...........................352 

Figura 371 – Indicação do Sambaqui da Panaquatira em relação aà praia e à ponta da falésia. 

Composição: Bernardo Ferreira, 2011...................................................................................................... .353 

Figura 372 – Base para locação dos pontos com o GPS Geodésico. Foto: Arkley Bandeira, 2011..........354 

Figura 373 – Tomada de pontos com o GPS Geodésico móvel. Foto: Arkley Bandeira, 2011................354 

Figura 374 a-b – Área do Sambaqui do Panaquatira com a indicação da poligonal do sítio e áreas de 

escavação. Composição: Bernardo Ferreira, 2011.....................................................................................355 

Figura 375 – Curvas de nível do Sambaqui do Panaquatira e modelo digital do terreno. Composição: 

Bernardo Ferreira, 2011.............................................................................................................................356 

Figura 376 – Indicação do Sambaqui da Panaquatira em relação ao conjunto de camboas na praia de 

Panaquatira. Composição: Bernardo Ferreira, 2011..................................................................................357 

Figura 377 – Área do Sambaqui da Panaquatira com a vista da baía de São José. Foto: Arkley Bandeira, 

2011...................................................................................................................... ......................................358 

Figura 378 – Indicação da área já escavada no Sambaqui da Panaquatira. Composição: Bernardo Ferreira, 

2011............................................................................................................ ................................................359 

Figura 379 – Área com maior cota altimétrica do Sambaqui da Panaquatira, onde foi escavado o Perfil 1. 

Foto: Arkley Bandeira, 2009......................................................................................................................361 

Figura 380 – Perfil 1 já alinhado e quadriculado. Foto: Arkley Bandeira, 2009.......................................361 

Figura 381 – Limpeza do Perfil 1 do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009................362 



xxxii 

 

Figura 382 – Perfilamento e retificação do Perfil 1 do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 

2009.............................................................................................................................. ..............................362 

Figura 383 – Croqui com as cotas dos vértices das quadrículas do Perfil 1, com detalhe para a Quadrícula 

Q1 que não foi escavada. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012..................................................................365 

Figuras 384 a-b – Retificação do Perfil 1 e nivelamento da base para escavação das quadrículas. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2009............................................................................................................................ ...366 

Figura 385 – Área escolhida para abertura da trincheira em maior cota altimétrica do Sambaqui da 

Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009............................................................................................. ....374 

Figura 386 – Limpeza da área da Trincheira do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 

2009.............................................................................................................................. ..............................375 

Figura 387 – Superfície da trincheira após a capina. Foto: Arkley Bandeira, 2009..................................375 

Figura 388 – Croqui com as cotas das quadrículas da Trincheira, com detalhe para as quadrículas não 

escavadas. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012....................................................................................... ..378 

Figura 389 a-b – Escavação da Trincheira após o nivelamento da superfície do sítio. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2009...........................................................................................................................................378 

Figuras 390 a-b – Concentração de ossos humanos depositados em superfície na área de declividade do 

montículo maior. Fotos: Arkley Bandeira, 2008.......................................................................................406 

Figura 391 – Croqui de esqueletos encontrados em superfície, oriundo da exposição por causa da 

mineração de terra preta do Sambaqui da Panaquatira. Desenho: Arkley Bandeira, 2010........................406 

Figura 392 – Área de Sepultamentos situada na declividade leste do Sambaqui da Panaquatira. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009...................................................................................................................... .........407 

Figura 393 – Limpeza da Área de Sepultamentos do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 

2009............................................................................................................................. ...............................407 

Figura 394 – Área de Sepultamentos após a limpeza do terreno. Foto: Arkley Bandeira, 2009...............407 

Figura 395 – Croqui com as cotas das quadrículas do Sepultamento 1. Elaboração: Arkley Bandeira, 

2012.......................................................................................................................................................... ..411 

Figura 396 – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 1. Foto: Arkley Bandeira, 

2009.......................................................................................................................................................... ..412 

Figura 397 – Escavação do sepultamento 1 associado ao pacote de terra preta. Foto: Arkley Bandeira, 

2009.................................................................................................................................................. ..........412 

Figura 398 – Fragmentos cerâmicos sendo evidenciando após a limpeza da Área de Sepultamentos do 

Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009...........................................................................413 

Figura 399 – Área de Sepultamentos após a limpeza do terreno. Foto: Arkley Bandeira, 2009...............413 

Figura 400 – Escavação do sepultamento 1 associado ao pacote de terra preta. Foto: Arkley Bandeira, 

2009................................................................................................................................. ...........................413 

Figura 401 – Croqui do Sepultamento 1, em urna, com a representação dos fragmentos cerâmicos e ossos 

espalhados no seu entorno. Desenho: Arkley Bandeira, 2009...................................................................414 

Figura 402 – Área de Sepultamentos ao sul do montículo principal, situado na declividade sul do 

Sambaqui da Panaquatira, entre o montículo 1 e o montículo 3. Foto: Arkley Bandeira, 2009................414 

Figura 403 – Limpeza da Área de Sepultamentos do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 

2009.................................................................................................................................... ........................403 



xxxiii 

 

Figura 404 – Área de Sepultamentos após a limpeza do terreno. Foto: Arkley Bandeira, 2009...............403 

Figura 405 – Croqui com as cotas da quadrícula do Sepultamento 2. Elaboração: Arkley Bandeira, 

2012............................................................................................................................... .............................417 

Figura 406 – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 2. Fotos: Arkley Bandeira, 

2009............................................................................................................................... .............................417 

Figura 407 a-b – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 2. Fotos: Júlio Steglish, 

2009................................................................................................................................ ............................418 

Figuras 408 a-b – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 2. Fotos: Arkley Bandeira, 

2009............................................................................................................................. ...............................418 

Figura 409 – Croqui do Sepultamento 2 em dois momentos: o primeiro com a urna recobrindo o 

sepultamento e o segundo após a retirada da urna e a evidenciação do esqueleto desarticulado. Desenho: 

Arkley Bandeira, 2009............................................................................................................................ ...419 

Figura 410 – Área de Sepultamentos ao norte do montículo principal, situado na declividade norte do 

Sambaqui da Panaquatira, entre o montículo 1 e montículo 2. Foto: Arkley Bandeira, 2010...................420 

Figura 411 – Início da escavação do Sepultamento 3 do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 

2010....................................................................................... .....................................................................420 

Figura 412 – Evidenciação de material ósseo do Sepultamento 3. Foto: Arkley Bandeira, 2010.............420 

Figura 413 – Croqui com as cotas da quadrícula do Sepultamento 3. Elaboração: Arkley Bandeira, 

2012................................................................................................................................ ............................423 

Figura 414 – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 3. Fotos: Arkley Bandeira, 

2010................................................................................................................................. ...........................423 

Figuras 415 a-b – Escavação do Sepultamento 3, com evidenciação dos ossos maiores que estavam 

desarticulados e arrumados. Fotos: Arkley Bandeira, 2010......................................................................424 

Figura 416 a-b – Finalização da exumação do esqueleto para posterior retirada. Fotos: Arkley Bandeira, 

2010................................................................................................................................ ............................424 

Figura 417 a-b – Coleta de contas do colar em concha que estavam associadas ao Sepultamento 3. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010.............................................................................................................................. .425 

Figura 418 a-b – Retirada em bloco do Sepultamento 3 para posterior escavação em laboratório. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010............................................................................................................................ ...425 

Figura 419 – Croqui do Sepultamento 3, secundário e realizado diretamente no solo, com os ossos 

intencionalmente articulados. Desenho: Arkley Bandeira, 2010...............................................................426 

Figura 420 – Registro do Perfil 1, com desenho das camadas. Foto: Márcio Rodrigo, 2009...................427 

Figura 421 – Pacote arqueológico do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Márcio Rodrigo, 2009................427 

Figuras 422 a-b – Perspectiva aérea da área estuarina do Município do Paço do Lumiar. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2011...........................................................................................................................................452 

Figura 423 a-b – Baixo curso do rio Mojó com floresta de mangue característica de suas margens. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010...............................................................................................................................452 

Figura 424 – Compartimento apresentando elevação mediana em relação às áreas baixas dos cursos 

d’água, onde o sambaqui do Paço do Lumiar está inserido. Foto: Arkley Bandeira, 2012.......................453 

Figura 425 a-b – Compartimento apresentando cobertura vegetal densa, com árvores crescendo sobre o 

Sambaqui do Paço do Lumiar. Fotos: Arkley Bandeira, 2012..................................................................453 



xxxiv 

 

Figura 426 a-b – Terreno queimado para inserção de roça e edificação residencial sobre o Sambaqui do 

Paço do Lumiar. Foto: Arkley Bandeira, 2012...................................................................................... ....454 

Figura 427 a-b - Cercas na área do sítio arqueológico e plantio de quiabo e feijão com irrigação 

mecanizada na área do sítio arqueológico. Fotos: Arkley Bandeira, 2012................................................454 

Figura 428 – Igreja de Nossa Senhora da Luz, matriz de Paço do Lumiar, com arquitetura jesuítica. Foto: 

Arkley Bandeira, 2010............................................................................................................................. ..457 

Figura 429 a-b – Mappa das cidades, Villas, lugares e Freguezias das Capitanias de José Telles da Silva 

do século XIX. In: COSTA, 1997............................................................................................................ ..458 

Figura 430 – Reconhecimento e avaliação das condições do sítio arqueológico para pesquisa. Foto: 

Arkley Bandeira, 2006............................................................................................................................ ...459 

Figura 431 – Coleta superficial e georeferenciamento da área de ocorrência de material arqueológico para 

delimitação do sítio arqueológico. Foto: Arkley Bandeira, 2006..............................................................459 

Figura 432 – Abertura do perfil 1 para coleta de amostras para datação do sítio. Foto: Arkley Bandeira, 

2011................................................................................................................................. ...........................459 

Figura 433 – Abertura da coluna no perfil 1 para coleta de amostras faunísticas. Foto: Arkley Bandeira, 

2006. Foto: Arkley Bandeira, 2011............................................................................................................460 

Figura 434 – Escavação da Área 1. Foto: Arkley Bandeira, 2012.............................................................460 

Figura 435 – Exumação do sepultamento em bloco. Foto: Arkley Bandeira, 2012..................................460 

Figura 436 – Coleta de coluna de sedimento para análise. Foto: Arkley Bandeira, 2012.........................460 

Figura 437 – Delimitação da área com ocorrência de material arqueológico no Sambaqui do Paço do 

Lumiar....................................................................................................................... .................................462 

Figura 438 a-b – Área do Sambaqui do Paço do Lumiar onde foram realizadas as intervenções 

arqueológicas. Fotos: Arkley Bandeira, 2012............................................................................................463 

Figura 439 – Vista do Sambaqui do Paço do Lumiar em direção à Baía do Curral e ao Igarapé Cumbique. 

Foto: Arkley Bandeira, 2012.....................................................................................................................463 

Figura 440 – Indicação das intervenções realizadas no Sambaqui do Paço do Lumiar. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012................................................................................................................................. ..........464 

Figura 441 – Perfil do sambaqui do Paço do Lumiar antes das intervenções arqueológicas. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011................................................................................................................................. ..........465 

Figura 442 – Limpeza do Perfil 1 do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009................466 

Figura 443 – Perfilamento e retificação do Perfil 1 do Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 

2009............................................................................................................................................................466 

Figura 444 – Perfil do Sambaqui do Paço do Lumiar escavado até a camada arqueologicamente estéril. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011......................................................................................................................466 

Figura 445 – Perfilamento e retificação do Perfil do Sambaqui do Paço do Lumiar. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011...........................................................................................................................................466 

Figura 446 – Perfil do Sambaqui do Paço do Lumiar com os setores onde foram coletadas amostras para 

datação. Foto: Arkley Bandeira, 2011.......................................................................................................467 

Figura 447 – Perfil do Sambaqui do Paço do Lumiar com a coluna para coleta de amostras faunísticas. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011......................................................................................................................467 



xxxv 

 

Figura 448 – Croqui com as cotas da Área de Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar obtidas nos 

vértices das quadrículas. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012...................................................................470 

Figura 449 – Delimitação e desenho das camadas que formaram o Perfil Sul. Foto: Arkley Bandeira, 

2012.......................................................................................................................... ..................................448 

Figura 450 – Delimitação e desenho das camadas que formaram o Perfil Sul. Desenho: Carol Caromano, 

2012................................................................................................................... .........................................448 

Figura 451 a-b – Estuário do rio Anil na Baía de São Marcos com a Ponte do São Francisco ao fundo e 

margem do igarapé Vinhais, tributário do rio Anil. Fotos: Arkley Bandeira, 2012..................................519 

Figura 452 a-b – Braço de mangue do rio Anil, com vegetação típica deste ecossistema. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010................................................................................................................................ ...........520 

Figura 453 a-b – Nascentes do igarapé do Vinhais, também denominado de Porto da Ana Jansen pela 

população local com áreas de mangue e florestas ciliares. Fotos: Arkley Bandeira, 2012.......................520 

Figura 454 – Naus portuguesas que faziam a travessia Além Mar. (Autor desconhecido - propriedade 

pública)................................................................................................................................ ......................525 

Figura 455 – Mapa do Maranhão de 1626/1627, inspirando do original feito por João Teixeira Albernaz, 

1615. Detalhe para Migao-Ville, atual Vinhais. In: PIANZOLA, 1991....................................................426 

Figuras 456 a-b – Mapa dos Bispados do Pará, Bahia, Minas Gerais, 1764, Miguel de Bulhões III. In: 

COSTA, 1997............................................................................................................................. ...............528 

Figura 457 – Registro da Igreja de São João Batista e o seu largo nas lentes de Olavo Pereira da Silva 

(1988)................................................................................................................................ .........................530 

Figura 458 a-b-c – Mappa das Cidades, Villas, e Frequezias das Capitanias do Maranhão e Piauhy, no 

Governo de Jozé Telles da Silva, em 17 de dezembro de MDCCXXXVIII, com detalhe para Vila do 

Vinhais. In: COSTA, 1997........................................................................................................ .................556 

Figura 459 a-b – Largo da Igreja de São João Batista do Vinhais Velho e casas do entorno no ano de 

2012, indicando diversos momentos construtivos convivendo ao mesmo tempo. Fonte: Arkley Bandeira, 

2012........................................................................................................................................................... .539 

Figura 460 – Reconhecimento e avaliação das condições do sítio arqueológico para pesquisa. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012...............................................................................................................................541 

Figura 461 – Prospecção Arqueológica e delimitação do Sítio Vinhais Velho. Foto: Arkley Bandeira, 

2012........................................................................................................................................................... .541 

Figura 462 – Escavação arqueológica do Sítio Vinhais Velho. Foto: Arkley Bandeira, 2012..................541 

Figura 463 – Croqui da Área A. Composição: PBA de Arqueologia, 2012..............................................547 

Figura 464 – Croqui da Área B. Composição: PBA de Arqueologia, 2012..............................................547 

Figura 465 – Croqui da Área C. Composição: PBA de Arqueologia, 2012..............................................548 

Figura 466 a-b – Coleta georeferenciada realizada no Sítio Vinhais Velho. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012............................................................................................................................................................549 

Figura 467 a-b – Material arqueológico em superfície no Sítio Vinhais Velho. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012............................................................................................................................................................549 

Figura 468 a-b – Linha de poços-teste no Sítio Arqueológico Vinhais Velho. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012............................................................................................................................................................550 

Figura 469 a-b – Realização de poços-teste no Sítio Arqueológico Vinhais Velho. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012...........................................................................................................................................550 



xxxvi 

 

Figura 470 – Distribuição dos poços-teste na Área A com a indicação da ausência e da presença de 

material arqueológico em subsuperfície. Composição: PBA de Arqueologia, 2012.................................551 

Figura 471 – Distribuição dos poços-teste na Área B com a indicação da ausência e presença de material 

arqueológico em subsuperfície. Composição: PBA de Arqueologia, 2012...............................................552 

Figura 472 a-b – Retirada do sedimento que formava grande parte do sítio arqueológico Vinhais Velho. 

Fotos: Leopoldo Vaz, 2012........................................................................................................................554 

Figura 473 – Representação da leira onde o sedimento extraído do Sítio Vinhais Velho foi depositado. 

Composição: Rafael Brandi, 2012.............................................................................................................554 

Figura 474 – Croqui das peneiras 1 e 2. Composição: Rafael Brandi, 2012.............................................555 

Figura 475 – Peneiras 1 e 2. Foto: PBA de Arqueologia, 2012.................................................................555 

Figura 476 – Primeiro passo da sequência operacional do peneiramento da leira: desagregação do 

sedimento manualmente, utilizando enxadas e picaretas, com primeira coleta de material arqueológico 

que estava em superfície. Foto: PBA de Arqueologia, 2012.....................................................................556 

Figura 477 – Segundo passo da sequência operacional do peneiramento da leira: retirada do sedimento 

com trator Bobcat. Foto: PBA de Arqueologia, 2012................................................................................556 

Figura 478 – Terceiro passo da sequência operacional do peneiramento da leira: depósito do sedimento 

pelo Bobcat na peneira. Foto: PBA de Arqueologia, 2012........................................................................556 

Figura 479 – Quarto passo da sequência operacional do peneiramento da leira: peneiramento com o uso 

de água abastecida por carro-pipa. Foto: PBA de Arqueologia, 2012.......................................................556 

Figura 480 – Quinto passo da sequência operacional do peneiramento da leira: peneiramento manual com 

o uso de colher de pedreiro. Foto: PBA de Arqueologia, 2012.................................................................556 

Figura 481 – Sexto passo da sequência operacional do peneiramento da leira: separação do material 

arqueológico. Foto: PBA de Arqueologia, 2012........................................................................................556 

Figura 482 – Medição do volume do material arqueológico em litros para aferição do quantitativo em 

relação ao universo peneirado. Foto: Erik Oliveira, 2012.........................................................................557 

Figura 483 – Implantação das Unidades de Escavação, Perfis e Setores de Coletas no Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho. Composição: PBA de Arqueologia, 2012.........................................................................558 

Figura 484 a-b – Igarapé Paciência que margeia a área do Sítio Maiobinha I. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012.................................................................................................................................................... ........615 

Figuras 485 a-b – Cobertura vegetal da área do Sítio Maiobinha I. Fotos Arkley Bandeira, 2012...........615 

Figura 486 – Representação da navegação no rio Anil, em São Luís, feita pelo italiano Leone Righini, 

provavelmente no século XIX. Fonte: Caldas, 2008.................................................................................616 

Figuras 487 a-b – Estrada férrea do Anil que levava ao povoado do Anil em imagens de 1908 feitas por 

Gaudêncio Cunha. Fonte: AML, 2008..................................................................................................... ..617 

Figura 488 a-b – Estrada férrea do Anil com o bondinho com tração animal em imagens de 1908 feitas 

por Gaudêncio Cunha. Fonte: AML, 2008................................................................................................618 

Figura 489 a-b – Rodovia MA 204 que liga São Luís a São José de Ribamar e edificações comerciais e 

residenciais recentes. Fotos: Arkley Bandeira, 2011.................................................................................618 

Figura 490 – Mapa do Sambaqui da Maiobinha. Autoria: Raimundo Lopes, 1937..................................623 

Figura 491 – Planta do Sambaqui da Maiobinha. Autoria: Igor Chmyz...................................................623 



xxxvii 

 

Figura 492 – Reprodução de fragmentos cerâmicos encontrados no entorno do sambaqui da Maiobinha 

feita por Curt Nimuendajú, em 14 de outubro de 1928, para o seu colega Carlo Estevão........................624 

Figura 493 – Sepultamento fletido entre 1,80/2,00 m exumando no Sambaqui da Maiobinha, na Ilha de 

São Luís. (Foto: SIMÕES, 1981b).............................................................................................................627 

Figura 494 – Reconhecimento das condições do sítio arqueológico para pesquisa e avaliação do impacto 

das obras. Foto: Arkley Bandeira, 2011.....................................................................................................631 

Figura 495 – Prospecção Arqueológica e delimitação do Sítio Arqueológico Maiobinha I. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012........................................................................... ................................................................631 

Figura 496 – Escavação arqueológica do Sítio Arqueológico Maiobinha I. Foto: PBA de Arqueologia, 

2012....................................................................................... .....................................................................631 

Figura 497 – Monitoramento Arqueológico da área do Sítio Arqueológico Maiobinha I. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2012...................................................................... ................................................................631 

Figura 498 – Fases do empreendimento residencial com a respectiva indicação. Composição: Rafael 

Brandi, 2012...............................................................................................................................................636 

Figura 499 a-b – Coleta georeferenciada realizada na Fase 1. Fotos: Abrahão Sanderson, 2012.............640 

Figura 500 a-b – Material arqueológico em superfície nas Fases 1 e 2. Fotos: Arkley Bandeira, 2012...640 

Figura 501 a-b – Linha de poços-teste nas Fases 4 e 3. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012.....................641 

Figura 502 a-b – Realização de poços-teste nas Fases 1 e 4. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012.............641 

Figura 503 – Distribuição das coletas superficiais e dos poços-teste na Fase 1. Composição: Rafael 

Brandi, 2012................................................................................................................................ ...............642 

Figura 504 – Distribuição das coletas superficiais e dos poços-teste na Fase 2. Composição: Rafael 

Brandi, 2012................................................................................................................................. ..............645 

Figura 505 – Distribuição das coletas superficiais e dos poços-teste na Fase 3. Composição: Rafael 

Brandi, 2012................................................................................................................................ ...............647 

Figura 506 – Mapa geral da densidade de material arqueológico nas Fases 2 e 3 do empreendimento 

residencial. Composição: Rafael Brandi, 2012..........................................................................................648 

Figura 507 – Mapa geral da densidade de material arqueológico nas Fases 2 e 3 distribuída entre vestígios 

superficiais e subsuperficiais. Composição: Rafael Brandi, 2012.............................................................649 

Figura 508 – Intervenções em subsuperfície com os poços-teste preenchidos em azul indicando material 

arqueológico na Fase 4. Composição: Rafael Brandi, 2012......................................................................650 

Figura 509 – Mapa geral da densidade de material arqueológico na Fase 4 do empreendimento 

residencial. Composição: Rafael Brandi, 2012..........................................................................................653 

Figura 510 – Mapa geral da densidade de material arqueológico na Fases 4 distribuída entre vestígios 

superficiais e subsuperficiais. Composição: Rafael Brandi, 2012.............................................................654 

Figura 511 – Delineamento dos Sítios Arqueológicos Maiobinha I e Maiobinha II de acordo com as 

manchas de ocorrência dos vestígios arqueológicos evidenciadas na prospecção. Composição: Rafael 

Brandi, 2012................................................................................................................................. ..............655 

Figura 512 – Implantação das áreas de escavação no Sítio Arqueológico Maiobinha I. Composição: 

Rafael Brandi, 2012................................................................................................................................. ..657 

Figura 513 – Croqui com as indicações dos poços-teste realizados para instalação dos esteios das 

estruturas de proteção da escavação e da área de peneira..........................................................................660 



xxxviii 

 

Figura 514 – Croqui com as indicações dos poços-teste realizados para instalação dos esteios das 

estruturas de proteção da área de peneira...................................................................................................672 

Figura 515 – Esquema dos horizontes estilísticos da cerâmica para área de floresta tropical de acordo com 

Meggers e Evans (1961), extraído de Lima (2008)...................................................................................691 

Figura 516 – Distribuição espacial da cerâmica na Superfície Ampla do Sambaqui do Bacanga. 

Composição Arkley Bandeira, 2012..........................................................................................................712 

Figura 517 – Distribuição espacial da cerâmica no Perfil 1 do Sambaqui do Panaquatira. Composição 

Arkley Bandeira, 2012...............................................................................................................................721 

Figura 518 – Distribuição espacial da cerâmica na Trincheira do Sambaqui da Panaquatira. Composição 

Arkley Bandeira, 2012...............................................................................................................................727 

Figura 519 – Distribuição espacial da cerâmica na Área de Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Composição Arkley Bandeira, 2012........................................................................................................ ..738 

Figura 520 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação I do Sítio arqueológico Vinhais 

Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012............................................................................................. .748 

Figura 521 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação IIdo Sítio arqueológico Vinhais 

Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012..............................................................................................755 

Figura 522 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação III do Sítio arqueológico 

Vinhais Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012.................................................................................761 

Figura 523 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação IV do Sítio arqueológico 

Vinhais Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012.................................................................................766 

Figura 524 – Distribuição espacial da cerâmica da Superfície Ampla do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

Composição Arkley Bandeira, 2012..................................................................................................... .....772 

Figura 525 – Distribuição espacial da cerâmica da Superfície Ampla do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

Composição Arkley Bandeira, 2012......................................................................................................... .781 

Figura 526 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por método e idade.........................1000 

Figura 527 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por método e setor escavado..........1001 

Figura 528 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por período de ocupação................1001 

Figura 529 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por período de ocupação e setor 

escavado...................................................................................................................................................1002 

Figura 530 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por método e idade....................1003 

Figura 531 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por método e setor escavado.....1003 

Figura 532 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por período de ocupação...........1004 

Figura 533 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por período de ocupação e setor 

escavado.................................................................................................................................................. .1004 

Figura 534 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Vinhais Velho por método e idade.......1005 

Figura 535 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Vinhais Velho por período de ocupação e 

setor escavado.................................................................................................................................. ........1006 

Figura 536 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Vinhais Velho por período de ocupação e 

setor escavado................................................................................................................................ ..........1006 

Figura 537 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por método e idade..........1007 



xxxix 

 

Figura 538 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por método e setor 

escavado...................................................................................................................................................1008 

Figura 539 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por período de 

ocupação..................................................................................................................................................1009 

Figura 540 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por período de ocupação e 

setor escavado..........................................................................................................................................1009 

Figura 541 – Quadro geral das datações do Paço do Lumiar por método e idade...................................1010 

Figura 542 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Paço do Lumiar por método e setor 

escavado...................................................................................................................................................1010 

Figura 543 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Paço do Lumiar por período de ocupação....1011 

Figura 544 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Paço do Lumiar por período de ocupação e setor 

escavado...................................................................................................................................................1011 

Figura 545 – Datações dos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís......................................................1012 

Figura 546 – Datações dos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís por método...................................1013 

Figura 547 – Datações dos sítios arqueológicos por tipo de ocupação....................................................1014 

Figura 548 – Conjuntos de datas para os sítios arqueológicos na Ilha de São Luís................................1015 

Figura 549 – Conjuntos de datas para os horizontes culturais na Ilha de São Luís.................................1016 

Figura 450 – Dispersão temporal da cronologia para os horizontes culturais da Ilha de São Luís.........1017 

Figura 551 – Indicação em vermelho das áreas de implantação dos sítios arqueológicos na Ilha de São 

Luís – MA. Composição: Brandi, 2012................................................................................................ ...1023 

Figura 552– Mapa da Hipsometria da Ilha de São Luís com a indicação dos sítios arqueológicos. 

Composição: Brandi, 2012.......................................................................................................................1024 

Figura 553 a-b – Áreas com as maiores elevações onde os sítios arqueológicos estão implantados: falésias 

do sambaqui da Panaquatira e elevação formada por latetitas no Sambaqui do Bacanga.......................1024 

Figura 554 a-b – Mangues e braços de rios com influencia das marés e áreas de floresta densa 

características de ambiente tropical. Fotos: Arkley Bandeira, 2009........................................................1027 

Figura 555 a-b – Áreas de nascentes com mata ciliar e disponibilidade de água doce. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2007........................................................................................................................................ .1027 

Figura 556 – Mapa com as prováveis fontes de água doce utilizadas pelas populações da Ilha de São Luís. 

Composição: Rafael Brandi, 2012...........................................................................................................1028 

Figura 557 – Mapa com as prováveis áreas de captação de recursos alimentares associadas os sítios 

arqueológicos da Ilha de São Luís. Composição: Rafael Brandi, 2012...................................................1029 

Figura 558 a-b-c-d – Bancos naturais de rocha com grande riqueza faunística, representada por moluscos, 

crustáceos e peixes representaram importantes fontes de proteína. Fotos: Arkley Bandeira, 2010........1030 

Figuras 559 a-b – Camboa do Bacanga, próximo ao rio de mesmo nome. Fotos: Arkley Bandeira, 

2005................................................................................................................................ ..........................1031 

Figura 560 a-b – Rios navegáveis nas baías de São Marcos e São José. Fotos: Arkley Bandeira, 

2006............................................................................................................................... ...........................1035 

Figura 561 – Mapa com as prováveis áreas de captação de argila no entorno dos sítios arqueológicos da 

Ilha de São Luís. Composição: Rafael Brandi, 2012...............................................................................1036 



xl 

 

Figura 562 a-b-c-d – Possíveis fontes de argila mapeadas no entorno dos sítios arqueológicos na Ilha de 

São Luís (Panaquatira, Vinhais Velho, Paço do Lumiar e Bacanga). Fotos: Arkley Bandeira, 2007 e 

2011........................................................................................................................................................ ..1037 

Figura 563 a-b – Fontes de captação de rochas nas praias e rios, principalmente nos afloramentos 

lateríticos e em áreas com seixos (Panaquatira e Vinhais Velho) Fotos: Arkley Bandeira, 2011...........1038 

Figura 564 – Mapa com as prováveis fontes de coleta de rocha no entorno dos sítios arqueológicos da Ilha 

de São Luís. Composição: Rafael Brandi, 2012......................................................................................1039 

Figura 565 – Modelo do nível eustático da Ilha de São Luís, entre 6 e 5 mil anos A. P. Composição: 

Rafael Brandi, 2012................................................................................................... ..............................1043 

Figura 566 – Modelo do nível eustático da Ilha de São Luís nos dias atuais. Composição: Rafael Brandi, 

2012.................................................................................................................. ........................................1043 

Figura 567 – Elevação do Sambaqui do Bacanga em relação ao curso d’água mais próximo. Composição: 

Arkley Bandeira, 2012............................................................................................ .................................1044 

Figura 568 – Elevação do Sambaqui da Panaquatira em relação ao curso d’água mais próximo. 

Composição: Arkley Bandeira, 2012............................................................................................... ........1044 

Figura 569 – Elevação do Sambaqui do Paço do Lumiar em relação ao curso d’água mais próximo. 

Composição: Arkley Bandeira, 2012.................................................................................................... ...1045 

Figura 570 – Elevação do Sítio arqueológico Vinhais Velho em relação ao curso d’água mais próximo. 

Composição: Arkley Bandeira, 2012..................................................................................................... ..1045 

Figura 571 – Elevação do Sítio arqueológico Maiobinha I em relação ao curso d’água mais próximo. 

Composição: Arkley Bandeira, 2012.................................................................................................... ...1046 

Figura 572 a-b-c- Horizonte ceramista pré-sambaquieiro: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2006............................................................................................................................ .1049 

Figura 573 a-b-c- Horizonte ceramista Sambaquieiro: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2006 e 2010............................................................................................................................ .1051 

Figura 574 a-b Horizonte ceramista Maiobinha simples: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012................................................................................................................................ .........1056 

Figura 575 a-b- Horizonte ceramista terra preta arqueológica: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010............................................................................................................................ .1057 

Figura 576 a-b- Horizonte ceramista Tupinambá: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012................................................................................................................................ .........1060 



xli 

 

ÍNDICE DE PRANCHAS 

 

Prancha 1 – Delimitação da área da pesquisa apresentando os mapas do Brasil, Maranhão e Ilha de São 

Luís..............................................................................................................................................................12 

Prancha 2 – Sítios Arqueológicos em Tasso Fragoso – MA.....................................................................138 

Prancha 3 – Sítios Arqueológicos Pré-Históricos no Baixo Itapecuru Bacabeira – MA...........................142 

Prancha 4 – Sítios Arqueológicos Históricos no Baixo Itapecuru Bacabeira – MA.................................144 

Prancha 5 – Sítio Arqueológico Sambaqui do Croatá e Aldeia – Tutóia e Araioses – MA......................146 

Prancha 6 – Sítio Arqueológico Lagoa Amarela – Chapadinha – MA......................................................148 

Prancha 7 – Sítio Arqueológico Ribeirão do Sono – Santo Antônio dos Lopes – MA.............................149 

Prancha 8 – Sítios Arqueológicos na Ilha de São Luís – MA....................................................................151 

Prancha 9 – Inserção geográfica do Sambaqui do Bacanga – São Luís – MA..........................................274 

Prancha 10 – Sambaqui do Bacanga em área de cobertura vegetal mais densa, sendo delimitado pelo rio 

Bacanga e pelo Igarapé Tapete............................................................................................................... ...275 

Prancha 11 - Preparação da Superfície Ampla para escavação.................................................................292 

Prancha 12 – Superfície Ampla – Perfil Sudoeste – Quadrículas A1 E A2..............................................307 

Prancha 13 – Superfície Ampla – Perfil Nordeste - Quadrícula D4..........................................................310 

Prancha 14 – Superfície Ampla – Perfil Noroeste - Quadrículas B3, C3 E D3.........................................314 

Prancha 15 – Perfil 1 - Quadrículas 1, 2, 3, 4 E 5......................................................................................318 

Prancha 16 – Inserção geográfica do Sambaqui da Panaquatira – São José de Ribamar – MA................364 

Prancha 17 – Preparação do Perfil 1 para escavação.................................................................................377 

Prancha 18 – Área de Sepultamento 1..................................................................................................... ..410 

Prancha 19 – Área de Sepultamento 2........................................................................................ ...............416 

Prancha 20 – Área de Sepultamento 3.......................................................................................................422 

Prancha 21- Perfil 1 – Parede Norte Quadrículas Q3 E Q4.......................................................................429 

Prancha 22 - Trincheira – Parede Sul - Quadrículas Q4 E Q5...................................................................435 

Prancha 23 - Trincheira – Parede Leste - Quadrículas Q3 E Q4...............................................................441 

Prancha 24 – Inserção geográfica do Sambaqui do Paço do Lumiar – Paço do Lumiar – MA.................351 

Prancha 25 – Preparação da Superfície Ampla para escavação.................................................................469 

Prancha 26 - Perfil Norte das Quadrículas A2 e B2 do Sambaqui do Paço do Lumiar.............................489 

Prancha 27 - Perfil Sul das Quadrículas B1 e A1 do Sambaqui do Paço do Lumiar.................................494 

Prancha 28 - Perfil Leste das Quadrículas B2 e B1 do Sambaqui do Paço do Lumiar.............................499 

Prancha 29 - Perfil Oeste das Quadrículas A1 e A2 do Sambaqui do Paço do Lumiar.............................504 



xlii 

 

Prancha 30 – Inserção geográfica do Sítio arqueológico Vinhais Velho – São Luís – MA......................518 

Prancha 31 – Transformações culturais ocorridas no Sítio arqueológico Vinhais Velho – São Luís – 

MA.............................................................................................................................................................523 

Prancha 32 - Delimitação do Sítio arqueológico Vinhais Velho...............................................................543 

Prancha 33 – Áreas trabalhadas no Sítio arqueológico Vinhais Velho.....................................................545 

Prancha 34 – Setorização do Vinhais Velho com a indicação das Áreas A, B e C. Composição e fotos: 

Arkley Bandeira, 2012...............................................................................................................................546 

Prancha 35 – Preparação da Unidade de Escavação I................................................................................561 

Prancha 36 - Perfil Norte da Unidade de Escavação I do Sítio arqueológico Vinhais Velho...................591 

Prancha 37 - Perfil Oeste da Unidade de Escavação II do Sítio arqueológico Vinhais Velho..................596 

Prancha 38 - Perfil Oeste da Unidade de Escavação II do Sítio arqueológico Vinhais Velho..................600 

Prancha 39 – Perfil Nordeste da Unidade de Escavação III do Sítio Arqueológico Vinhais Velho..........601 

Prancha 40 – Perfil Nordeste da Unidade de Escavação IV do Sítio Arqueológico Vinhais Velho.........604 

Prancha 41 – Inserção geográfica do Sítio arqueológico Maiobinha I – São Luís – MA..........................614 

Prancha 42 – Transformações culturais ocorridas no Sítio arqueológico Maiobinha I - São Luís – 

MA.............................................................................................................................................................619 

Prancha 43 - Delimitação do Sítio arqueológico Maiobinha I...................................................................634 

Prancha 44 – Setorização do Maiobinha I das Fases 1, 2, 3 e 4. Composição e fotos: Arkley Bandeira, 

2012............................................................................................................................. ...............................638 

Prancha 45 – Preparação da Superfície Ampla 1...................................................................................... .659 

Prancha 46 – Preparação da Superfície Ampla 1.......................................................................................671 

Prancha 47 - Perfil Norte da Superfície Ampla (SA – P4) do Sítio arqueológico Maiobinha I................671 

Prancha 48 - Perfil Norte da Unidade de Escavação (UE – P4) do Sítio arqueológico Maiobinha I........685 

Prancha 49 - Procedimentos empregados na análise da cerâmica.............................................................710 

Prancha 50 - Técnicas de manufatura roletada e modelada.......................................................................940 

Prancha 51 – Tipos de queima observados nos conjuntos cerâmicos dos sítios arqueológicos da Ilha de 

São Luís – MA...........................................................................................................................................942 

Prancha 52 – Variação dos antiplásticos observados nos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís – 

MA.............................................................................................................................................................248 

Prancha 53 – Variação das bordas e lábios observados nos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís – 

MA.............................................................................................................................................................954 

Prancha 54 – Variação das bases observadas nos conjuntos cerâmicos dos sítios arqueológicos da Ilha de 

São Luís – MA...........................................................................................................................................958 

Prancha 55 – Variação das paredes observadas nos conjuntos cerâmicos dos sítios arqueológicos da Ilha 

de São Luís – MA......................................................................................................................................960 

Prancha 56 - Apêndices e apliques dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís....................................961 

Prancha 57 - Formas dos conjuntos entre borda e parede dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís..963 



xliii 

 

Prancha 58 - Bordas incisas dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís...............................................968 

Prancha 59 - Decoração incisa, excisa e acanalada dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís...........970 

Prancha 60 – Decoração escovada........................................................................................... ..................971 

Prancha 61 - Decoração digitada e ungulada.............................................................................................971 

Prancha 62 - Decoração ponteada..............................................................................................................972 

Prancha 63 - Decoração estampada...........................................................................................................972 

Prancha 64 - Decoração roletada...............................................................................................................973 

Prancha 65 - Fragmentos pintados dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís.....................................976 

Prancha 66 – Estruturas, marcas e indicações de uso................................................................................978 

Prancha 67 – Estado de conservação do material cerâmico da Ilha de São Luís.......................................980 

Prancha 68 - Furos de suspensão...............................................................................................................981 

Prancha 69 – Instrumentos em cerâmica para decorar e carimbar.............................................................982 

Prancha 70 – Rodelas de fuso.................................................................................................................. ..983 

Prancha 71 – Reconstituição das vasilhas cerâmicas.................................................................................985 

Prancha 72 - Camboas da Praia de Panaquatira – São José de Ribamar – MA.......................................1034 



xliv 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Número de sítios arqueológicos cadastrados no CNSA – IPHAN por Estado da Federação....04 

Tabela 2 – Rios que formam as Bacias Hidrográficas da Ilha de São Luís.................................................75 

Tabela 3 – Descrição das Bacias Hidrográficas da Ilha de São Luís...........................................................75 

Tabela 4 – Famílias botânicas do Parque Estadual do Bacanga..................................................................79 

Tabela 5- Relação dos Taxa da Ilha de São Luís.........................................................................................80 

Tabela 6 – Relação dos moluscos encontrados na Ilha de São Luís – MA.................................................81 

Tabela 7 – Relação dos crustáceos e anelídeos da Ilha de São Luís – MA.................................................82 

Tabela 8 – Ocorrência de peixes em área estuarina da Ilha de São Luís.....................................................83 

Tabela 9 – Número de sítios arqueológicos cadastrados no CNSA – IPHAN por Estado da Federação....88 

Tabela 10 – Relação dos Sambaquis da Ilha de São Luís catalogados por Simões e equipe e atualmente 

registrados no IPHAN................................................................................................................................114 

Tabela 11 – Sítios arqueológicos descobertos pelo NUTA – UNITINS...................................................133 

Tabela 12 – Sítios Arqueológicos identificados em Tasso Fragoso – MA................................................135 

Tabela 13 – Cronologia do Sambaqui do Bacanga....................................................................................182 

Tabela 14 – Sítios arqueológicos descobertos no Maranhão no âmbito da arqueologia aplicada ao 

licenciamento ambiental........................................................................................................... .................209 

Tabela 15 – Áreas já escavadas no Sambaqui do Bacanga........................................................................288 

Tabela 16 – Áreas escavadas no Sambaqui da Panaquatira.......................................................................360 

Tabela 17 – Sepultamentos escavados na Área de Sepultamentos............................................................407 

Tabela 18 – Áreas escavadas no Sambaqui da Panaquatira.......................................................................464 

Tabela 19 – Dimensões do Sítio Arqueológico Vinhais Velho.................................................................542 

Tabela 20 – Vértices da poligonal do Sítio Arqueológico Vinhais Velho.................................................542 

Tabela 21 – Áreas e intervenções realizadas no Sítio Vinhais Velho........................................................548 

Tabela 22 – Quantificação do material arqueológico obtido nos poços-teste............................................552 

Tabela 23 – Datações para o Sambaqui da Maiobinha (São Luís - MA)...................................................630 

Tabela 24 – Dimensões do Sítio Arqueológico Maiobinha I.....................................................................632 

Tabela 25 – Vértices da poligonal do Sítio Arqueológico Maiobinha I....................................................632 

Tabela 26 – Intervenções realizadas nas fases do empreendimento imobiliário.......................................639 

Tabela 27 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 1 com a indicação do quantitativo de material 

arqueológico 

coletado................................................................................................................................ ......................642 

Tabela 28 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 2 com a indicação do quantitativo de material 

arqueológico coletado............................................................................................................................... .643 



xlv 

 

Tabela 29 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 3 com a indicação do quantitativo de material 

arqueológico coletado............................................................................................................................. ...645 

Tabela 30 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 4 com a indicação do quantitativo de material 

arqueológico coletado.............................................................................................................................. ..650 

Tabela 31 – Resultado dos poços-teste realizados para instalação de estruturas.......................................661 

Tabela 32 - Datações do sambaqui Porto da Mina (PA-SA-5)-Corte 2.....................................................697 

Tabela 33 - Datações do sambaqui Ponta das Pedras (PA-SA-6)-Corte único..........................................697 

Tabela 34 – Quantitativo do material cerâmico do Sambaqui do Bacanga...............................................711 

Tabela 35 – Quantitativo do material cerâmico do Perfil 1 por quadrícula...............................................720 

Tabela 36 – Distribuição do material cerâmico do Perfil 1 por nível........................................................721 

Tabela 37 – Quantitativo do material cerâmico da Trincheira...................................................................726 

Tabela 38 – Quantitativo do material cerâmico da Área de Escavação.....................................................737 

Tabela 39 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação I.................................................747 

Tabela 40 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação II................................................755 

Tabela 41 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação III...............................................761 

Tabela 42 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação IV...............................................766 

Tabela 43 – Quantitativo do material cerâmico da Superfície Ampla.......................................................771 

Tabela 44– Quantitativo do material cerâmico da Unidade de Escavação................................................780 

Tabela 45 – Proporção entre a amostra cerâmica selecionada e a amostra cerâmica analisada................786 

Tabela 46 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula A4.................................788 

Tabela 47 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula B2.................................790 

Tabela 48 – Média geral do comprimento (<=5 cm) versus largura (<=5 cm).........................................791 

Tabela 49 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos.............................................................792 

Tabela 50 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos..........................................793 

Tabela 51 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado............................................................794 

Tabela 52 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado............................................................795 

Tabela 53 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico.........................................................796 

Tabela 54 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico..........................................796 

Tabela 55 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico.......................................................797 

Tabela 56 – Correlações entre a queima sanduíche versus antiplástico....................................................798 

Tabela 57 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico...........................................799 

Tabela 58 – Atributos observados no sítio arqueológico...........................................................................780 

Tabela 59 – Distribuição das bordas por nível...........................................................................................780 



xlvi 

 

Tabela 60 – Distribuição dos tipos de borda por nível (Geral)..................................................................801 

Tabela 61 – Distribuição dos lábios por nível...........................................................................................802 

Tabela 62 – Distribuição dos tipos de lábio por nível...............................................................................803 

Tabela 63 – Distribuição dos tipos de borda e tipos de lábio por nível.....................................................803 

Tabela 64 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda direta por nível............................804 

Tabela 65 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda extrovertida.................................805 

Tabela 66 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda introvertida..................................805 

Tabela 67 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda reforçada internamente...............806 

Tabela 68 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda reforçada internamente 

externamente..............................................................................................................................................806 

Tabela 69 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda direta-extrovertida.......................807 

Tabela 70 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível...............................................................808 

Tabela 71 – Distribuição das bases por nível.............................................................................................809 

Tabela 72 – Distribuição dos tipos de bases por nível...............................................................................809 

Tabela 73 – Distribuição das paredes por nível.........................................................................................810 

Tabela 74 – Distribuição dos tipos de parede por nível.............................................................................811 

Tabela 75 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível.................................................811 

Tabela 76 – Distribuição dos locais da decoração.....................................................................................812 

Tabela 77 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível.........................................................814 

Tabela 78 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível............................................815 

Tabela 79 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível..................................................................816 

Tabela 80 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível....................................................817 

Tabela 81 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula Q3.................................718 

Tabela 82 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula Q5.................................820 

Tabela 83 – Média geral do comprimento (<=5 cm) versus largura (<=5 cm).........................................821 

Tabela 84 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos.............................................................822 

Tabela 85 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos..........................................823 

Tabela 86 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado............................................................824 

Tabela 87 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado............................................................825 

Tabela 88 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico.........................................................827 

Tabela 89 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico..........................................827 

Tabela 90 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico.......................................................828 

Tabela 91 – Correlações entre a queima sanduíche versus antiplástico....................................................829 



xlvii 

 

Tabela 92 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico...........................................830 

Tabela 93 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico..........................................831 

Tabela 94 – Atributos observados no sítio arqueológico...........................................................................832 

Tabela 95 – Distribuição das bordas por nível...........................................................................................833 

Tabela 96 – Distribuição dos tipos de borda por nível..............................................................................834 

Tabela 97 – Distribuição dos lábios por nível...........................................................................................835 

Tabela 98 – Distribuição dos tipos de lábio por nível...............................................................................837 

Tabela 99 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível...............................................................838 

Tabela 100 – Distribuição das bases por nível...........................................................................................839 

Tabela 101 – Distribuição dos tipos de bases por nível.............................................................................840 

Tabela 102 – Distribuição das paredes por nível.......................................................................................841 

Tabela 103 – Distribuição dos tipos de parede por nível...........................................................................842 

Tabela 104 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível...............................................843 

Tabela 105 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível.......................................................847 

Tabela 106 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível..........................................848 

Tabela 107 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível................................................................849 

Tabela 108 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível..................................................851 

Tabela 109 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A2.................................................853 

Tabela 110 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na B1.................................................854 

Tabela 111 – Média geral do comprimento (<=5 cm) versus largura (<=5 cm).......................................855 

Tabela 112 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos...........................................................856 

Tabela 113 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos........................................858 

Tabela 114 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado..........................................................859 

Tabela 115 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado..........................................................861 

Tabela 116 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico.......................................................862 

Tabela 117 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico........................................863 

Tabela 118 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico.....................................................864 

Tabela 119 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico.........................................864 

Tabela 120 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico........................................865 

Tabela 121 – Atributos observados no sítio arqueológico.........................................................................866 

Tabela 122 – Distribuição das bordas por nível.........................................................................................867 

Tabela 123 – Distribuição dos tipos de borda por nível............................................................................868 

Tabela 124 – Distribuição dos lábios por nível.........................................................................................869 



xlviii 

 

Tabela 125 – Distribuição dos tipos de lábio por nível.............................................................................870 

Tabela 126 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível.............................................................871 

Tabela 127 – Distribuição das bases por nível...........................................................................................872 

Tabela 128 – Distribuição dos tipos de bases por nível.............................................................................872 

Tabela 129 – Distribuição das paredes por nível.......................................................................................874 

Tabela 130 – Distribuição dos tipos de parede por nível...........................................................................875 

Tabela 131 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível...............................................876 

Tabela 132 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível.......................................................878 

Tabela 133 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível..........................................879 

Tabela 134 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível................................................................880 

Tabela 135 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível..................................................881 

Tabela 136 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A1.................................................883 

Tabela 137 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A1.................................................884 

Tabela 138 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A1.................................................885 

Tabela 139 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos...........................................................887 

Tabela 140 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos........................................888 

Tabela 141 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado..........................................................889 

Tabela 142 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado..........................................................890 

Tabela 143 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico.......................................................892 

Tabela 144 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico........................................892 

Tabela 145 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico.....................................................893 

Tabela 146 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico.........................................894 

Tabela 147 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico........................................895 

Tabela 148 – Atributos observados no sítio arqueológico.........................................................................896 

Tabela 149 – Distribuição das bordas por nível.........................................................................................896 

Tabela 150 – Distribuição dos tipos de borda por nível............................................................................897 

Tabela 151 – Distribuição dos lábios por nível.........................................................................................898 

Tabela 152 – Distribuição dos tipos de lábio por nível.............................................................................899 

Tabela 153 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível.............................................................900 

Tabela 154 – Distribuição das bases por nível...........................................................................................902 

Tabela 155 – Distribuição dos tipos de bases por nível.............................................................................902 

Tabela 156 – Distribuição das paredes por nível.......................................................................................903 

Tabela 157 – Distribuição dos tipos de parede por nível...........................................................................904 



xlix 

 

Tabela 158 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível...............................................905 

Tabela 159 – Distribuição dos tipos de tratamento plástico por nível.......................................................907 

Tabela 160 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível.......................................................908 

Tabela 161 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível..........................................910 

Tabela 162 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível................................................................910 

Tabela 163 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível..................................................911 

Tabela 164 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na B3.................................................912 

Tabela 165 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na C1.................................................913 

Tabela 166 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na B2.................................................914 

Tabela 167 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos...........................................................917 

Tabela 168 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos........................................918 

Tabela 169 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado..........................................................919 

Tabela 170 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado..........................................................920 

Tabela 171 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico.......................................................921 

Tabela 172 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico........................................921 

Tabela 173 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico.....................................................922 

Tabela 174 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico........................................923 

Tabela 175 – Atributos observados no sítio arqueológico.........................................................................924 

Tabela 176 – Distribuição das bordas por nível.........................................................................................925 

Tabela 177 – Distribuição dos tipos de borda por nível............................................................................929 

Tabela 178 – Distribuição dos lábios por nível.........................................................................................926 

Tabela 179 – Distribuição dos tipos de lábio por nível.............................................................................927 

Tabela 180 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível.............................................................928 

Tabela 181 – Distribuição das bases por nível...........................................................................................929 

Tabela 182 – Distribuição dos tipos de bases por nível.............................................................................929 

Tabela 183 – Distribuição das paredes por nível.......................................................................................930 

Tabela 184 – Distribuição dos tipos de parede por nível...........................................................................931 

Tabela 185 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível...............................................931 

Tabela 186 – Distribuição dos tipos de tratamento plástico por nível.......................................................933 

Tabela 187 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível.......................................................934 

Tabela 188 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível..........................................935 

Tabela 189 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível................................................................936 

Tabela 190 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível..................................................938 



l 

 

Tabela 191 – Cronologia para as ocupações humanas da Ilha de São Luís – MA....................................995 

Tabela 192 - Ocorrência de peixes no sambaqui do Bacanga..................................................................1052 

Tabela 193 - Ocorrência de mamíferos no sambaqui do Bacanga...........................................................1053 

Tabela 194 - Herpetofauna do sambaqui do Bacanga..............................................................................1054 



li 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Portarias para pesquisa arqueológica no Maranhão (1996-2010)...........................................130 

Gráfico 2 – Portarias por municípios maranhenses (1996-2010)..............................................................131 

Gráfico 3 – Solicitante de portarias para pesquisa no IPHAN-MA (1996-2009)......................................131 

Gráfico 4 – Distribuição do material cerâmico por quadrícula da Superfície Ampla................................712 

Gráfico 5 – Frequência do material cerâmico por quadrícula da Superfície Ampla..................................713 

Gráfico 6 – Frequência do material cerâmico por quadrícula da Superfície Ampla..................................713 

Gráfico 7 – Frequência do material cerâmico na quadrícula A4...............................................................718 

Gráfico 8 – Frequência do material cerâmico na quadrícula A4...............................................................719 

Gráfico 9 – Frequência do material cerâmico na quadrícula B2................................................................719 

Gráfico 10 – Frequência do material cerâmico na quadrícula B2..............................................................720 

Gráfico 11 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula do Perfil 1..............................................721 

Gráfico 12 - Frequência do material cerâmico por quadrícula do Perfil 1................................................722 

Gráfico 13 - Frequência do material cerâmico por quadrícula do Perfil 1................................................723 

Gráfico 14 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula Q 3 do Perfil 1.........................725 

Gráfico 15 – Frequência do material cerâmico na quadrícula Q3.............................................................726 

Gráfico 16 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Trincheira..........................................727 

Gráfico 17 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Trincheira............................................728 

Gráfico 18 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Trincheira............................................728 

Gráfico 19 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula Q5............................................733 

Gráfico 20 - Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula Q5...............................................733 

Gráfico 21 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Área de Escavação............................738 

Gráfico 22 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Área de Escavação..............................739 

Gráfico 23 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Área de Escavação..............................739 

Gráfico 24 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A2............................................744 

Gráfico 25 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A2..............................................745 

Gráfico 26 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B1............................................745 

Gráfico 27 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B1............................................746 

Gráfico 28 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação I....................748 

Gráfico 29 – Frequência do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação I.....................749 

Gráfico 30 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Unidade de Escavação II.....................749 

Gráfico 31 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A2............................................754 



lii 

 

Gráfico 32 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A2..............................................754 

Gráfico 33 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação II...................756 

Gráfico 34 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação II.....................756 

Gráfico 35 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Unidade de Escavação II.....................757 

Gráfico 36 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação III.................762 

Gráfico 37 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação III...................762 

Gráfico 38 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A1............................................765 

Gráfico 39 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A1..............................................765 

Gráfico 40 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação IV.................767 

Gráfico 41 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A1............................................767 

Gráfico 42 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A1............................................770 

Gráfico 43 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A1..............................................771 

Gráfico 44 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Superfície Ampla..............................772 

Gráfico 45 – Frequência do material cerâmico por quadrícula na Superfície Ampla................................773 

Gráfico 46 - Distribuição do material cerâmico por nível na Superfície Ampla.......................................773 

Gráfico 47 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B3............................................778 

Gráfico 48 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula B3..............................................778 

Gráfico 49 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B3............................................779 

Gráfico 50 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula B3..............................................779 

Gráfico 51 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula................................................................781 

Gráfico 52 – Frequência do material cerâmico por quadrícula na Superfície Ampla................................782 

Gráfico 53 - Distribuição do material cerâmico por nível na Superfície Ampla.......................................782 

Gráfico 54 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B3............................................785 

Gráfico 55 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula B3..............................................786 

Gráfico 56 – Correlação entre o quantitativo da amostra cerâmica selecionada e analisada.....................787 

Gráfico 57 – Porcentagem entre a amostra cerâmica selecionada e analisada..........................................788 

Gráfico 58 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

A4...............................................................................................................................................................788 

Gráfico 59 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

B2............................................................................................... ................................................................790 

Gráfico 60 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos....................................791 

Gráfico 61 – Representação gráfica do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos...........791 

Gráfico 62 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos....................................792 



liii 

 

Gráfico 63 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos...........................................792 

Gráfico 64 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado............793 

Gráfico 65 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos.....................................793 

Gráfico 66 – Representação geral dos tipos de queima.............................................................................794 

Gráfico 67 – Representação geral dos tipos de queima por nível..............................................................794 

Gráfico 68 – Representação geral dos tipos de antiplásticos.....................................................................795 

Gráfico 69 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível.......................................................795 

Gráfico 70 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível....................................796 

Gráfico 71 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível.....................................797 

Gráfico 72 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível.....................................797 

Gráfico 73 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível.....................................798 

Gráfico 74 – Representação entre queima sanduíche versus antiplástico por nível..................................798 

Gráfico 75 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico........................................799 

Gráfico 76 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por nível.........................799 

Gráfico 77 – Representação dos tipos de atributo.....................................................................................800 

Gráfico 78 – Representação das bordas por nível......................................................................................801 

Gráfico 79 – Representação dos tipos de borda por nível.........................................................................801 

Gráfico 80 – Representação geral dos tipos de lábio.................................................................................802 

Gráfico 81 – Representação dos lábios por nível.......................................................................................802 

Gráfico 82 – Representação dos tipos de lábio por nível...........................................................................803 

Gráfico 83 – Representação dos tipos de borda e tipos de lábio por nível................................................804 

Gráfico 84 – Representação dos tipos de lábio e borda direta por nível....................................................804 

Gráfico 85 – Representação das correlações das formas de lábio e borda extrovertida............................805 

Gráfico 86 – Representação das correlações das formas de lábio e borda introvertida.............................805 

Gráfico 87 – Representação das correlações das formas de lábio e borda reforçada internamente..........806 

Gráfico 88 – Representação das correlações das formas de lábio e borda reforçada externamente..........807 

Gráfico 89 – Representação das correlações das formas de lábio e borda direta-extrovertida..................807 

Gráfico 90 – Representação geral dos acabamentos do lábio....................................................................808 

Gráfico 91 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível.....................................................808 

Gráfico 92 – Representação das bases por nível........................................................................................809 

Gráfico 93 – Representação dos tipos de bases por nível..........................................................................810 

Gráfico 94 – Representação das paredes por nível....................................................................................810 

Gráfico 95 – Representação dos tipos de parede por nível........................................................................811 



liv 

 

Gráfico 96 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície..................................................812 

Gráfico 97 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível............................................812 

Gráfico 98 – Representação geral dos locais da decoração.......................................................................813 

Gráfico 99 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos.......................................................813 

Gráfico 100 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível......................................814 

Gráfico 101 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado.........................................................814 

Gráfico 102 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível..........................................815 

Gráfico 103 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado................................................815 

Gráfico 104 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível.................................816 

Gráfico 105 – Representação geral dos tipos de marca de uso..................................................................816 

Gráfico 106 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível...................................................817 

Gráfico 107 – Representação dos tipos de estado de conservação............................................................817 

Gráfico 108 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível.............................................818 

Gráfico 109 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

Q3...............................................................................................................................................................819 

Gráfico 110 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

Q5............................................................................................................................... ................................820 

Gráfico 111 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos..................................821 

Gráfico 112 – Representação gráfica do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos.........821 

Gráfico 113 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos..................................814 

Gráfico 114 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos.........................................814 

Gráfico 115 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado..........816 

Gráfico 116 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos...................................816 

Gráfico 117 – Representação geral dos tipos de queima...........................................................................824 

Gráfico 118 – Representação geral dos tipos de queima por nível............................................................825 

Gráfico 119 – Representação geral dos tipos de antiplástico....................................................................826 

Gráfico 120 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível.....................................................826 

Gráfico 121 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível..................................827 

Gráfico 122 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível...................................828 

Gráfico 123 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível...................................829 

Gráfico 124 – Representação entre queima sanduíche versus antiplástico por nível................................830 

Gráfico 125 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por níve........................831 

Gráfico 126 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível......................832 



lv 

 

Gráfico 127 – Representação dos tipos de atributo................................................................................. ..833 

Gráfico 128 – Representação das bordas por nível....................................................................................834 

Gráfico 129 – Representação dos tipos de borda por nível.......................................................................835 

Gráfico 130 – Representação geral dos tipos de lábio...............................................................................836 

Gráfico 131 – Representação dos lábios por nível.....................................................................................836 

Gráfico 132 – Representação dos tipos de lábio por nível.........................................................................837 

Gráfico 133 – Representação geral dos acabamentos do lábio..................................................................838 

Gráfico 134 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível...................................................839 

Gráfico 135 – Representação das bases por nível......................................................................................840 

Gráfico 136 – Representação dos tipos de bases por nível........................................................................841 

Gráfico 137 – Representação das paredes por nível..................................................................................842 

Gráfico 138 – Representação dos tipos de parede por nível......................................................................843 

Gráfico 139 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície................................................844 

Gráfico 140 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível..........................................844 

Gráfico 141 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos.....................................................845 

Gráfico 142 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível......................................846 

Gráfico 143 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado.........................................................847 

Gráfico 144 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível..........................................848 

Gráfico 145 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado................................................848 

Gráfico 146 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível.................................849 

Gráfico 147 – Representação geral dos tipos de marca de uso..................................................................850 

Gráfico 148 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível...................................................850 

Gráfico 149 – Representação dos tipos de estado de conservação............................................................851 

Gráfico 150 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível.............................................843 

Gráfico 151 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

A2...............................................................................................................................................................853 

Gráfico 152 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

B1...............................................................................................................................................................854 

Gráfico 153 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos..................................855 

Gráfico 154 – Representação gráfica do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos.........856 

Gráfico 155 – Frequência e razão entre o comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos.......856 

Gráfico 156 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos..................................857 

Gráfico 157 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos.........................................857 



lvi 

 

Gráfico 158 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado..........858 

Gráfico 159 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos...................................859 

Gráfico 160 – Representação geral dos tipos de queima...........................................................................860 

Gráfico 161 – Representação geral dos tipos de queima por nível............................................................860 

Gráfico 162 – Representação geral dos tipos de antiplástico....................................................................861 

Gráfico 163 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível.....................................................862 

Gráfico 164 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível..................................863 

Gráfico 165 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível...................................863 

Gráfico 166 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível...................................864 

Gráfico 167 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por nível.......................865 

Gráfico 168 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível......................866 

Gráfico 169 – Representação dos tipos de atributo...................................................................................866 

Gráfico 170 – Representação das bordas por nível....................................................................................867 

Gráfico 171 – Representação dos tipos de borda por nível.......................................................................868 

Gráfico 172 – Representação geral dos lábios...........................................................................................869 

Gráfico 173 – Representação dos lábios por nível.....................................................................................869 

Gráfico 174 – Representação dos lábios por nível.....................................................................................870 

Gráfico 175 – Representação dos tipos de lábio por nível.........................................................................870 

Gráfico 176 – Representação geral dos acabamentos do lábio..................................................................871 

Gráfico 177 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível...................................................871 

Gráfico 178 – Representação das bases por nível......................................................................................873 

Gráfico 179 – Representação dos tipos de bases por nível........................................................................873 

Gráfico 180 – Representação das paredes por nível..................................................................................874 

Gráfico 181 – Representação dos tipos de parede por nível......................................................................875 

Gráfico 182 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície................................................876 

Gráfico 183 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível..........................................876 

Gráfico 184 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos.....................................................877 

Gráfico 185 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível......................................877 

Gráfico 186 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado.........................................................878 

Gráfico 187 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível..........................................879 

Gráfico 188 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado................................................879 

Gráfico 189 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível.................................880 

Gráfico 190 – Representação geral dos tipos de marca de uso..................................................................880 



lvii 

 

Gráfico 191 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível...................................................881 

Gráfico 192 – Representação dos tipos de estado de conservação............................................................882 

Gráfico 193 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível.............................................882 

Gráfico 194 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

A1...............................................................................................................................................................883 

Gráfico 195 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

A1...............................................................................................................................................................884 

Gráfico 196 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

A1...............................................................................................................................................................885 

Gráfico 197 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos..................................886 

Gráfico 198 – Frequência e razão entre o comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos.......886 

Gráfico 199 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos..................................887 

Gráfico 200 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos.........................................887 

Gráfico 201 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado..........888 

Gráfico 202 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos...................................889 

Gráfico 203 – Representação geral dos tipos de queima...........................................................................889 

Gráfico 204 – Representação geral dos tipos de queima por nível............................................................890 

Gráfico 205 – Representação geral dos tipos de antiplástico....................................................................891 

Gráfico 206 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível.....................................................891 

Gráfico 207 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível..................................892 

Gráfico 208 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível...................................893 

Gráfico 209 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível...................................894 

Gráfico 210 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por nível.......................895 

Gráfico 211 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível......................895 

Gráfico 212 – Representação dos tipos de atributo...................................................................................896 

Gráfico 213 – Representação das bordas por nível....................................................................................897 

Gráfico 214 – Representação dos tipos de borda por nível.......................................................................898 

Gráfico 215 – Representação geral dos lábios...........................................................................................899 

Gráfico 216 – Representação dos lábios por nível.....................................................................................899 

Gráfico 217 – Representação dos tipos de lábio por nível.........................................................................900 

Gráfico 218 – Representação geral dos acabamentos do lábio..................................................................901 

Gráfico 219 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível...................................................901 

Gráfico 220 – Representação das bases por nível......................................................................................902 

Gráfico 221 – Representação dos tipos de bases por nível........................................................................903 



lviii 

 

Gráfico 222 – Representação das paredes por nível..................................................................................904 

Gráfico 223 – Representação dos tipos de parede por nível......................................................................905 

Gráfico 224 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície................................................906 

Gráfico 225 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível..........................................906 

Gráfico 226 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos.....................................................907 

Gráfico 227 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível......................................907 

Gráfico 228 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado.........................................................908 

Gráfico 229 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível..........................................908 

Gráfico 230 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado................................................910 

Gráfico 231 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível.................................910 

Gráfico 232 – Representação geral dos tipos de marca de uso..................................................................910 

Gráfico 233 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível...................................................910 

Gráfico 234 – Representação dos tipos de estado de conservação............................................................911 

Gráfico 235 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível.............................................911 

Gráfico 236 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

B3...............................................................................................................................................................912 

Gráfico 237 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

B3...............................................................................................................................................................914 

Gráfico 238 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da quadrícula 

B2...............................................................................................................................................................915 

Gráfico 239 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos..................................916 

Gráfico 240 – Frequência e razão entre o comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos.......916 

Gráfico 241 - Média do comprimento versus a espessura dos fragmentos cerâmicos..............................917 

Gráfico 242 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos.........................................917 

Gráfico 243 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado..........918 

Gráfico 244– Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos....................................918 

Gráfico 245 – Representação geral dos tipos de queima...........................................................................919 

Gráfico 246 – Representação geral dos tipos de queima por nível............................................................919 

Gráfico 247 – Representação geral dos tipos de antiplástico....................................................................920 

Gráfico 248 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível.....................................................920 

Gráfico 249 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível..................................921 

Gráfico 250 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível...................................922 

Gráfico 251 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível...................................923 

Gráfico 252 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível......................924 



lix 

 

Gráfico 253 – Representação dos tipos de atributo...................................................................................925 

Gráfico 254 – Representação das bordas por nível....................................................................................925 

Gráfico 255 – Representação dos tipos de borda por nível.......................................................................926 

Gráfico 256 – Representação geral dos lábios...........................................................................................927 

Gráfico 257 – Representação dos lábios por nível.....................................................................................927 

Gráfico 258 – Representação geral dos acabamentos do lábio..................................................................928 

Gráfico 259 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível...................................................928 

Gráfico 260 – Representação das bases por nível......................................................................................929 

Gráfico 261 – Representação dos tipos de bases por nível........................................................................930 

Gráfico 262 – Representação das paredes por nível..................................................................................930 

Gráfico 263 – Representação dos tipos de parede por nível......................................................................931 

Gráfico 264 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície................................................932 

Gráfico 265 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível..........................................932 

Gráfico 266 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos.....................................................933 

Gráfico 267 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível......................................933 

Gráfico 268 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado.........................................................934 

Gráfico 269 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível..........................................934 

Gráfico 270 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado................................................935 

Gráfico 271 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível.................................935 

Gráfico 272 – Representação geral dos tipos de marca de uso..................................................................936 

Gráfico 273 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível...................................................936 

Gráfico 274 – Representação dos tipos de estado de conservação............................................................937 

Gráfico 275 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível.............................................937 



lx 

 

PRÓLOGO 

 

Trajetória da pesquisa 

 

Esta tese intitulada Ocupações humanas pré-coloniais na Ilha de São Luís – MA: 

inserção dos sítios na paisagem, cronologia e cultura material cerâmica
1
 é um desdobramento 

e aprofundamento da dissertação de mestrado do autor, Arkley Marques Bandeira, defendida em 

2008, no Programa de Pós-graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etonologia 

da Universidade de São Paulo, cujo tema foi Ocupações humanas pré-históricas no litoral 

maranhense: um estudo arqueológico sobre o Sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís - 

Maranhão. 

No momento da pesquisa para o referido mestrado, o foco da investigação foi o 

Sambaqui do Bacanga, situado no estuário do rio Bacanga, que serviu de universo empírico para 

discorrer sobre a cultura material cerâmica das populações pescadoras-coletoras-caçadoras que 

ocuparam esta porção da Ilha de São Luís, cujos vestígios resultaram em cronologia inédita para 

o Estado do Maranhão, estendendo-se desde 6.600 anos antes do presente (A.P.) até o ano 900 

anos A.P. (BANDEIRA, 2008b). 

A dissertação analisou e sistematizou as informações sobre a existência de cerâmica 

antiga em sítios do litoral equatorial amazônico e áreas ribeirinhas da floresta tropical 

resgatando a temática sobre a cerâmica da tradição regional Mina. 

Correlações espaçotemporais entre o sambaqui do Bacanga e outros sítios cerâmicos no 

litoral da floresta tropical, bem como a observação do universo empírico, indicaram um 

processo sistemático de ocupação de áreas costeiras e estuarinas, cujo ecossistema de mangues 

possibilitou uma subsistência baseada na pesca, na coleta de crustáceos e moluscos, além da 

caça, praticada em menor escala. Uma provável complementação da dieta seria o consumo de 

vegetais, a julgar pela existência de cocos e sementes calcinadas nesses assentamentos 

(BANDEIRA, 2008b). 

A associação das datações dos Sambaquis do Litoral do Salgado-PA, Taperinha-PA e 

Bacanga-MA sugeriu que grupos humanos adaptados a estes ambientes permaneceram 

assentados nas mesmas áreas por longos períodos de tempo, uma vez que não se observou nos 

dados coligidos evidência de abandonos dos assentamentos. 

                                                 
1
 A portaria autorizando a pesquisa arqueológica foi publicada no D. O. U n. 245, em 17/12/2008 

(Processo IPHAN nº 01494.000593/2008-28), renovada em 2011 e com validade até 17/12/2012. A 

Instituição executora é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e os 

arqueólogos coordenadores são: Profª Drª. Márcia Angelina Alves e Mestre Arkley Marques Bandeira. O 

endosso institucional é o Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico. A área de abrangência da pesquisa são 

os municípios de Cururupu, São José do Ribamar e a Ilha de São Luís, no Estado do Maranhão. O prazo 

de validade da portaria foi de 24 (vinte e quatro) meses, renovada por mais 24 meses. 
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Utilizando o sambaqui do Bacanga como parâmetro percebeu-se uma ocupação humana 

contínua por cerca de 5.700 anos do mesmo espaço, com a ocorrência cerâmica em todos os 

episódios de ocupação. 

A partir da evidência empírica discutiram-se os possíveis fatores para uma ocupação tão 

duradoura. Neste sentido, a facilidade na captação de recursos e matérias-primas, a abundância e 

variedade de espécies animais e vegetais e a percepção acurada da paisagem foram algumas das 

hipóteses levantadas.  

Devido a esses fatores, o mangue do estuário do rio Bacanga foi o cenário característico 

da paleopaisagem ocupada pelas populações pescadoras-coletoras-caçadoras e ceramistas que 

ocuparam o Sambaqui do Bacanga. 

Com relação aos processos de formação desse sítio foram evidenciadas duas ocupações 

humanas distintas: um primeiro horizonte de ocupação se desenvolveu na área do sambaqui do 

Bacanga em torno de 6.600 anos A.P., onde se observaram fragmentos cerâmicos e poucos 

vestígios alimentares depositados sobre Latossolo de coloração amarelo-alaranjada 

(BANDEIRA, 2008b).  

Por volta de 5.800 anos A.P., conchas e outros restos alimentares e de cultura material 

começaram a ser acumulados na área de habitação, fato que com o passar dos anos foi formando 

uma pequena elevação destacada na feição física da paisagem.  

Grande quantidade de material arqueológico, principalmente cerâmica temperada com 

concha, instrumentos líticos e artefatos em concha, osso e dente foram evidenciados na 

escavação arqueológica do Sambaqui do Bacanga (BANDEIRA, 2008). 

A permanência do autor no mesmo programa de pós-graduação e com a mesma 

orientação permitiu a continuidade da temática de pesquisa sobre os pescadores-coletores-

caçadores pescadores e ceramistas assentados em sambaquis, com ênfase no estudo 

tecnotipológico da cerâmica e na inserção dos sítios na paisagem. 

Assim, foi proposto o projeto de tese de doutorado para ingresso no PPG – MAE – 

USP, no ano de 2008, denominado: Os sambaquis do Bacanga e Panaquatira na Ilha de São 

Luís e Mocambo, município de Cururupu, Maranhão: um estudo acerca da paisagem 

arqueológica, cultura material, padrão de assentamento e subsistência. 

A perspectiva foi a de ampliar o enfoque regional para investigar não somente as 

ocupações sambaquieiras da Ilha de São Luís, mas também as do litoral ocidental do Maranhão, 

precisamente os sítios arqueológicos do município de Cururupu. 

Conforme exposto, a investigação estaria centrada na análise arqueológica intra e 

intersítios de três sambaquis: Bacanga, localizado em São Luís; Panaquatira, localizado em São 

José de Ribamar e Mocambo, localizado em Cururupu, todos no Maranhão. 
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No projeto de tese, a construção do conhecimento arqueológico permaneceu pautada no 

estudo da paisagem, nos processos de formação dos sítios, na tecnologia cerâmica e nos 

vestígios faunísticos e florísticos. 

Além disso, o autor propôs relacionar os três assentamentos em termos espaciais e 

temporais, cujos dados poderiam fornecer subsídios para a interpretação do(s) modo(s) de vida e 

a dinâmica cultural dessas populações pré-coloniais através dos tempos, sendo objetivo 

principal: 

 

Compreender a(s) estratégia(s) e o(s) processo(s) de ocupação do 

litoral maranhense por populações pescadoras – coletoras - caçadoras e 

ceramistas, assentadas em sambaquis, enfocando a cronologia, a distribuição 

geográfica dos sítios, o meio ambiente, a cultura material, a subsistência e o 

assentamento, com ênfase na investigação do modo de vida e da dinâmica 

cultural, a partir da pesquisa arqueológica comparada entre os sambaquis do 

Bacanga e Panaquatira, na Ilha de São Luís e Mocambo, município de 

Cururupu, Estado do Maranhão. (BANDEIRA, 2010a, p.17) 

 

Nessa mesma perspectiva, o projeto de tese buscou problematizar sobre os seguintes 

temas: 

 

A(s) estratégia(s) e processo(s) de ocupação do litoral maranhense por 

populações pescadoras-coletoras-caçadoras e ceramistas, a partir do estudo 

arqueológico comparado entre os sambaquis do Bacanga, Panaquatira e 

Mocambo, correlacionando a antigüidade entre os assentamentos, a 

distribuição geográfica, a relação homem e meio ambiente, cultura material 

e tecnologia, padrões de subsistência e assentamento, partindo de algumas 

questões básicas, tais como: 

 A cultura material dos sambaquis do litoral setentrional brasileiro 

pode ser considerada como um indicador de diferenciação entre os 

sambaquis do Sul/Sudeste e Norte? 

 A julgar pelas datações conhecidas até o momento, pode-se inferir que 

o processo de ocupação sistemático do litoral setentrional brasileiro se deu a 

partir do litoral do Salgado, Pará em direção ao Golfão Maranhense? 

 O ambiente estuarino, com sua alta taxa produtiva advinda dos 

manguezais, possibilitou a existência de populações sedentárias de 

pescadores-coletores-caçadores-ceramistas no litoral maranhense? 

 Os vestígios zooarqueológicos e florísticos informariam sobre as 

estratégias de exploração e captação de recursos no meio ambiente e sobre a 

dieta dessas populações? 

 As estruturas e a disposição dos artefatos in situ poderão informar 

sobre a espacialidade e as formas de assentamento dos sambaquis em 

questão (áreas de moradia, oficinas, cemitérios)? 

 Que fator (es) favoreceu(ram) o surgimento da cerâmica nesses 

sambaquis? 

 A manufatura de cerâmica está associada a algum cultivo vegetal? 

(BANDEIRA, 2010a, p. 16) 

 

O crescimento do escopo da pesquisa e a participação de novos parceiros acadêmicos 

justificaram a criação de um grupo de pesquisa temático e de longa duração denominado de 

Sambaquis do Maranhão. 
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O referido grupo procurou fornecer suporte técnico e financeiro para realização da tese, 

sendo que os recursos eram advindos da bolsa Demanda Social da Capes fornecida ao autor pelo 

PPG – MAE – USP; de auxílios eventuais e do apoio duradouro do Instituto do Ecomuseu do 

Sítio do Físico, com sede em São Luís. 

Participam atualmente do Grupo de Pesquisa Sambaquis do Maranhão arqueólogos, 

pedólogos, geógrafos e geólogos da Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal 

do Piauí, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucurí, Universidade Estadual de 

Londrina, Instituto de Geologia, da Universidade de São Paulo, Embrapa Solos e Universidade 

de Essex – Inglaterra, além de colaboradores independentes. 

Após as primeiras campanhas de escavação no Bacanga e Panaquatira, em 2009, partiu-

se para identificação dos sambaquis na cidade de Cururupu, referenciado pelo Geógrafo 

Silvestre Fernandes em Sambaquis do Nordeste, artigo publicado em 1950, conforme descrição 

que se segue: 

 

Além da importância econômica e ambiental, esse município é apontado por 

cronistas e viajantes como outrora habitado por populações indígenas, a 

exemplo dos Tupinambás. Destaca-se também a ocorrência de vários 

sambaquis, que foram visitados e registrados por estudiosos locais, a 

exemplo dos assentamentos localizados por José Silvestre Fernandes, na 

década de 50, do século passado. Dentre alguns sítios observados por aquele 

pesquisador, cabe ressaltar os sambaquis de Areia Branca, Ilha das Moças e 

Mocambo. Analisando os escritos de Fernandes e levando em consideração 

as variáveis de estado de conservação, morfologia do sítio e quantidade de 

material observado, optou-se por escolher o sambaqui do Mocambo como 

objeto de pesquisa arqueológica, visto que uma visão amostral desse 

assentamento favorecerá os estudos comprados sobre o processo de 

ocupação do litoral maranhense, em relação aos sambaquis encontrados na 

Ilha de São Luís - MA. Com relação aos aspectos morfológicos do sítio, até 

a década de 1950, possuía uma extensão de mais de 2km, medindo cerca de 

5m de altura e uma largura muito irregular, mais bastante significativa. É tão 

grande o tamanho do depósito de material, que a exploração contínua de 

conchas por mais de um século não conseguiu modificar a fisionomia do 

sítio. Vários trabalhadores relataram à evidência de esqueletos humanos, 

vértebras de peixes, aves e mamíferos, além da grande quantidade de 

conchas bivalves e univalves. Em termos de cultura material, Fernandes 

informou sobre um raspador de pedra, vários fragmentos de cerâmica, bem 

como outros documentos de valor arqueológico, como o relato de uma urna 

funerária com esqueleto humano em seu interior e outras urnas com material 

enegrecido no fundo. (BANDEIRA, 2010a, p.21) 

 

Depois de três dias de campanha de campo e centenas de quilômetros rodados por via 

terrestre e marítima, o sambaqui do Mocambo não foi localizado no local referenciado por 

Fernandes. No entanto, foi relatada a existência de vários montes de conchas na sede de 

Cururupu, no local onde se construiu a atual ponte, inclusive com o aparecimento de “ossadas”. 

Segundo relatos, esses montículos foram desmontados e utilizados na pavimentação da 

estrada. Após averiguar o local indicado pelos moradores não foram observadas tais conchas, 
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provavelmente por causa da destruição intensiva da área e do avanço considerável do mangue e 

da maré nessa região. 

A impossibilidade de incluir o Sambaqui do Mocambo na tese e o risco de um possível 

atraso no cronograma da pesquisa justificaram a mudança imediata do objeto de estudo, com a 

inserção de outro sambaqui na Ilha de São Luís, denominado de Paço do Lumiar, localizado no 

município de mesmo nome. 

Esta opção foi apresentada na defesa do Memorial de Qualificação de Doutorado do 

autor, realizada em 2010, sendo prontamente acatada pela banca de avaliação, após os 

esclarecimentos devidos. 

Com relação ao novo sítio arqueológico, o Sambaqui do Paço do Lumiar localizou-se na 

porção central da Ilha de São Luís, em área distinta aos dos sambaquis do Bacanga e 

Panaquatira, que estão inseridos em região estuarina das duas baías que circundam a Ilha de São 

Luís. A situação geográfica diferenciada desse sítio forneceu uma leitura regional mais 

representativa da área de pesquisa. 

Além da aprovação da nova configuração, a banca de qualificação apontou novos 

caminhos para a finalização da tese, como se seguem: 

 

 Redefinir a hipótese de pesquisa, com vistas a justificar o recorte para o universo 

empírico escolhido na investigação dos sambaquis (cerâmica, paisagem etc.). Nesse 

âmbito, o empírico deverá ser justificado pelo viés de testar a hipótese de pesquisa e não 

o contrário; 

 Delimitar o objetivo geral da tese, usado os objetivos específicos para operacionalizar, 

testar ou refutar a hipótese de trabalho, sendo que eles deverão ser retomados em todos 

os capítulos; 

 Focar somente na análise cerâmica e inserção dos sítios na paisagem, com base nos 

conceitos de Arqueologia da Paisagem, Totalidade Social e Abordagem Sistêmica para 

compreender os modos de vida; no Método de Superfícies Amplas para evidenciar a 

documentação empórica no campo e na Cadeia Operatória e Sistema Tecnológico para 

análise cerâmica; 

 Explicitar possíveis diferenciações estilísticas que possam resultar em diferenciação 

cultural na cerâmica. 

 

Por fim, a consideração que mais influenciou na nova configuração da tese foi a de 

compreender as ocupações humanas da Ilha de São Luís a partir da inserção dos sítios na 

paisagem e na investigação tecnotipológica da cerâmica, com vistas a identificar os modos de 

vida das populações que habitaram a Ilha de São Luís, em perspectiva mais ampla. 
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Essa nova percepção ampliou o enfoque temporal e espacial da pesquisa, permitindo 

uma visão da longa duração dessas ocupações humanas, conforme abordada nesta tese. 

Para além dos sítios arqueológicos selecionados para a investigação, desdobramentos 

profissionais relacionados à arqueologia aplicada ao licenciamento ambiental resultaram na 

identificação de dois importantes sítios arqueológicos na Ilha de São Luís e que também foram 

incluídos na tese, denominados de Vinhais Velho e Maiobinha I, totalizando cinco sítios 

investigados.  

Estes sítios situaram-se nos limites da Ilha de São Luís, em região estuarina, em cursos 

de rios que nascem e deságuam nas baías de São Marcos e São José e apresentaram composição 

e processos de formação distintos aos dos sambaquis do Bacanga, Panaquatira e Paço do 

Lumiar.  

A inclusão destes sítios se justificou devido à ampliação da visão sobre as distintas 

ocupações humanas que colonizaram e habitaram a Ilha de São Luís, não restringindo o foco 

deste estudo apenas nos sambaquis associados aos grupos de pescadores-caçadores-coletores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ocupações humanas pré-coloniais na Ilha de São Luís – MA: inserção dos sítios na 

paisagem, cronologia e cultura material cerâmica discorre sobre a pesquisa arqueológica 

realizada nos sambaquis
2
 do Bacanga, Panaquatira, Paço do Lumiar e nos sítios cerâmicos 

Vinhais Velho e Maiobinha I. 

Todos os sítios se localizaram na Ilha de São Luís, nos municípios de São Luís, 

Panaquatira e Paço do Lumiar e se situaram na faixa cronológica entre 6.600 anos antes do 

presente (A.P.), portanto, no Holoceno
3
 Médio e se estenderam até o século XVII, aspecto que 

corroborou com a investigação dos processos de ocupação na Ilha de São Luís, em uma 

perspectiva temporal e espacial de longa duração. 

 Conforme relatado no Prólogo, o delineamento dos problemas, a construção da hipótese 

de pesquisa e a escolha do referencial teórico-metodológico haviam sido pensados, inicialmente, 

na dissertação de mestrado do autor, defendida em 2008, cuja abordagem se centrava em um 

único sítio: o Sambaqui do Bacanga. 

 A investigação do mestrado não contava com interlocutores locais e referências para 

possíveis comparações Neste âmbito, para a região enfocada pela pesquisa a literatura 

arqueológica relacionada aos sambaquis ainda não era consolidada. 

Essa situação justificou, naquele momento de iniciação na investigação científica, uma 

abordagem arqueológica pontual, sistemática e intensiva para um único sítio arqueológico. Isso 

significou dizer que a pesquisa se fundamentou em correlações intrasítio, para conhecimento e 

amadurecimento para a caracterização e interpretação de um sambaqui no Norte do Brasil. 

A problemática de estudo, que versou sobre a ocorrência cerâmica no registro 

arqueológico, tema então distante dos estudiosos de sambaquis das regiões Sul e Sudeste
4
, foi 

rapidamente resolvida quando abertos os primeiros perfis para leitura estratigráfica. 

                                                 
2 O pesquisador André Prous definiu etimologicamente que a “palavra sambaqui seria derivada de tamba (marisco) e 

Ki (amontoamento) em Tupi” (1992, p. 204), sendo tais sítios obra da atuação humana, caracterizados pela presença 

maciça de conchas, carapaças de moluscos, e, em menor número, de restos de peixes e outros animais associados a 

instrumentos líticos e ósseos, objetos cerâmicos e esqueletos humanos, estruturas de habitação e fogueiras, formando 

colinas que podem alcançar mais de trinta metros de altura em algumas partes do Brasil. 

 

3 Na escala geológica, o Holoceno, ou período Holocênico, representa a época do período Quaternário da era 

Cenozoica, iniciado em torno de 11,5 mil anos e se estendendo até o presente. Esse período, usando como base a 

Europa, é divido em 5 subperíodos, denominados de Cronozona Pré-Boreal (11,5 mil a 9 mil anos); Cronozona 

Boreal ( 9 mil a 7,5 mil anos); Cronozona Atlântica (7,5 mil a 5 mil anos atrás); Cronozona Sub-Boreal (5 mil a 2 mil 

anos) e Cronozona Subatlântica (2 mil anos até o presente. O Holoceno se inicia com o fim da última era glacial. 

Segundo Suguio (2010), desde o seu início, o Holoceno dura 10 mil anos, não havendo uniformidade no que concerne 

a sua subdivisão. Para Salgado-Labouriau (2007) o limite Pleistoceno – Holoceno é controverso, sendo adotada a data 

de 10 mil anos +/- 250 anos A.P., determinada pelo método de rediocarbono. 

 
4 Apesar do pioneirismo em investigar cientificamente a ocorrência cerâmica em sambaquis do litoral norte brasileiro, 

nos Estado do Pará e Maranhão, e contribuir ativamente na consolidação do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA), principalmente nas décadas de 1960 e 1970, Mário Ferreira Simões é pouco lembrando 

quando o assunto é a presença de cerâmica nos sambaquis desta região. Este arqueólogo batizou as cerâmicas 
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Para além da confirmação da hipótese inicial do mestrado, que associou à autoria da 

cerâmica da tradição Mina aos próprios construtores e habitantes do Sambaqui do Bacanga, o 

contexto arqueológico forneceu elementos empíricos inéditos para a arqueologia dos sambaquis 

amazônicos com evidência de uma ocupação ceramista pré-sambaquieira e não filiada a 

Tradição Mina. 

A datação pela técnica de termoluminescência em fragmentos cerâmicos coletados nos 

estratos referentes à ocupação ceramista pré-sambaquieira resultou em uma idade de 6.600 anos 

A.P., indicando a região do estuário do rio Bacanga como um dos locais com a existência de 

cerâmica mais antiga do Brasil. 

O estabelecimento de um contexto espaçotemporal inédito para o sambaqui do Bacanga 

e a obtenção da idade mais antiga para a ocupação humana na Ilha de São Luís foram fatores 

importantes para ampliação da investigação para outros sítios arqueológicos na mesma região. 

Pelo exposto, a proposta para realização desta tese foi delineada anteriormente à 

conclusão do mestrado, principalmente por entender que as novas questões levantadas pela 

escavação do Sambaqui do Bacanga não foram suficientemente respondidas no escopo 

apresentado, pois fugiam do enfoque principal, que era a caracterização da cerâmica Mina 

presente neste sítio.  

Para tanto, foi necessário ampliar o foco para outros sítios, sejam eles sambaquis ou 

não, inclusive, para identificar recorrências e/ou particularidades de outros assentamentos em 

relação ao sambaqui do Bacanga. 

Convém ressaltar que o referencial para analogias permaneceu sendo o sambaqui 

Bacanga por se tratar do sítio há mais tempo estudado e que apresentou a maior quantidade de 

informações em relação aos outros assentamentos apresentados nesta tese. 

Mantendo a mesma linha de atuação da pesquisa anterior, a perspectiva teórica-

metodológica adotada na tese centrou-se na Arqueologia da Paisagem, abordagem ampla e 

aplicável a contextos diversificados, conforme demonstrado oportunamente. 

A obtenção de documentação empírica se deu com escavações sistemáticas em todos os 

sítios, com vistas a identificar os contextos espaciais depositados nos pacotes arqueológicos 

relacionados aos processos de formação dos assentamentos investigados. 

                                                                                                                                               
encontradas nestes sítios de Tradição Mina, conforme os relatórios e publicações de sua autoria: Relatório semestral 

de atividades do pesquisador chefe Mário Ferreira Simões para o segundo semestre de 1971. Belém: Museu 

Paraense Emílio Goeldi, 1971; Índice das fases arqueológicas brasileiras 1950-1971. Publicações Avulsas do Museu 

Paraense Emílio Goeldi, Belém, n. 18, 1972; Relatório sucinto das atividades científicas de Mário Ferreira Simões. 

Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1973; Relatório sucinto das atividades científicas de Mário Ferreira Simões 

realizadas no 1° semestre de 1975. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1975a; Relatório semestral de atividades 

do pesquisador Mário Ferreira Simões em 1975. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1975b; Plano de pesquisas 

de Mário Ferreira Simões para 1975. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1975c; Relatório de pesquisas de 

Mário Ferreira Simões para 1975. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1975d; Contribuição do Museu Paraense 

Emílio Goeldi à arqueologia da Amazônia. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1975e; Contribuição do Museu 

Goeldi à arqueologia da Amazônia. Belém: MPEG, 1978. 
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No processo de interpretação dos dados obtidos em campo, compreendeu-se que a 

investigação dos sítios arqueológicos, no que concernem a inserção na paisagem e o estudo da 

cultura material cerâmica, só lograria êxito após a construção de sólida cronologia que 

possibilitou correlacioná-los temporalmente. 

O segundo passo se deu posteriormente ao estabelecimento da cronologia, que consistiu 

na comparação dos sítios arqueológicos em termos espaciais, utilizado como variáveis a 

inserção na paisagem, os contextos arqueológicos escavados e os processos de formação do 

registro arqueológico.  

Nessa perspectiva, o meio ambiente atual foi investigado e sempre que houveram 

referências disponíveis sobre a peleopaisagem da área de pesquisa estas foram cruzadas visando 

a identificar os aspectos ambientais que influenciaram essas populações na Ilha de São Luís. 

Após a conjunção dos contextos temporais e espaciais, partiu-se para a análise 

tecnotipológica da cerâmica, que focou a caracterização desse registro pelo viés cronoestilístico 

e tecnológico.  

A esse respeito, a tese buscou parâmetros bibliográficos para caracterização da cerâmica 

em ambientes costeiros e estuarinos nas terras baixas da América do Sul. Essas leituras 

resultaram em forte associação desse tipo de sítio com a ocorrência de cerâmica antiga, 

semelhantemente aos contextos observados na Ilha de São Luís.  

Em suma, Ocupações humanas pré-coloniais na Ilha de São Luís – MA: inserção dos 

sítios na paisagem, cronologia e cultura material cerâmica sintetizou oito anos de atividades 

ininterruptas de pesquisas arqueológicas relacionadas ao grupo de pesquisa Sambaquis do 

Maranhão. 

 

1 Justificativa do tema 

 

Diferentemente de outros Estados, o Maranhão dispõe de poucas informações 

arqueológicas capazes de compor um quadro regional sobre as ocupações pré-coloniais e 

históricas de seu território.  

Cenário que se tornou mais preocupante quando se percebeu a escassez de fontes 

bibliográficas referentes aos sítios arqueológicos do período anterior a chegada do colonizador 

europeu e se constatou um número baixo de profissionais atuando em pesquisas arqueológicas 

no Estado (BANDEIRA, 2001). 

Constatou-se, neste âmbito, a defasagem sobre o conhecimento arqueológico do 

território maranhense evidenciada no quantitativo de sítios arqueológicos no Cadastro Nacional 

de Sítios Arqueológicos (CNSA – IPHAN) dos Estados limítrofes do Maranhão: Piauí, Pará e 
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Tocantins. Pelos números obtidos (Tabela 1), o Maranhão configurou-se como um hiato 

arqueológico entre a Amazônia, o Meio Norte e o Brasil Central. 

 

Tabela 1 – Número de sítios arqueológicos cadastrados no CNSA – IPHAN por Estado da 

Federação 

Número de sítios arqueológicos cadastrados no 

CNSA – IPHAN 
Estado 

Brasil 20.085 sítios 

Maranhão 112 sítios 

Pará 1359 sítios 

Piauí 1840 sítios 

Tocantins 797 sítios 

Fonte: www.iphan.gov.br. Acesso em: 01/12/2012. 

 

Afirmar que os dados da tabela refletem a baixa existência de sítios arqueológicos no 

Maranhão não corresponderia à realidade sobre as ocupações humanas pregressas no Estado, a 

julgar pela quantidade de etnias indígenas e de populações tradicionais ainda viventes no 

Maranhão.  

O panorama que se percebeu é que o Estado necessita ser descoberto pela arqueologia, 

sendo de vital importância o envolvimento de universidades e instituições de pesquisa em 

atividades de levantamento e registro de sítios, uma vez que muitos locais de interesse 

arqueológico não figuram na base de dados do CNSA – IPHAN.  

Pelo exposto, realizar uma arqueografia das poucas pesquisas existentes no Estado ou 

mesmo relatar a história da pesquisa arqueológica maranhense é um desafio pela falta de fontes, 

relatórios e pesquisas. 

A manutenção de investigações arqueológicas na Ilha de São Luís pelo grupo de 

pesquisa Sambaquis do Maranhão representa uma exceção, no que concernem a identificação e 

pesquisa dos sítios arqueológicos desta região. Além disso, estudos arqueológicos aplicados ao 

licenciamento ambiental de empreendimentos de infraestrutura, agropastoris, saneamento básico 

e residenciais revelaram novas áreas arqueológicas em diversas regiões do Estado.  

http://www.iphan.gov.br/
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O Mapa Arqueológico do Maranhão, elaborado por Bandeira e Brandi (2011) foi uma 

tentativa de zonear as áreas arqueológicas do Estado, onde ficaram evidentes vazios 

arqueológicos em detrimento a áreas com pesquisas em curso, como é o caso do Sul do 

Maranhão e a Ilha de São Luís, onde o autor mantém projetos acadêmicos de longo curso. 

No referido Mapa é apontado o quantitativo de sítios arqueológicos identificados por 

municípios, sejam eles cadastrados oficialmente no IPHAN ou levantados na literatura 

especializada. 

As manchas em vermelho apontaram para as cidades que apresentaram entre 16 a 72 

sítios arqueológicos, a exemplo de São Pedro da Água Branca, com contexto arqueológico 

evidenciado pela construção da UHE de Estreito – MA; Tasso Fragoso com contexto 

arqueológico evidenciado pelo Projeto APL Turismo Chapada das Mesas, parceria entre o 

SEBRAE – MA e o autor; e finalmente a Ilha de São Luís – MA, com contexto arqueológico 

evidenciado pelo Projeto Sambaquis do Maranhão. 
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Figura 1- Mapa Arqueológico do Maranhão (BANDEIRA e BRANDI, 2011).  
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Esse cenário justificou o desenvolvimento da dissertação de mestrado, em 2008, e a 

permanência da investigação, no âmbito do doutorado, com vistas a ampliar a percepção 

arqueológica das ocupações humanas na Ilha de São Luís, em termos espaciais e temporais. 

Além disso, outros fatores contribuíram para a escolha da temática da tese, com 

destaque para: 

 

 Compreensão sobre o povoamento pré-histórico da Ilha de São Luís, a partir da inserção 

dos sítios arqueológicos na paisagem e a cultura material cerâmica; 

 Avaliação dos processos de formação dos sítios mediante análise pormenorizada do 

registro arqueológico, pela estratigrafia e estruturas para estabelecimento de 

cronologias; 

 Caracterização do(s) grupo(s) populacional(is) que construiu(ram) e ocupou(ram) os 

sítios arqueológicos; 

 Organização dos dados disponíveis para essa região, produzindo arqueografia que 

sistematize a literatura arqueológica para a Ilha de São Luís. 

 

2 Problemática e hipótese de pesquisa 

 

Atualmente a arqueologia vem abordando uma gama de temáticas, com criativas linhas 

de pesquisa, com destaque para antiguidade das adaptações e migrações marítimas, variações na 

produtividade, desenvolvimento de tecnologias especializadas, arqueologia subaquática, 

paisagens terrestres submersas, respostas culturais a insularidade, isolamento e circunscrição, 

contatos culturais, processos históricos, impactos humanos e ecologia histórica, ecossistemas 

costeiros, conservação e manejo de sítios costeiros e de ilhas (WASELKOV, 1987; STEIN, 

1992; ERLANDSON e FITZPATRICK, 2006). 

A arqueologia das sociedades costeiras
5
 vem ganhando significativa importância para 

compreensão dos modos de vida de povos que mantinham estreita relação com o universo 

aquático, seja ele marítimo, estuarino ou insular. 

Algumas das vantagens desse ecótono para a subsistência humana são a disponibilidade 

e variedade dos recursos terrestres e marítimos em uma área geográfica limitada; combinação de 

organismos únicos da zona interdital da costa, incluindo moluscos, crustáceos e frutos do mar; 

abundância e concentração de suprimentos de alimentos no caso de alguns recursos marítimos e 

                                                 
5 Erlandson e Fitzpatrick (2006) definem adaptações costeiras como qualquer subsistência cujo modo de vida 

localiza-se às margens de um grande corpo de água que inclui o uso regular de alimentos de habitat aquático. Um 

amplo leque de modos de vida partilha dessa definição, de quase totalmente terrestres a quase totalmente aquáticos. 
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maior condição de produtividade para animais e plantas terrestres (BAILEY e PARKINGTON, 

1998). 

Tentando explicar o desenvolvimento aparentemente tardio das adaptações costeiras, 

Yesner (1980) propôs que recursos marítimos e costeiros foram extremamente produtivos e 

altamente atrativos para os grupos humanos, mas que sua relativa produtividade pôde ter 

crescido em significância após o último glacial, quando a megafauna do Pleistoceno tornou-se 

extinta e o aumento vagaroso do nível do mar, após 7 mil anos atrás, maximizou a 

produtividade do habitat estuarino e outros ecossistemas marinhos próximos à praia. 

Na literatura arqueológica atual há uma concordância em reconhecer que os ambientes 

costeiros têm tido um importante papel no desenvolvimento e na emergência de complexidade 

cultural. Os recursos marítimos parecem ter se transformado em uma base econômica 

fundamental por seu tipo, qualidade, concentração, taxa de renovação, rentabilidade global e 

previsibilidade, permitindo o desenvolvimento de sociedades complexas, quanto a organização 

social e política, estimulando agrupamentos mais numerosos, assentamentos cada vez mais 

sedentários e a inovação tecnológica (LIMA e MAZZ, 1999/2000). 

Inspirado pela literatura citada e almejando realizar a arqueologia das ocupações 

humanas da Ilha de São Luís, o autor problematizou sobre os seguintes aspectos: 

 

 A pesquisa arqueológica sobre as ocupações costeiras da Ilha de São Luís 

poderia enfocar as correlações dos sítios arqueológicos com o ambiente 

marítimo-estuarino-insular em um período de longa duração?  

 Em que medida essa situação contribui para a homogeneidade ou diversidade de 

sítios arqueológicos observados na Ilha de São Luís? 

 Existe de fato uma diversidade de sítios arqueológicos na região da pesquisa? 

 Como essa diversidade é observada em um contexto espaçotemporal? 

 A permanência de grupos humanos nesta região poderia se associar a adoção e 

produção de cerâmicas antigas? 

 Em que medida a cultura material cerâmica se associou ao modo de vida de 

todas as ocupações humanas pré-históricas atualmente conhecidas para a Ilha de 

São Luís? 

 

Respondendo preliminarmente essas indagações, a hipótese que norteou a presente 

investigação foi a seguinte: a Ilha de São Luís apresentou desde o Holoceno Médio um 

ambiente marítimo-estuarino-insular com alta taxa de produtividade ocasionada por 

ecossistemas litorâneos, principalmente dos manguezais, que favoreceu a chegada, fixação e 
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permanência de populações humanas, há pelo menos a 6.600 anos A.P, a julgar pela datação 

mais antiga obtida no sambaqui do Bacanga. 

Esses povos basearam seu modo de vida na exploração de recursos aquáticos, 

complementando as necessidades cotidianas com adoção da caça, coleta e a horticultura.  

A estabilidade climática em zonas tropicais após 7 mil anos AP, como é o caso da Ilha 

de São Luís, forneceu as condições necessárias para o surgimento e expansão dos manguezais, 

que tiveram fundamental importância na estabilidade desses grupos humanos, uma vez que a 

disponibilidade regular de recursos conduziu ao uso contínuo e a reocupação regular de áreas 

costeiras e estuarinas da Ilha de São Luís por um longo período, transformando toda a Ilha de 

São Lusís em um "lugar persistente” e aprazível para a habitação. 

A implantação dos sítios arqueológicos na paisagem coincidiu com uma zona 

sedimentar sobreposta ao embasamento cristalino, caracterizada pela presença de sequências de 

idade terciária e quaternária, sendo as próprias estruturas cristalinas pré-cambrianas as fontes de 

grande parte de sedimentos que foram alocados para essa região.  

Uma característica comum a essa região é a presença de uma exuberante floresta de 

mangues, que apenas no Estado do Maranhão ocupa uma área de 500 mil hectares. Na Ilha de 

São Luís, esse ecossistema tem sua existência renovada graças ao fluxo das águas das baías de 

São Marcos e São José, com os dois grandes estuários que separam a Ilha do continente. 

Os sítios arqueológicos estariam situados em áreas estuarinas, que correspondem à foz dos 

rios Itapecuru e Mearim, em ecossistema de transição entre o oceano e o continente; e em baixo 

curso de rios menores, como o Anil e Bacanga. 

A cronologia dos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís se apresentou de forma 

diferenciada, de acordo com as ocupações humanas, com uma primeira ocupação da Ilha datada 

de cerca de 6.600 anos A.P. associada a povos ceramistas pré-sambaquieiros; uma segunda 

ocupação, iniciada em torno de 5.500 anos atrás, associada a grupos sambaquieiros; uma 

terceira ocupação de grupos horticultores ceramistas, em torno de 900 anos A.P., e uma quarta 

ocupação associada a Tupinambás, datada do início do século XV até a chegada do europeu no 

século XVII. 

A cerâmica apresentou relativa antiguidade nas primeiras ocupações humanas, além de 

diversidade relacionada à manufatura das peças, forma, tratamento de superfície e emprego 

social, de acordo com o tipo de ocupação investigada, com destaque para as tradições Mina e 

Tupiguarani. 

Por fim, a subsistência baseou-se fundamentalmente na exploração de recursos 

aquáticos, em especial em áreas de mangues, com raio de exploração e captação de recursos no 

entorno dos assentamentos, traço que marcou fortemente a dieta dessas populações. Em 
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períodos mais recentes, é provável a adoção de agricultura pelos grupos Tupiguarani, 

subtradição Tupinambá. 

 

3 Objetivos 

 

3.1 Geral 

 

Caracterizar as ocupações humanas dos Sambaquis do Bacanga, Panaquatira, Paço do 

Lumiar e Sítios Cerâmicos Vinhais Velho e Maiobinha I e, enfocando a inserção dos 

assentamentos na paisagem, cronologia e a cultura material cerâmica, com vistas a compreender 

os modos de vida e a dinâmica cultural dos povos que habitaram a Ilha de São Luís – MA, 

anteriormente à chegada dos colonizadores europeus.  

 

3.2 Específicos 

 

 Compreender o papel do meio ambiente costeiro-estuarino-insular na ocupação e 

fixação dos grupos humanos na Ilha de São Luís – MA, mediante ao estudo da 

paisagem; 

 Estabelecer a cronologia dos Sambaquis do Bacanga, Panaquatira, Paço do Lumiar e 

Sítios Cerâmicos Maiobinha I e Vinhais Velho, a partir de diferentes técnicas de 

datação arqueométrica; visando a estabelecer uma hierarquia temporal entre eles; 

 Analisar as características técnicas e tipológicas da produção cerâmica, objetivando 

construir o sistema tecnológico dos grupos que habitaram os Sambaquis do Bacanga, 

Panaquatira, Paço do Lumiar e Sítios Cerâmicos Maiobinha I e Vinhais Velho; 

 Compreender os processos de formação e a organização espacial dos sítios, com base na 

disposição das estruturas e dos artefatos, horizontal e verticalmente;  

 Estabelecer diferenciações, similaridades, recorrências e especificidades, a partir de 

analogias intra e intersítios.  

 

4 Recorte espacial e os sítios arqueológicos 

 

O enfoque regional adotado nesta tese teve a Ilha de São Luís como cenário para 

compreensão das ocupações humanas representadas pelos sítios arqueológicos investigados. 

A Ilha de São Luís, também denominada de Ilha Grande, Ilha de Upaon Açu ou Ilha do 

Maranhão, é composta por quatro municípios: São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar 

e Raposa e possui aproximadamente 831,7 km
2
.  
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Situa-se ao norte do Maranhão, Nordeste do Brasil, e limita-se ao norte com o Oceano 

Atlântico; ao sul, com a baía de São José e com o Estreito dos Mosquitos; a leste com a baía de 

São José e a oeste com a baía de São Marcos, nas coordenadas 02º22’23” e 02º51’00” Latitude 

Sul; 44º26’41” e 43º59’41” de Longitude Oeste, na feição geológico-geomorfológica do Golfão 

Maranhense, sendo esta uma articulação regional da costa brasileira caracterizada por ser um 

grande e complexo sistema estuarino, destacando- se as baías de São Marcos e São José 

(IMESC, 2001). 
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RECORTE REGIONAL: ILHA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO 

 

Prancha 1 - Delimitação da área da pesquisa apresentando os mapas do Brasil, Maranhão e Ilha de São Luís. 
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INSERÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA ILHA DE SÃO LUÍS - MA 

Figura 2 – Sítios arqueológicos investigados nesta tese: Sambaqui do Bacanga, Sambaqui da Panaquatira, Sambaqui do Paço do Lumiar, Sítio arqueológico Vinhais Velho e Sítio arqueológico 

Maiobinha I. 
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4.1 Sambaqui do Bacanga 

 

O sambaqui do Bacanga foi identificado por Olavo Correia Lima, em 1981, e 

redescoberto por Nery Mendonça, em 2005. Registrado no Cadastrado Nacional de Sítios 

Arqueológicos - IPHAN pelo autor, em 2009, com código de cadastro MA 00108. 

O sítio localizou-se nos limites do Parque Estadual do Bacanga
6
, inserido na região norte 

do Estado do Maranhão, ocupando a área centro-oeste da Ilha de São Luís e parte da zona central 

do município de São Luís. A UTM no topo do sítio é 23M 579829/9714944, com elevação de 24 

m acima do nível do mar. O sítio possui a extensão estimada em 683 m
2
. 

Esse sambaqui foi objeto de estudo da dissertação de mestrado de Bandeira (2008) e 

aspectos da pesquisa arqueológica vêm sendo publicados desde 2005 (BANDEIRA, 2005, 2006a, 

2006b, 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 200d, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011c, 2012).  

Até o momento já foram realizadas treze campanhas arqueológicas, a última ocorrida em 

setembro de 2012. Calculou-se que a estimativa do material coletado entre cerâmica, lítico, 

material faunístico e florístico chegue a mais de 30 mil vestígios materiais. 

Resumidamente, os dados obtidos atestaram um processo de ocupação humana contínuo e 

de longa duração, cuja produção de artefatos cerâmicos constituiu-se como elemento 

caracterizador do grupo pré-histórico estudado. 

Sobre a subsistência, os vestígios faunísticos indicaram que os grupos que se assentaram 

neste sítio se organizaram em torno da pesca, da coleta de frutos do mar e vegetais e da caça de 

pequenos mamíferos. 

Sobre a organização social, a grande quantidade de cerâmica, estruturas de fogueiras e 

indícios de habitações levaram a crer que essa população estava ocupando a na mesma área por 

grande período de tempo, possivelmente vivendo em assentamentos semisedentários. 

A paisagem deste sítio é associada ao estuário do rio Bacanga e a baía de São Marcos, 

sendo o ecossistema de mangues o provável cenário das relações entre os grupos humanos que 

habitaram o sítio e o meio ambiente que os cercava. 

A cronologia obtida para o sambaqui do Bacanga atestou uma longa sequência de 

ocupação, iniciando em torno de 6.600 A.P. até 900 anos A.P.; denotando fortes traços de um 

adensamento populacional, suportado pela estabilidade climática e do nível do mar e a expansão 

dos mangues, com grande abundância de recursos alimentares e matérias-primas. 

                                                 
6
 Com base no Decreto Estadual Nº 7.545, de 02 de março de 1980, o Parque Estadual do Bacanga foi 

criado, possuindo uma extensão de 3.065 hectares. Esse perímetro corresponde à parte restante da antiga 

área de “Floresta Protetora dos Mananciais da Ilha de São Luís”, conforme Decreto Federal Nº 6.833 de 26 

de agosto de 1944.  
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Com relação ao grau de integridade do Sambaqui do Bacanga, o mesmo encontrou-se 

bastante preservado pelo fato de situar-se em área de preservação ambiental, portanto, livre de 

pressões antrópicas. 

 

4.2 Sambaqui da Panaquatira 

 

O sambaqui da Panaquatira foi identificado pelo autor em 2006 e registrado no 

Cadastrado Nacional de Sítios Arqueológicos - IPHAN, em 2009, com código de cadastro MA 

00113. 

O sítio localizou-se no povoado de mesmo nome, nas imediações da praia da Caúra, no 

município de São José de Ribamar, baía de São José. Este município, juntamente com São Luís, 

Raposa e Paço do Lumiar compõe a Ilha de São Luís. 

A UTM do sítio em seu topo é 23M 606373/9720244, apresentando a elevação de 26 m 

acima do nível do mar. 

O sítio possuiu a extensão estimada em 5.312 m
2
, com um núcleo mais preservado de 

aproximadamente 448 m
2 

e área com efetiva presença de vestígios arqueológicos que podem 

associar-se ao sambaqui da Panaquatira, em cerca de 349 hectares. 

Na coleta de informações bibliográficas não se observaram relatos de pesquisas anteriores 

realizadas neste sítio. Contudo, historiadores acreditam que o sambaqui da Panaquatira seja umas 

das 27 aldeias Tupinambás existentes em São Luís, como informou o francês Ives d’Evreux em 

1612 que a denominou de Itapary.  

Esta porção da Ilha de São Luís apresentou um número considerável de sítios 

arqueológicos, sendo que em levantamento realizado no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos e na literatura arqueológica local e nacional contabilizou-se a existência de sete 

sambaquis, constituindo, até o momento, a maior concentração desse tipo de assentamento na 

região costeira do Maranhão (BANDEIRA, 2005). 

Em termos ambientais, o referido sambaqui assentou-se em uma elevação limitada 

abruptamente pela falésia da praia da Caúra, na localidade de Itapary. A erosão causada pela 

dinâmica costeira evidenciou aspectos da geomorfologia da área, onde se precisou que o 

sambaqui da Panaquatira iniciou-se sobre paleoduna sobre latossolo da formação barreiras. No 

entorno do sítio e em áreas próximas abundam córregos e pequenos rios que deságuam na baía de 

São José, sendo que nessa região floresce uma floresta de mangues rica em pescados e frutos do 

mar. 

A cobertura vegetal do sítio é constituída de palmeiras de babaçu, matas de restinga e em 

alguns locais observaram-se roças de mandioca e milho. Atualmente, a especulação imobiliária 

vem colocando em risco a integridade deste sambaqui, visto que na área encontra-se uma empresa 

comercializando lotes residenciais. Além disso, a exploração irregular do sítio arqueológico para 
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extração de areia preta para jardinagem, e de conchas, para obtenção de cálcio para os granjeiros, 

são outros fatores antrópicos que levam resultaram na mutilação do sambaqui da Panaquatira 

sítio. 

A urgente intervenção arqueológica ao local justificou-se dada à importância desse 

assentamento, evidenciada pelo grande perímetro do sítio, pela quantidade de material 

arqueológico observado superficialmente, por sua localização estratégica em outra baía, no 

extremo oposto da Ilha em relação ao sambaqui do Bacanga e risco de destruição eminente por 

fatores antrópicos.  

Até o momento já foram realizadas sete campanhas arqueológicas, sendo a última 

ocorrida em setembro de 2012. Além da pesquisa científica, uma força tarefa envolvendo o 

IPHAN, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Prefeitura Municipal de São José de 

Ribamar e a Associação dos Moradores da Panaquatira foi criada para propor e implementar 

políticas públicas para preservação do sambaqui, a exemplo do cercamento do sítio arqueológico; 

remoção das habitações irregulares;  vigilância constante e ações de socialização do patrimônio 

arqueológico local. 

 

4.3 Sambaqui do Paço do Lumiar 

 

O sambaqui do Paço do Lumiar localizou-se no povoado de Iguaíba, no município 

homônimo, ao Nordeste da Ilha de São Luís, microrregião do aglomerado urbano de São Luís. 

O sambaqui do Paço do Lumiar foi identificado pelo autor em 2010 e encontra-se em 

processo de registro no Cadastrado Nacional de Sítios Arqueológicos – IPHAN. 

A UTM no topo do sítio é 598860/9724342 e apresentou elevação de 20 m acima do nível 

do mar, com extensão estimada em 4.000 m
2
. Até o momento já foram realizadas sete campanhas 

arqueológicas, sendo a última ocorrida em setembro de 2011. 

Esse sítio encontra-se próximo a cursos d’água que sofrem influencia de maré, a exemplo 

do igarapé do Combique distante do sítio cerca de 3 mil metros e do igarapé Iguaíba, distante 600 

m do sítio. Contudo, o estuário mais próximo é a baía de São José, em Raposa, distante cerca de 

3.000 m. 

Atualmente, o Sambaqui do Paço do Lumiar vem sofrendo com o crescimento urbano 

desornado em direção as zonas rurais, inclusive, resultando em ocupações irregulares e 

desordenadas na área do sítio que impactaram profundamente a matriz arqueológica. 
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4.4 Sítio arqueológico Vinhais Velho 

 

O Sítio arqueológico Vinhais Velho foi descoberto acidentalmente pelas atividades de 

terraplenagem de uma avenida em São Luís, em 2012. O maquinário evidenciou grande 

quantidade de material cerâmico, líticos, malacológicos e vestígios históricos
7
.  

O sítio localizou-se no bairro do Recanto dos Vinhais, entre as Avenidas Daniel de La 

Touche e Carlos Cunha, em área urbana central do município de São Luís, às margens do Igarapé 

Vinhais Velho, bacia do rio Anil. 

Historicamente, o sítio Vinhais Velho já foi referenciado na literatura local desde o século 

XVII e recebeu distintas denominações: Aldeia de Eussaouap (D’ABBEVILLE, 2002), Uçaguaba 

(LOPES DA CUNHA, 2008), Doutrina (MARQUES, 2008), Vinhaes (GAIOSO, 1970), Vila de 

Vinhais (LAGO, 2002) e Vila Velha do Vinhais (VAZ e VAZ, 1994). 

É provável que a área afetada pelo empreendimento tratava-se do antigo aldeamento 

indígena, que foi ocupado por padres jesuítas após a colonização portuguesa, sendo o 

remanescente mais importante dessa época a Igreja de São João Batista do Vinhais. 

A delimitação do Sítio Vinhais Velho compreendeu a área impactada e a remanescente, 

que permaneceu livre do dano. Ela foi ocupada por distintos grupos humanos, através dos tempos, 

sendo observada cultura material associada a povos pré-históricos anteriores a chegada do 

europeu, como também associada a indígenas Tupinambás. Além desses vestígios, por todo o 

sítio são observados vestígios arqueológicos do período histórico, principalmente louças e 

vidrarias. 

A UTM no topo do sítio é 23M 581100/9721250 e apresenta elevação de 18 m
2 

acima do 

nível do mar. A dimensão aproximada da área com material arqueológico é de 28.000 m². 

O mapa de dispersão de vestígios arqueológicos elaborado após a prospecção 

arqueológica resultou na identificação de duas áreas com concentração de material arqueológico: 

a primeira com vestígios arqueológicos em superfície, resultado das intervenções que causaram 

impactos e espalharam material arqueológico pelo sítio, e a segunda delimitada pela presença de 

material arqueológico em superfície e subsuperfície, no qual o dano foi diminuto.  

O sítio está em processo de registro no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – 

IPHAN, com a denominação de Sítio Vinhais Velho, sendo que a pesquisa realizada visou liberar 

a aérea para a construção da avenida. 

 

                                                 
7 Essa situação foi prontamente notificada ao IPHAN pela Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) do Governo do 

Estado do Maranhão, responsável pelo empreendimento. As atividades na área do sítio arqueológico foram 

imediatamente paralisadas, até que a pesquisa arqueológica avaliasse o dano ao sítio arqueológico e propusesse as 

medidas de controle, mitigação e compensação. Diante do fato, foi aberto processo pelo IPHAN e MPF - Procuradoria 

da República para apurar as responsabilidades em relação ao dano ao sítio arqueológico (AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

MPF, PROCESSO 11310 – 73.2012.4.01.3700, de 22 de março de 2012). A condução do Programa de Gestão do 

Patrimônio Arqueológico ficou a cargo do autor. 
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4.5 Sítio arqueológico Maiobinha I  

 

O Sítio arqueológico Maiobinha I foi identificado no âmbito do licenciamento ambiental 

de um empreendimento imobiliário no município de São Luís-MA.  

Nas atividades de delimitação e caracterização inicial da área do sítio foram identificadas 

manchas de terra preta, associadas a grande quantidade de fragmentos cerâmicos, material lítico 

lascado e polido e vestígios do período histórico, que foram distribuídos em mapas de densidade e 

de dispersão de material pela superfície e subsuperfície do empreendimento, confirmando o 

impacto à matriz arqueológica. 

O mapa de dispersão de vestígios arqueológicos resultou na identificação de áreas de 

concentração de material arqueológico que foram divididas em dois conjuntos, de acordo com a 

densidade e natureza dos vestígios identificados.  

Posteriormente, os dois conjuntos de materiais foram considerados sítios arqueológicos, 

situados na margem norte e margem sul do córrego afluente do rio Paciência. O sítio ao norte do 

curso d’água foi denominado de Maiobinha I e o sítio ao sul do curso d’água foi denominado de 

Maiobinha II. 

Ambos foram classificados como multicomponenciais a céu aberto, sendo o Maiobinha I 

associado a grupos humanos do período pré-histórico; ao passo que o Maiobinha II foi 

classificado como histórico e de contato. 

Para a presente tese foi selecionado o Sítio arqueológico Maiobinha I por se tratar de um 

assentamento cerâmico situado a 215 metros do Sambaqui da Maiobinha, identificado por 

Raimundo Lopes, na década de 1920, e estudado por Mário Ferreira Simões, década de 1970.  

O Sítio Maiobinha I margeia à Estrada de Ribamar, bairro Forquilha – Anil, estendendo-

se entre a área do sambaqui da Maiobinha e a estrada do antigo Aprendizado Agrícola, 

aproximadamente 50 m no sentido Norte do Córrego São José, afluente do rio Paciência, no 

porção central do município de São Luís. 

A UTM no topo do sítio é 23M 587649/9717534 e apresentou elevação de 29 m acima do 

nível do mar. A dimensão aproximada da área com material arqueológico é de 23.500 m².  

Apesar da proximidade de ambos os assentamentos, o Sítio arqueológico Maiobinha I não 

é um sambaqui, portanto, não se associou ao Sambaqui da Maiobinha, a julgar pelo aspecto 

tipológico do sítio, natureza da cultura material e o período de ocupação.  
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A hipótese é que esse sítio arqueológico esteja associado a grupos agricultores-ceramistas 

que ocuparam a região da Maiobinha posteriormente aos povos que habitaram o sambaqui de 

mesmo nome, conforme relatos de cronistas do século XVII. 

O Sítio Maiobinha I foi totalmente resgatado para fins de liberação de área para 

construção de edifícios residenciais, sendo decretada a sua existência na atualidade. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 AS OCUPAÇÕES HUMANAS NA ILHA DE SÃO LUÍS SOB A ÓTICA DA 

ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM 

 

Este capítulo apresenta o conceito de Arqueologia da Paisagem, na perspectiva 

desenvolvida pelo arqueólogo espanhol Felipe Criado Boado (1991, 1995, 1997, 1998, 1999) 

como proposta teórica e metodológica adotada na presente tese para investigar as ocupações 

humanas na Ilha de São Luís - MA. Essa abordagem, conforme demonstrado, também forneceu 

subsídios para análise e interpretação de outros vestígios arqueológicos, além dos assentamentos 

humanos. 

Felipe Criado Boado (1997) arguiu que as atividades humanas pré-históricas e seus 

derivados (registro arqueológico, sítios e monumentos) estão relacionados ao meio ambiente não 

apenas em uma via funcional, mas também em uma via baseada em representações mentais que 

esses grupos têm do seu mundo. 

Conceitos como natureza, espaço social, tempo, temporalidade e as relações entre os 

grupos humanos e o seu meio ambiente são elementos básicos dessa representação. A premissa 

teórica adotada nesta tese reconheceu que a compreensão da paisagem não pode centrar-se apenas 

em projeções econômicas, funcionais, ou ambientais da ação humana, algo já trabalhado pela 

Arqueologia Espacial e pela Arqueologia Ambiental. Essa assertiva referiu-se à paisagem, 

combinando condições ecológicas, estratégias sociais e valores culturais. 

Além disso, outras temáticas de estudo podem ser abordadas pela premissa da 

Arqueologia da Paisagem, a exemplo de inventário e prospecção de sítios arqueológicos, 

valorização do patrimônio arqueológico em termos científicos e patrimoniais, avaliação de 

impacto arqueológico, análise dos padrões de distribuição, localização e situação dos 

assentamentos arqueológicos, percepção da paisagem como um conjunto de recursos econômicos, 

análise dos sítios referentes a sua disponibilidade e distância em relação às fontes para obtenção 

de alimentos e matéria-prima, bem como estudos de percepção, identidade social e suas relações 

com a paisagem.  

 

1.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: PAISAGEM, ESPAÇO E 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Nas últimas décadas do século XX percebeu-se uma aproximação do conceito de 

paisagem no campo da Arqueologia. Entretanto, só recentemente, houve um amadurecimento no 

seu uso, a partir do desenvolvimento de postulados teórico-metodológicos e da multiplicação das 
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pesquisas de campo e das técnicas de análises que aplicaram o conceito de paisagem na produção 

do conhecimento.  

O incremento e delineamento de uma Arqueologia da Paisagem encontram sustentação 

científica em múltiplos campos do saber. Dessa forma, faz-se necessária a explicitação das bases 

epistemológicas do conceito de paisagem, com vistas a fundamentar a opção teórico-

metodológica a ser aplicada neste estudo.  

No que concerne ao estabelecimento dos fundamentos do estudo do espaço e da 

paisagem, Milton Santos afirmou que diante de uma paisagem a vontade de apreendê-la se exerce 

de duas formas: ou à maneira de cartões postais ou na percepção de objetos isolados. Neste 

sentido, o foco estaria apenas na aparência ao invés da essência (SANTOS, 2004). Tal geógrafo 

reconheceu uma distinção entre espaço e paisagem, quando sentencia que as duas categorias não 

são sinônimas. 

A paisagem é “o conjunto de formas que, num dado momento, exprime as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas 

formas mais a vida que as anima” (SANTOS, 2006, p. 103). Assim, paisagens são “formas mais 

ou menos duráveis. O seu traço comum é a combinação de objetos naturais e de objetos 

fabricados, isto é, objetos sociais, resultado da acumulação da atividade de muitas gerações” 

(SANTOS, 2004, p. 53). 

Pelo exposto, os meios e as formas comporiam a paisagem, ao passo que as práticas e as 

técnicas seriam do domínio do espaço. Assim, a paisagem seria composta por dois elementos: os 

objetos naturais, que não são obra da ação humana e os objetos sociais, testemunhos da 

intervenção humana no passado e no presente. 

Para Santos (2004), a paisagem poderia ser considerada como um ponto determinado no 

tempo, podendo representar diferentes momentos do desenvolvimento de uma sociedade, 

resultando em um acúmulo de tempos.  

Com base nessa consideração, percebeu-se que para cada lugar ou espaço essa 

acumulação é diferente, pois os objetos não mudam ao mesmo tempo, velocidade e direção. Essa 

premissa fica clara nas palavras do autor: 

 

A paisagem, assim como o espaço, altera-se continuamente para poder 

acompanhar as transformações da sociedade. A forma é alterada, renovada, 

suprimida para dar lugar a uma outra forma que atenda às necessidades novas 

da estrutura social. (SANTOS, 2004, p. 54) 

 

Boado (1991), em artigo sobre a natureza do espaço e sua relação com a cultura, 

justificou a conveniência de se substituir o que se denomina de Arqueologia Espacial por uma 

Arqueologia da Paisagem, trabalhando a mudança da paisagem, ao invés do espaço. 

 



22 

 

 

Figura 3 – Paisagem típica dos Andes peruanos que foram aproveitadas para construção de terraços para 

cultivo em áreas com pouca disponibilidade de terrenos planos. Vale Sagrado dos Incas, Machu Picchu - 

Peru. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 
 

O autor espanhol refletiu sobre este tema afirmando que a construção do espaço é parte 

essencial do processo social de construção da realidade, realizada por um determinado sistema de 

saber que é, ao mesmo tempo, compatível com a organização socioeconômica e com a definição 

de indivíduo vigente neste contexto.  

Neste sentido, o reconhecimento do espaço é uma construção social, imaginária, em 

movimento contínuo e enraizado com a cultura, ao contrário de uma entidade física, “já dada”, 

estática ou meramente ecológica.  

No campo da pesquisa histórica, Marc Bloch, percebendo o caráter de palimpsesto entre 

paisagem e espaço, indica que a compreensão dessa assertiva transforma a paisagem em um 

instrumento valioso de trabalho, o que permite rever as etapas do passado em uma perspectiva de 

conjunto (BLOCH, 1974 apud SILVA, 1997).  

Assim, o conceito de paisagem utilizado para a percepção e interpretação das trajetórias 

humanas pregressas é visto pelo historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, como busca de 

uma noção de conjunto, sistêmica e marcada por padrões passíveis de comparação em uma longa 

duração, sendo fundamental uma abordagem holística para além das histórias particulares 

(SILVA, 1997). O autor prossegue afirmando que:  

 

A paisagem, longe de se constituir em um dado da geografia aparece – tal 

como na abordagem antropológica – como resultante de variados fatores, 

todos fundamentais na organização do espaço (1) os dados da geografia física; 
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(2) os dados do direito; (3) a tecnologia disponível; (4) os dados da 

demografia; e (5) os dados da sociologia. (SILVA, 1997, p. 211) 

 

As fontes mais utilizadas pela História no estudo das paisagens seriam os códigos de 

posturas, registros fundiários, tratados de agronomia, relatos de cronistas e viajantes, 

documentação iconográfica e a própria arqueologia.  

Apesar da quantidade de fontes que dispõe o historiador, Bloch apud Silva (1997) alertou 

para o risco do estudo da paisagem pela simples leitura que ela impõe aos nossos olhos, pois o 

que se tem são apenas fragmentos materiais de um passado ou de sucessivos passados.  

Outro aspecto levado em consideração é o ritmo de transformação milenar da paisagem e 

a pouca percepção que há dessas transformações. Esta situação impõe limites ao registro 

histórico. Fato que lega à Arqueologia um papel de primazia no estudo das paisagens, mediante 

métodos e técnicas próprios para leitura e interpretação dos bens materiais e sua conexão com o 

tempo e o espaço. 

No ramo da Biologia é, sobretudo, a partir do Workshop Landscape Ecology, em 1983, 

que se formularam os princípios da Ecologia da Paisagem, com conceitos de grande utilidade e 

que podem ser aplicados em Arqueologia, a exemplo de que:  

 

Existe uma variabilidade espaço-temporal nos distintos processos de formação 

de uma paisagem. Essa variabilidade não pode traduzir-se nunca como uma 

idéia hierárquica dos processos, já que a magnitude dos mesmos pode ter 

conseqüências diferentes a curto, médio e longo prazo. (REITZ, NEWSOM e 

SCUDDER, 1996, p. 345) 

 

A Ecologia da Paisagem é um ramo recente da ecologia que trata das inter-relações entre 

o homem e suas paisagens naturais ou construídas, sendo resultado de uma abordagem holística 

adotada por geógrafos, ecólogos, planejadores de paisagens, desenhistas e administradores na 

tentativa de se construir uma ponte entre os sistemas natural, agrícola, humanos e urbanos 

(NAVEH e LIEBERMAN, 1993). 

Sobre ecologia de paisagens
8
, Metzger (2001, p.1) escreveu: 

 

A ecologia de paisagens é uma nova área do conhecimento dentro da ecologia, 

marcada por duas abordagens principais: uma geográfica, que privilegia o 

estudo da influência do homem sobre a paisagem e a gestão do território; e 

outra ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os 

processos ecológicos, e a importância dessas relações em termos de 

conservação biológica.  

 

O cerne do estudo centra-se na observação das inter-relações da biota, incluindo o homem 

e o seu ambiente, formando uma entidade. Aplicações práticas da ecologia de paisagens giram em 

                                                 
8 O conceito de paisagem no campo da ecologia é descrito por Metzger (2001, p. 4) como um “mosaico heterogêneo 

formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para menos um fator, segundo um observador e 

numa determinada escala de observação”.  
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torno da organização e complexidade da função e estrutura da paisagem; análise da capacidade de 

uso da terra; avaliação de paisagens regionais, administração de áreas ecologicamente 

importantes, tendo como arcabouço teórico a percepção da paisagem como uma entidade 

holística, integrando os atributos da terra, estabilidade das paisagens, seleção e regulação dos 

problemas entre as paisagens, dentre outros temas. 

Para a Geografia o foco está centrado no homem e em suas necessidades, anseios e planos 

de ocupação do território, percebendo como as populações humanas inserem-se em amplas 

extensões territoriais, lidando, assim, com escalas espaciais e temporais amplas. 

 

1.2 ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

Atualmente se tem utilizado em arqueologia o conceito de paisagem arqueológica, a partir 

de diferentes pressupostos (LANATA, 1997) ou mesmo se questionado sobre a conveniência de 

substituir a Arqueologia Espacial por uma Arqueologia da Paisagem “Landscape Archaeology” 

ou de deixar de falar de espaço, para falar em mudança de paisagem (BOADO, 1991). 

Apesar da pouca aplicação dos pressupostos da Arqueologia da Paisagem no Brasil, o que 

se percebeu no campo teórico é uma diversidade de abordagens e pontos de vistas, muitas vezes 

discordantes. Portanto, neste tópico, serão revistas as principais vertentes da Arqueologia da 

Paisagem, bem como suas aplicações.  

A seleção dos autores levou em consideração a pluralidade de correntes de pensamento, a 

partir de uma ampla bibliografia disponível. Para tanto, buscou-se correlacionar a produção 

acadêmica de arqueólogos europeus, norte-americanos e latino-americanos, atendendo essa 

diversidade de ponto de vistas, diversidade de referenciais. Quando necessários estudos práticos 

foram descritos, objetivando exemplificar as aplicações do conceito em pauta. 

Os arqueólogos Renfrew e Bahn (2005) afirmaram que o primeiro passo para se pensar a 

paisagem é muito simples: os povos do passado não apenas viviam, descartavam itens e 

construíam sítios, mas também interagiam com a paisagem. 

Boado (1995) falou de uma “culturalização” da paisagem, que caracterizaria uma linha de 

ação que se abre para a Arqueologia, quando se assume, como princípio norteador que o registro 

arqueológico (assentamentos, estruturas, cultura material etc.) não existe isoladamente, mas que 

são entidades espaciais, relacionadas significativamente com seu contexto espacial e em todas as 

escalas e âmbitos das atividades humanas.  

Assim, desde a análise da cultura material, passando pela distribuição dos assentamentos 

no território, uso e ocupação do solo até as características do espaço doméstico, dentre outros, 

podem ser investigados pela Arqueologia da Paisagem. 
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Rossignol (1992) tem assinalado que o conceito de paisagem “landscape approach” é o 

estudo do uso do território no passado por meio da perspectiva da paisagem, combinado com a 

incorporação consciente da geomorfologia regional, estudos atualizados (tafonomia, processos de 

formação, etnoarqueologia), que são marcados pela reavaliação progressiva e a inovação de 

conceitos, métodos e teoria. 

José Luiz de Morais, em artigo Arqueologia e o fator Geo, discorreu sobre os processos 

interdisciplinares em Arqueologia e a importância do estudo da paisagem para a reconstrução de 

ambientes pregressos, afirmando que a Arqueologia da Paisagem tem se desdobrado em, pelo 

menos, dois enfoques: um de inspiração norte-americana, ligado a pesquisa de antigos jardins, e 

outro, de inspiração europeia, que se fundamenta exatamente na interface Arqueologia/Geografia 

(MORAIS, 1999). 

Na abordagem proposta por esse autor, o foco situa-se entre vários ramos disciplinares, a 

exemplo da Biogeografia, Geocartografia, Geografia Humana e Econômica, Geopolítica, 

Geoarqueologia, Zooarqueologia, Arqueobotânica, História, Antropologia, Sociologia, 

Arquitetura, Urbanismo e Ecologia. 

Ultrapassando uma visão estritamente geoambiental, Endere e Curtoni (2003), no artigo 

Patrimonio, arqueología y participacíon: acerca de la noción de paisaje arqueológico, 

afirmaram que, em termos gerais, o conceito de Arqueologia da Paisagem esquematiza-se em 

duas posições extremas e opostas: por um lado tem-se realizado aproximações da paisagem 

arqueológica, enfatizando o reconhecimento das características físicas que têm modificado o 

ambiente; por outro, postulam-se enfoques simbólicos e fenomenológicos que consideram as 

experiências subjetivas como base das interpretações. 

Além dos elementos materiais, a paisagem é formada por ações de povos trabalhando em 

várias escalas e tempos e com variados graus de integração e coordenação. Na discussão desse 

conceito vários tipos de unidades são comumente manipulados e referem-se a alguns domínios, 

como o formal, o espacial, o de escala e o de função (WANDSNIDER, 1998). 

Nessa mesma perspectiva, Boado (1997) complementou que a Arqueologia da Paisagem 

é, em geral, a consideração do espaço como um componente mais relevante das sociedades 

antigas. Sua origem e desenvolvimento estão diretamente ligados à Geografia Histórica e a 

Arqueologia Funcionalista. Atualmente, um movimento de ressignificação desse conceito baseia-

se na necessidade de considerar o espaço não somente como uma matriz física, econômica ou 

funcional das ações humanas, mas também pelo seu uso social e simbólico. 

Partilhando de pressupostos pós-processuais
9
, Thomas (2001) sugeriu que a paisagem 

habitada ou vivida são entidades relacionais constituídas por pessoas em seu encontro com o 

                                                 
9 Dispostos a explorar as dimensões cognitivas e ideacionais do passado e reposicionando o estudo da cultura material, 

agora, como protagonista, os autodesignados pós-processualistas, sob a influência de uma diversidade de perspectivas 
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mundo. Ela consiste de diferentes povos que podem experimentar e compreender a mesma 

paisagem de diferentes formas. Neste sentido, percebem-se dois tipos de entendimentos para o 

termo paisagem: como um território que pode ser apreendido visualmente e como um conjunto de 

relações entre as pessoas e os lugares que provê um contexto para condução da vida diária.  

A partir da perspectiva materialista, Lanata (1997) percebe que um dos principais pontos 

sobre a paisagem arqueológica é que por meio de sua análise é possível explicar a utilização do 

espaço, a partir das populações humanas, aplicando conceitos derivados da ecologia da paisagem 

e da biogeografia evolutiva. Sem dúvida, essa aplicação deve ser feita levando em consideração 

os componentes da paisagem e suas características.  

Ucko e Layton (1999) admitiram que as paisagens são vias particulares de expressar 

conceitos do mundo e são também formas de referir-se a entidades físicas. A mesma paisagem 

física pode ser vista de diferentes formas por diferentes povos, muitas vezes ao mesmo tempo. 

Esta perspectiva analítica observa a paisagem como uma entidade que engloba ambos os 

aspectos, o conceitual e o físico. 

 

Figura 4 – Planalto Mexicano com vista a partir da pirâmide de Teotihuacán. O cultivo do vale e o 

domínio das fontes de matérias-primas possibilitaram o surgimento de grandes cidades e uma 

diversidade de povos na Mesoamérica. San Juan Teotihuacán – Estado do México México. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

 

Dessa forma, uma abordagem equaciona a paisagem como um meio ambiente que tem 

sua existência independente daqueles que vivem nele, em geral, é o ambiente físico aquele que 

                                                                                                                                                  
teóricas – nomeadamente, segundo Tilley (1997), marxismo, estruturalismo e semiótica, em suas várias combinações – 

esvaziaram algumas das principais bandeiras da arqueologia positivista. Sem negar o sistema e a função adaptativa, 

entenderam que ambos são controlados pelas ideias dos indivíduos, fundadas não em modelos universais, mas no 

particularismo de suas culturas. Negociadores ativos das regras sociais, os indivíduos trabalham constantemente na 

criação e recriação da ordenação social. Mais que o sistema propriamente, o que é de interesse, de fato, são níveis mais 

profundos de análise, no caso, as estruturas por meio das quais ele assume a sua forma, que podem incorporar conflitos, 

tensões e contradições. (LIMA, 2011, p. 18). 
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descreve as características de uma paisagem (exemplo: clima, geografia). Outros insistem que a 

paisagem é algo cultural, construída a partir de uma representação ou estruturação. 

Para Boado (1991) existem pelo menos três formas distintas de entender este conceito: a 

primeira, empirista, aborda a paisagem como uma realidade já dada e que, por diferentes razões, 

nega-se a si mesma; a segunda, sociológica, que explica a paisagem como o meio e o produto dos 

processos sociais; e a terceira, culturalista, interpreta a paisagem com objeto das práticas sociais, 

tanto de caráter material, como imaginário. 

Contraponto essa visão, Lanata (1997) observa a apropriação do conceito de paisagem 

por diferentes enfoques, como o historicista, cuja ênfase é colocada nas relações entre diferentes 

tipos de sítios, que carece, em geral, da inter-relação entre as populações e o ambiente, 

assimilando-se mais a um refinamento no estudo dos padrões de assentamento.  

Para esse autor, outros enfoques militam por uma “paisagem cultural”, desenhada pelo 

homem em seu entorno de forma ideológica, sendo que em alguns casos a paisagem arqueológica 

tem sido confundida com uma forma de amostragem do espaço, a exemplo da “full coverage” ou 

da “archaeology of regions”. 

 Segundo Morais, um ramo da Arqueologia que se aproximou bastante da Arqueologia da 

Paisagem é a Arqueologia Ambiental (Environmental Archaeology), definida pela Associação de 

Arqueologia Ambiental (1999, p. 12) como “o campo geral de aplicação das ciências naturais à 

arqueologia”. Este ramo é de certa forma, abrangido pela Arqueologia da Paisagem, posto que a 

Geografia, enquanto parceira da Arqueologia, costuma tratar com competência o meio ambiente 

físico-biótico.  

Para fins de comparação, a Arqueologia Ambiental é concebida em Case studies in 

environmental archaeology (REITZ, E. J.; NEWSOM, L. A.; SCUDDER, S. J., 1996), como uma 

modalidade de pesquisa que visa a entender o relacionamento dinâmico entre humanos e o 

sistema ecológico em que eles vivem.  

Arqueólogos ambientais aplicam informações e técnicas das ciências naturais para 

estudar o passado humano por meio da análise dos depósitos arqueológicos. Embora o objetivo da 

maioria das pesquisas ambientais se centre nos traçados das relações ecológicas em um sítio ou 

em uma região, arqueólogos ambientais interpretam o comportamento humano em termos de 

sistemas culturais dentro de um contexto ambiental. 

No plano prático, para se chegar a tais informações é de fundamental importância o uso 

das ciências naturais na investigação arqueológica, não apenas como simples ferramentas para 

descrição da paisagem onde os sítios estão inseridos. Pesquisas que agregam tais elementos têm a 

possibilidade, dentre outras coisas, de obter dados fundamentais para recomposição de cenários 

ou espaços de ocupações de povos do passado, para reconstrução das condições que favoreceram 
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assentamentos em áreas específicas e para percepção das relações homem/meio ambiente e como 

essas relações se processaram na paisagem. 

Endere e Curtoni (2003) propõem uma articulação das diferentes dimensões da paisagem 

(cultural, ecológica, simbólica, atual) em um processo dialético e flexível, percebendo que os 

elementos naturais e culturais da paisagem não estão somente integrados na dimensão espacial, 

mas também na dimensão temporal, fruto das transformações resultantes de múltiplos eventos 

naturais e culturais.  

Entende-se nesta tese que a paisagem é uma entidade atual, contemporânea e dinâmica, 

não dependente apenas das populações responsáveis pela formação do registro arqueológico. Pelo 

exposto, é fundamental a observação dos fatores naturais que atuaram e atuam na tafonomia dos 

sítios arqueológicos. 

Entretanto, reconhece-se que a percepção, apreensão e uso social da paisagem são 

entidades ideológicas, frutos da vontade humana e que fazem parte de um construto simbólico e 

que deve ser buscado no registro arqueológico.  

Convém lembrar o alerta feito por Foucault (1979), quando afirma que o espaço sempre 

foi normalmente entendido ou como um problema natural, geográfico ou como um mero lugar de 

residência e expansão de um povo. Neste sentido, Godelier apud Boado (1999) propõe que o ser 

humano se diferencia de outros seres vivos, não somente por viver no entorno, mas por criar seu 

próprio entorno para viver, em outras palavras, por criar seu próprio meio sociocultural. 

O estudo desses fenômenos, do ponto de vista arqueológico, constitui, de fato, o objeto da 

Arqueologia da Paisagem, entendida como um programa de investigação orientado para o estudo 

e reconstrução de paisagens arqueológicas, ou ainda, o estudo, com metodologia arqueológica, 

dos processos e formas de “culturalização” do espaço ao longo da história (BOADO, 1999).  

Contudo, torna-se necessário especificar as diferentes dimensões que constituem a 

Arqueologia da Paisagem e as temáticas que essa proposta pode abarcar. Nesse sentido pode-se 

arguir que a paisagem, enquanto produto social, agrega três tipos de elementos: 

 

O espaço enquanto entorno físico ou matriz do meio ambiental da ação 

humana. O alcance desta dimensão é feito com a colaboração das disciplinas 

das ciências da terra e naturais, a exemplo da paleoecologia, geoarqueologia, 

etc. O espaço enquanto entorno social ou meio construído pelo ser humano e 

sobre o qual se produzem as relações entre indivíduos e grupos. Por fim, o 

espaço enquanto entorno pensado ou meio simbólico que oferece a base para 

desenvolver e compreender a apropriação humana da natureza. (BOADO, 

1999, p. 23) 
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Diante dessa perspectiva, fazer arqueologia da paisagem é se dividir entre uma 

arqueologia ambiental, uma arqueologia da paisagem social (arqueologia social) e uma 

arqueologia da paisagem imaginária (arqueologia simbólica). 

 

 

Figura 5 – O rio Bacanga foi cenário das ocupações humanas mais antigas da Ilha de São Luís, datada de 

pelo menos 6.600 anos atrás. Parque Estadual do Bacanga – São Luís – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2010. 

 

Portanto, a Arqueologia da Paisagem é a inclusão da práxis arqueológica dentro de 

coordenadas espaciais (BOADO, 1997, 1999), pois essa premissa estuda um tipo específico de 

produto humano (a paisagem), que utiliza uma realidade dada (o espaço físico) para criar uma 

realidade nova (o espaço social: humanizado, econômico, agrário, habitacional, político e 

territorial) mediante a aplicação de uma ordem imaginária (o espaço simbólico: sentido, 

percebido, pensado). 

A assertiva teórica essencial no estudo das paisagens arqueológicas é que as atividades 

que têm relação com o espaço estão organizadas de forma coerente com a representação ideal de 

mundo dos grupos sociais que as realizam. Um espaço nunca é independente dos sistemas de 

representações que os monitoram. 

São elementos básicos desse sistema de representações, a forma de conceber a natureza, o 

espaço, o tempo, a temporalidade, e as relações entre os seres humanos e seu ambiente, pois toda 

sociedade dispõe de tecnologias para domesticar e construir o espaço doméstico, a exemplo das 

técnicas construtivas, estratégias para uso e ocupação do território, a manufatura de artefatos, 

domesticação de espécies da natureza etc. 



30 

 

Entende-se que essas tecnologias de domesticação e construção são produções que 

dependem de sistemas de representação, já que não consistem simplesmente em dispositivos 

mecânicos que constroem o espaço social, mas, sim, que incluem dispositivos conceituais que 

configuram, definem, articulam o espaço em saber. 

Os sistemas de concepção ou as representações culturais da paisagem podem reconstruir-

se por meio da análise das inter-relações entre o mundo, o entorno arqueológico, e os produtos 

físicos das práticas sociais. Todos esses elementos, principalmente o último, são 

arqueologicamente reconhecíveis, mediante a cultura material.  

Reconhece-se que a paisagem se manifesta em produtos materiais de distintas escalas, 

como os monumentos, as construções, as ferramentas etc., e apresenta múltiplos níveis de 

articulação espacial, desde o entorno natural até o pessoal, perpassando pelo espaço selvagem, 

espaço social, vizinhança, comunidade, vida, morte, uso do solo, assentamento, produção, casa, 

grupo, indivíduo. 

Nesta tese, a opção teórico-metodológica escolhida objetivou construir conhecimento 

sobre as ocupações humanas na Ilha de São Luís – MA, observando a inserção dos sítios nos 

espaços arqueológicos e o contexto temporal, como bases para investigar a cerâmica como 

principal componente desses sítios arqueológicos. 

A análise rigorosa das diferentes dimensões da paisagem dos sítios permitiu perceber a 

existência de princípios de organização, que favoreceram o reconhecimento de códigos culturais 

subjacentes às novas formas de construção da paisagem.  

Nesse sentido, a Arqueologia da Paisagem foi uma estratégia acertada para compreensão 

das dimensões práticas e sociais relacionadas à inserção dos sítios na região em foco desta tese.  

A compreensão dessas dimensões foi de suma importância para entender os episódios de 

ocupação humana da Ilha de São Luís, em uma perspectiva de longa duração, a partir do 

reconhecimento de como os povos do passado se relacionaram com o meio, com base nas 

premissas da adaptação, modificação, utilização, captação, organização e compreensão do espaço. 

Para tanto, os processos sociais e históricos foram percebidos em sua dimensão espacial, 

no que concernem a reconstrução e interpretação da paisagem da Ilha de São Luís, a partir dos 

objetos que lhes compõem.  

No plano prático dessa investigação, aplicou-se o método de Análise Formal ou 

Morfológico (BOADO, 1997, 1999), que consistiu em analisar as formas materiais concretas 

formadoras da paisagem, tanto as naturais (fisiográficas) como as artificiais (elementos da cultura 

material, monumentos) sem introduzir um sentido estranho a elas.  

Esse método permitiu observar as dimensões constitutivas dos sítios arqueológicos 

selecionados neste trabalho, a exemplo do padrão de localização no espaço, da configuração 

espacial concreta, da articulação interna de seu espaço, da função social, da visibilidade e 

condições de visualização, movimento e acesso. 
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Após a definição das dimensões constitutivas dos sítios arqueológicos partiu-se para a 

comparação dos modelos formais de organização do espaço e da cultura material cerâmica. Esta 

análise foi feita pela aplicação de duas estratégias distintas: percepção dos espaços arqueológicos 

pertencentes a um mesmo horizonte cultural e percepção dos espaços arqueológicos pertencentes 

a contextos culturais distintos.  

O primeiro consistiu de um estudo sincrônico e o segundo de um estudo diacrônico. 

Em síntese, as etapas do método (BOADO, 1991, 1995, 1997, 1999) aplicado na tese 

foram: 

 

Primeira Fase: a análise se centrou no estudo do traço específico do fenômeno, tomando 

a escala de um determinado nível de articulação espacial, por exemplo, a localização dos 

assentamentos no espaço e decoração cerâmica, que resultou na obtenção de padrões variáveis ou 

não.  

Primeiramente, tratou-se de um sítio arqueológico por vez para análise e descrição formal 

de dois elementos pertencentes dele: inserção do sítio na paisagem e cultura material cerâmica. 

Esses dados ofereceram os parâmetros adequados para se realizar comparações intrasítio e 

intersítios, visando a reconhecer a forma comum das formas de ocupação humana na Ilha de São 

Luís. 

Nesta fase do método foi possível perceber e interpretar o espaço físico, os sítios 

arqueológicos nele existentes, a distribuição e localização dos assentamentos e sua relação com a 

região de estudo. 

 

 

Figura 6 – Inserção do Sambaqui da Panaquatira na paisagem. Falésias da Formação 

Itapecuru/Barreiras,– praia de Panaquatira – São José de Ribamar - MA. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 
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Segunda Fase: para esta etapa a análise observou outros níveis de articulação espacial do 

mesmo aspecto fenomenológico (sítios arqueológicos e cerâmica), considerando as características 

e os tipos dos assentamentos, as fontes de matérias-primas, as relações espaciais e temporais entre 

os sítios, o emprego social e a função da cerâmica. O esquema de análise dessa etapa comparou as 

informações da Primeira Fase com os esquemas formais derivados aqui, objetivando avaliar o 

grau de correspondência entre ambos. 

 

  

Figuras 7 a-b – Ocorrência cerâmica no perfil da Trincheira Exploratória. Sambaqui do Bacanga – São 

Luís – MA. Fotos: Arkley Bandeira, 2006. 

 

Terceira Fase: nesta fase foram considerados outros elementos não abordados até o 

momento, partindo das recorrências para identificação das particularidades. Alguns elementos 

foram menos investigados que outros, devido ao recorte do objeto de estudo desta tese, limitando-

se à inserção dos sítios arqueológicos e a evidência cerâmica. 

 

 
 

Figuras 8 a-b – Lâminas de machado polidas evidenciadas nos sítios arqueológicos e que estão sendo 

estudadas no doutorado de outro pesquisador. Sambaqui do Bacanga – São Luís – MA. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2008. 

 

Quarta Fase: o princípio desta etapa consistiu na observação das correspondências que 

se encontram entre os diferentes sítios arqueológicos, buscando códigos espaciais, continuidades 
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ou rupturas culturais, princípios de organização física do espaço, semelhanças pré-determinadas 

etc.  

 

  

Figuras 9 a-b – Sambaquis do Bacanga, em São Luís e Sambaqui da Panaquatira, em São José de Ribamar – 

Maranhão. Fotos: Arkley Bandeira, 2005 e 2007. 

 

 

Figura 10 - Sambaqui do Paço do Lumiar, em Paço do Lumiar. Fotos: Arkley Bandeira, 2011 

  

Figuras 11 a-b – Sítio arqueológico Vinhais Velho e Sítio arqueológico Maiobinha I. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012. 
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A operacionalização das quatro fases centrou-se nas seguintes etapas de trabalho: 

 

 A análise do registro arqueológico se iniciou com o recorte regional e a definição de seu 

contexto espacial atual e original; 

 A análise buscou compreender as características formais dos diferentes níveis espaciais e 

das práticas sociais com diferentes objetivos; 

 A análise desenvolveu procedimento analítico que permitiu descrever e interpretar os 

fenômenos considerados, sem introduzir elementos estranhos a eles; 

 O contexto original foi reconstruído com base nas relações espaciais significativas entre 

as entidades do registro arqueológico e outros códigos ou níveis de sua mesma formação 

social; 

 O contexto espacial atual foi utilizado para interpretar o sentido original do registro 

arqueológico mediante a analogia do entorno físico e/ou da paisagem tradicional onde 

está inserido. 

 

Retomando o método de Análise Formal ou Morfológico (BOADO, 1997, 1999) aplicado 

ao estudo das ocupações humanas na Ilha de São Luís, as classes de fenômenos observados 

permitiram alcançar as seguintes análises: 

 

 Análise formal ou morfológica – resultou na caracterização das formas do espaço físico 

e do espaço construído, em escala macro (sítio arqueológico); em escala micro 

(cerâmica); em escala natural (meio) e em escala doméstica (entorno humanizado). Esta 

análise se materializou na elaboração de mapas morfológicos e diagramas formais que 

demonstraram as linhas de força das unidades de estudo; 

 Análise fisiográfica – foi uma variedade da análise formal, aplicada exclusivamente ao 

meio físico, a partir da construção de mapas de classes fisiográficas e unidades 

fisiográficas na região do estudo; 

 Análise de trânsito – identificou as vias de acesso a fontes de matérias-primas e áreas de 

captação de recursos que eram utilizadas pelos grupos humanos no passado. Esta etapa 

permitiu gerar mapas das rotas de movimentação e das linhas de trânsito; 

 Análise das condições de visualização – tratou do estudo da visibilidade ou a forma 

como um elemento arqueológico é visto, a partir da relação visual entre o testemunho 

arqueológico e outros elementos da paisagem, sendo esses arqueológicos ou não. Nesta 

etapa foram criados mapas de visibilidade e intervisibilidade do sítio e seu entorno; 
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 Análise de terrenos e análise topográfica – consistiu em estudos geográficos, com a 

realização de mapas de declividade, de inclinações, de solos, de classes da flora, de 

modelos digitais de terreno etc. 

 

Por fim, o método de Análise Formal ou Morfológico (BOADO, 1997, 1999) permitiu 

alcançar, conforme explicitado no decorrer desta tese, os seguintes resultados: 

 

 As formas do espaço (os dados): informações sobre o objeto de estudo, que incluíram a 

descrição da área de inserção dos sítios arqueológicos e das possibilidades que ele 

oferece; descrição geográfica da região, buscando calibrar as características do ambiente 

atual com o máximo de referências possíveis sobre o paleoambiente; 

 A desconstrução do espaço (a análise): referiu-se ao estudo da inter-relação entre os 

sítios arqueológicos, em escala espacial e temporal, com ênfase da correlação destes com 

o meio ambiente; 

 O sentido do espaço (resultados): descrição da estrutura organizativa da paisagem 

arqueológica, mediante o estabelecimento da temporalidade da paisagem, do sítio 

arqueológico e da cultura material cerâmica, em seus próprios termos e correlacionados 

com outros elementos arqueológicos.  

 

1.3 AMBIENTE MARÍTIMO-ESTUARINO-INSULAR E AS OCUPAÇÕES 

COSTEIRAS: PAISAGEM E PALEOPAISAGEM 

 

A arqueologia das sociedades costeiras
10

 vem se tornando altamente relevante para 

discutir uma gama de temas, dentre eles: a antiguidade das adaptações e migrações marítimas, 

variações na produtividade, desenvolvimento de tecnologias especializadas, arqueologia 

subaquática, paisagens terrestres submersas, respostas culturais a insularidade, isolamento e 

circunscrição, contatos culturais e processos históricos, impactos humanos, ecologia histórica, 

ecossistemas costeiros, conservação e manejo de sítios costeiros e de ilhas (WASELKOV, 1987; 

STEIN, 1992; ERLANDSON e FITZPATRICK, 2006). 

O termo estuário é designado para indicar “a região interior de um ambiente costeiro, 

onde ocorre o encontro das águas fluviais com a do mar transportada pelas correntes de maré, 

estendendo-se rio acima até o limite da influência da maré” (MIRANDA et al., 2002).  

                                                 
10 Erlandson e Fitzpatrick (2006) definem sociedades costeiras como qualquer adaptação, cujos subsistência e o modo 

de vida estejam vinculados às margens de um grande corpo de água que inclui o uso regular de alimentos do habitat 

aquático. Um amplo leque de modos de vida partilha dessa definição, de quase totalmente terrestres a quase totalmente 

aquáticos. 
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Genericamente designa o encontro do rio com o mar, caracterizando uma foz litorânea, 

tratando-se de um ecossistema de transição entre o oceano e o continente, atuando como uma 

espécie de barreira química e geoquímica entre tudo que é transportado pelo rio em direção ao 

sistema oceânico (ZEMA, 2004). 

 O termo Ilha é utilizado para conceituar um prolongamento do relevo, estando em uma 

depressão absoluta cercada por água em todos os lados. A etimologia latina insula originou o 

adjetivo insular. Existem quatro principais tipos de ilhas: continentais, oceânicas, fluviais e 

vulcânicas, sem contar as ilhas artificiais. 

As principais vantagens do ambiente marítimo-estuarino-insular para a subsistência 

humana são a disponibilidade e a variedade dos recursos terrestres e marítimos em uma área 

geográfica limitada; a combinação de organismos únicos da zona interdital da costa, incluindo 

moluscos, crustáceos e peixes; abundância e concentração de suprimentos de alimentos, no caso 

de alguns recursos marítimos, e maior condição de produtividade para animais e plantas terrestres 

(BAILEY e PARKINGTON, 1998). 

 

  

Figura 12 – Ambiente costeiro: praia da 

Panaquatira, em São José de Ribamar. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009. 

Figura 13 – Ambiente estuarino: igarapé do Coelho, 

afluente do rio Bacanga, em zona intermarés. São 

Luís - Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

Tentando explicar o desenvolvimento aparentemente tardio das adaptações costeiras, 

Yesner (1980) propôs que recursos marítimos e costeiros foram extremamente produtivos e 

altamente atrativos para os grupos humanos, mas que sua relativa produtividade pôde ter crescido 

em significância somente após o último período glacial, quando a megafauna do Pleistoceno 

tornou-se extinta e o aumento vagaroso do nível do mar, após 7.000 anos A.P. maximizou a 

produtividade do habitat estuarino e de outros ecossistemas da linha da costa. 
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Figura 14 – Aves aquáticas na praia de Panaquatira, 

em São José de Ribamar. Foto: Arkley Bandeira, 

2009. 

Figura 15 – Peixe de ambiente estuarino da baía de 

São José. São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

Na literatura arqueológica há uma concordância em reconhecer que os ambientes 

costeiros têm tido um importante papel no desenvolvimento e na emergência de complexidade 

cultural. Os recursos marítimos parecem ter se transformado em uma base econômica 

fundamental por seu tipo, qualidade, concentração, taxa de renovação, rentabilidade global e 

previsibilidade, permitindo o desenvolvimento de sociedades complexas, quanto a sua 

organização social e política, estimulando agrupamentos mais numerosos, assentamentos cada 

vez mais sedentários e a inovação tecnológica (LIMA e MAZZ, 1999/2000). 

 No Brasil, os exemplos mais abordados na literatura arqueológica são os assentamentos 

de populações pescadoras-coletoras-caçadoras, conhecidos popularmente como sambaquis. 

Os sambaquis brasileiros têm uma grande amplitude geográfica sendo apontados em 

quase todo o litoral e em algumas áreas fluviais. Existem registros desses assentamentos “pela 

faixa litorânea do Rio Grande do Sul até a Bahia e do Maranhão até o Litoral do Pará, incluindo o 

Baixo Amazonas” (GASPAR, 2000a, p.159).  

Em termos temporais, os vestígios de sua existência datam de cerca de 8 mil anos, 

estendendo-se até 1.500 anos A.P. (LIMA, 2004), quando seus registros desapareceram de forma 

ainda pouco explicada, dando lugar a outros grupos socioculturais que começaram a ocupar os 

ambientes marítimo-estuarino-insular.  

Em termos ambientais, o geógrafo Aziz Ab’Saber (2006) reconhece, a partir de dados 

geomorfológicos, paisagísticos e fisiográficos, a existência de seis grandes setores projetados para 

costa tropical e subtropical brasileira.  

Sua classificação para a porção mais setentrional da costa do Brasil foi denominada de 

“litoral equatorial amazônico
11

”. Nesta tese, para fins de caracterização fisiográfica da Ilha de São 

Luís, foi adotada a nomenclatura sugerida por Ab’Saber (2006). 

                                                 
11 Os litorais constituem-se em zonas de contatos tríplices: terra, mar e dinâmica climática, apresentando uma 

diversidade de ecossistemas, a exemplo dos manguezais frontais e mangues de estuários. 
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Trata-se de um macrossetor da linha da costa brasileira, com aproximadamente 1.850 

quilômetros de extensão, dominados por tipos de costa baixa, um golfão de origem complexa e 

diferentes planícies de marés tropicais fixadas por manguezais. Nessa região existem grandes 

exceções paisagísticas e ecológicas caracterizadas principalmente pelo ecossistema de 

manguezal
12

. 

Esse litoral corresponde a um setor extremamente dinâmico, no qual modificações 

morfológicas e sedimentológicas são regras e ocorrem em escalas espaciais e temporais, as quais 

variam em poucos segundos e centímetros há séculos e em milhares de quilômetros (MENDES, 

2003). 

No Pará essa região é denominada de Salgado, devido ao gradiente de sal que compõe as 

águas desde a Baía de Marajó até a foz do rio Gurupi e segue por todo o litoral ocidental do 

Maranhão, estendendo-se até o Golfão maranhense, na Ilha de São Luís. Essa região insere-se em 

termos morfoestruturais e morfoclimáticos no litoral de rias
13

, também denominada de 

reentrâncias paraenses e maranhenses e apresenta uma costa de submersão, baixa e recortada, de 

características fluvioestuarinas, sujeita a grande variação das marés. 

Segundo Isaac et al. (2006) a região do Salgado Paraense caracteriza-se pela grande 

quantidade de reentrâncias (rias) que se estendem até o Maranhão, onde se encontram extensas 

áreas de praia e manguezais. A hidrografia da região é marcada por extrema sazonalidade 

produzida pela chuva. Além dessas características, essa zona é cortada por baías, enseadas e 

estuários, com presença de ilhas aluvionais cobertas com floresta densa, floresta secundária e 

vegetação de mangue. 

O litoral do Maranhão destaca-se pela sua extensão de 640 km, e uma plataforma 

continental cujo limite aberto se encontra aproximadamente na isóbata de 100 m, resultando em 

uma posição geográfica privilegiada.  

A região caracteriza-se, hidrodinamicamente, pela presença de fortes correntes, 

principalmente por causa da maré, e, climaticamente, por ocorrer dois períodos bem distintos 

durante o ano (chuvoso de janeiro a junho e seco de julho a dezembro), estando sob a atuação dos 

ventos alísios de NE. 

As características oceanográficas locais são marcantes, a exemplo de marés que chegam a 

atingir em algumas regiões alturas máximas de 7 m (TAROUCO, 1986), sendo das maiores do 

Brasil, com intensas correntes, alcançando valores médios de 2 a 4 m/s. 

                                                 
12 As argilas que se acumularam em milhares de anos devido ao enorme volume de água doce amazônica deram origem 

a manguezais de diferentes tipos bióticos e comportamentos ecossistêmicos. Esse cordão de manguezais frontais, tipo 

“trombetiformes” são mascaradores da costa de rias do nordeste do Pará e do Maranhão (AB’ SABER, 2003a). 
13 O estuário tipo ria, de origem tectônica, formou-se por elevação da parte continental onde estava localizado o vale 

interior do rio, aliviado do peso de glaciares durante o descongelamento. O rio inundado com a elevação eustática do 

nível relativo do mar formou esse estuário típico de regiões montanhosas anteriormente ocupadas por glaciares. 

Geralmente a ria tem morfologia irregular, com tributários que drenam grande parte da região (MIRANDA et al., 

2002).  
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Aziz Ab’Saber, em pesquisas realizadas em deltas de fundo dos estuários e canais 

sublitorâneos de Perizes, próximo a São Luís, indicou que entre 12.700 e 5.500 anos A.P. o litoral 

do Maranhão iniciou uma subida de nível, que culminou por altear 3 metros acima de seu nível 

médio atual
14

.  

Sobre esse tema Kjerfve et al. (2002) reconhecem para o litoral atlântico da América do 

Sul, da Terra do Fogo até as Guianas, uma regressão entre 3 a 7 metros, durante 6 mil anos atrás, 

avaliando que o aporte de sedimentos é uma questão-chave para entender a história do nível do 

mar. 

Na setorização do Litoral Equatorial Amazônico correspondente ao território maranhense, 

Ab’Saber (2006) insere geomorfologicamente a zona costeira da Ilha de São Luís em três 

microsetores: 

 

 Setor de rias retomadas por manguezais, do nordeste do Pará e noroeste do Maranhão, 

destacando-se costa de rias, originada por flutuações marinhas do Pleistoceno inferior ao 

Holoceno, e retomada recentemente por sedimentos argilosos, nas margens de pequenos 

estuários e à frente das falésias (barreiras) remanescentes; 

 Setor baía de São Marcos e São José do Ribamar, e Ilha do Maranhão, com o paleocanal 

de Perizes de Baixo (hoje o canal estreitado dos Mosquitos). As duas mais largas rias do 

setor norte da costa brasileira, originadas pela ingressão marinha holocênica. Na 

retroterra, os campos e manguezais de Perizes de Baixo documentam a presença subatual 

de um grande canal, da mesma família do paleocanal de Breves e dos lagamares da 

Baixada Santista; 

 Setor da Baía do Tubarão, arquipélago costeiro de Santana [e paleorrias submersas em 

delta pré-baías de São Marcos e São José], formando um conjunto de ilhas continentais 

remanescentes de um paleodelta desvinculado da linha de costa, na área da boca nordeste 

da atual Baía de São José do Ribamar. 

 

A área de ocorrência dos sambaquis no litoral norte do Brasil ocupa uma zona sedimentar 

sobreposta ao embasamento cristalino, que inclui a região costeira dos estados do Amapá, Pará e 

Maranhão e caracteriza-se pela presença de sequências de idade terciária e quaternária, sendo as 

próprias estruturas cristalinas pré-cambrianas, as fontes de grande parte de sedimentos que foram 

alocados para essa região (ZEMA, 2004). 

                                                 
14 Suguio (1999) considera que nos últimos 150 mil anos o nível do mar estava a 130 metros abaixo e cerca de 5 a 7 

metros mais alto do que está atualmente, sendo que a tendência dominante nos últimos 20 mil anos é um avanço 

progressivo em direção a terra, com taxas variando amplamente. 
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Uma característica comum a esses três microsetores é a presença de uma exuberante 

floresta de mangues, que apenas no Maranhão ocupa uma área de 500.000 ha, correspondendo a 

quase metade da superfície total de mangues no Brasil (CNISO, 1998)
15

. Schaeffer-Novelli et al. 

(1983) contabilizavam uma área de 600.000 ha, incluindo os 226.000 ha de florestas de mangues 

só no Golfão Maranhense.  

Dados mais recentes obtidos por Mochel (s.d.) demonstram que os manguezais cobrem 

uma área de aproximadamente 18,895.000 ha da Ilha de São Luís (em 1993), distribuídos sobre a 

costa como franjas, atrás das praias e dos cordões litorâneos e dunas arenosas, ou margeando rios 

e igarapés, de acordo com os tipos (franja, bacia e ribeirinho). 

Para a região da pesquisa a penetração das águas na atual baía de São Marcos e São José 

é um bom exemplo das consequências da ingressão marinha durante o optimum climático, com 

afogamento que persiste até hoje devido à amplitude das marés.  

A Ilha de São Luís faz parte de um amplo complexo estuarino denominado Golfão 

Maranhense, que é caracterizado como uma planície flúvio-marinha formada por estuários 

afogados dos rios Mearim, Itapecuru e Munim, constituindo uma região rebaixada com 

numerosas lagoas fluviais e extensas várzeas inundáveis (PREFEITURA DE SÃO LUÍS, 2006).  

Esse complexo ecossistema tem sua existência renovada graças ao fluxo das águas de 

complexos sistemas estuarinos das baías de São Marcos e São José (MIRANDA et al., 2002).  

O Golfão Maranhense é um grande e complexo sistema estuarino em uma posição em 

ângulo reto em relação ao litoral, sua hidrodinâmica é movida pelo regime de marés semidiurnas. 

O Golfão é largamente aberto ao Norte sobre a plataforma continental, onde se comunica 

diretamente com o Oceano Atlântico Sul, através da abertura compreendida entre a baía de Cumã 

e a baía dos Tubarões com cerca de 100 km, e é desenvolvido entre os setores II (Litoral Oriental) 

e III (Litoral Ocidental), supracitados.  

O setor II é constituído pelas reentrâncias maranhenses “falsas rias” e o setor III, a Leste, 

é retilíneo e ocupado por campos de dunas “Lençóis Maranhenses”. O Golfão se interioriza pelas 

baías de São Marcos e de São José ao encontro de drenagens independentes; o sistema 

Mearim/Pindaré/Grajaú, na baía de São Marcos, e o rio Itapecuru na baía de São José (Arraial). 

O Golfão ainda encerra inúmeras ilhas, enseadas, estuários, igarapés, estreitos, praias de 

areias quartzosas, dunas, cordões de dunas, falésias, pontais rochosos, depósitos de talus, 

planícies de maré arenosas, planícies de maré lamosas, marismas e uma vasta extensão de 

mangues (TAROUCO e SANTOS, 2004). 

                                                 
15 Segundo o relatório O Brasil e o mar no século XXI (2002), elaborado pela Comissão Nacional Independente sobre 

os oceanos, cerca de 85% dos manguezais brasileiros ocorrem na litoral norte, nos Estados do Amapá, Pará e 

Maranhão. 
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A baía de São Marcos, com orientação NE-SW, é a mais expressiva, não só por sua vasta 

e extensa zona estuarina, mas por sua navegabilidade graças ao profundo canal natural, ao 

complexo portuário e industrial. Esta baía, amplamente aberta sobre a plataforma continental 

apresenta uma largura de 50 km na parte Norte, 15 km na parte central (entre Alcântara e a Ponta 

de São Marcos), 25 km na altura da ilha dos Caranguejos e 7 km na foz do rio Mearim.  

A baía de São Marcos, a mais longa, é um sistema estuarino ativo, com um canal central 

bem desenvolvido e dominado por correntes de vazante, onde sucedem-se bancos arenosos, em 

série, desde a foz da baía até dezenas de quilômetros para o interior. 

Na foz da baía de São José ocorre extremidades de esporões ou de bancos, assimétricos, 

com direção ENE-WSW, oblíqua à costa, separados por canais estreitos (EL-ROBRINI et al., 

2006). Alguns bancos situados pouco mais a Leste orientam-se paralelamente à linha de costa. Na 

baíia de São José não existe canal de maré desenvolvido como na baía de São Marcos. 

As duas baías, supracitadas, têm ligações distintas com o mar aberto. Em frente ao 

Golfão, a plataforma continental apresenta uma depressão, denominada de “Depressão 

Maranhense”.  

Como em grande parte do Golfão Maranhense, a região dos Estreitos dos Coqueiros e 

Mosquitos, situados a S/SW da Ilha do Maranhão, é fortemente influenciada pela dinâmica das 

marés. A região dos estreitos destaca-se ainda por possuir dupla penetração da onda de maré pelas 

baías de São Marcos e de São José, interligando-as. 

Os sistemas estuarinos e marinhos do Golfão Maranhense e áreas adjacentes se 

caracterizam como macromarés (DAVIES, 1964). O regime de marés semidiurnas (duas 

preamares e duas baixa-mares por dia lunar), com amplitude máxima de cerca de 7 m, com média 

de 6,6 m, tem na maioria do tempo (75%) as amplitudes de marés inferiores a 5,5 m (UFMA, 

2009). 

O nível médio é de 342 cm acima do nível de redução da DHN; as médias das preamares 

de sizígia e de quadratura são respectivamente 620 e 492 cm acima do nível de redução, enquanto 

as médias das baixa-mares de sizígia e de quadratura são respectivamente de 64 e 191 cm acima 

do nível de redução (UFMA, 2009). 

A maré semidiurna, atinge preamares e baixa-mares na sizígia de respectivamente 665 e -

9 cm DHN e na quadratura de 468 e 234 cm DHN, respectivamente. As amplitudes máximas de 

sizígia atingem 6,74 m. 
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CAPÍTULO 2 

 

OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E SUAS CORRELAÇÕES COM A PAISAGEM E 

PALEOPAISAGEM NA ILHA DE SÃO LUÍS – MA 

 

Conforme exposto na introdução deste trabalho, a Ilha de São Luís foi a unidade de 

análise trabalhada na tese, uma vez que os sítios arqueológicos selecionados na investigação 

situaram-se em três dos quatro municípios que compõem a Ilha: São Luís, São José de Ribamar e 

Paço do Lumiar. 

A localização geográfica dos sítios em ambiente marítimo-estuarino-insular foi o ponto 

de partida para análise da inserção destes na paisagem. A análise aqui realizada objetivou 

identificar os fatores que propiciaram a ocupação humana na Ilha de São Luís, em sua longa 

duração. 

Para tanto, fez-se necessária uma descrição pormenorizada das características ambientais 

dessa região, correlacionando a paisagem física e biótica com os sítios arqueológicos e com a 

paisagem que os cerca. 

Geograficamente, o litoral maranhense corresponde à faixa de terras banhadas 

periodicamente pela água do mar, durante os movimentos de fluxo e refluxo, sendo delimitada 

pelas linhas de preamar e baixamar. Possui largura variável, dependendo das características 

geomorfológicas da região e da amplitude de marés, apresentando 640 km de extensão, formado 

por vários tipos de sistemas estuarinos (golfos, baias, rias etc.) e a maior reserva de manguezais 

do Brasil (FEITOSA e TROVÃO, 1996). 

Feitosa e Trovão (1996) classificaram a costa do Maranhão em três zonas: Litoral 

Ocidental, Golfão Maranhense e Litoral Oriental. Este zoneamento permitiu caracterizar a linha 

costeira como de largura variável de oeste para leste, sendo mais ampla na área de reentrâncias. 

Nestas faixas de terras existem vários ecossistemas, a exemplo de apicuns, falésias, lagunas, 

manguezais, pântanos salinos e salobros, praias e vasas.  

Devido à ausência de afloramentos de rochas cristalinas, não são encontrados costões 

rochosos na faixa litorânea do Maranhão. Entretanto, o solapamento das estruturas sedimentares 

dá origem à formação Barreiras, localizadas nas áreas do Litoral Ocidental e do Golfão 

Maranhense, que conformam falésias cuja dinâmica dos processos erosivos acarretou o recuo da 

barreira e o consequente avanço da linha da costa, contribuindo para a retificação do litoral 

(FEITOSA e TROVÃO, 1996). 

Além disso, as altas amplitudes de marés favorecem os processos de misturas com as 

águas continentais de sistemas estuarinos das maiores bacias hidrográficas do Estado, a exemplo 

dos rios Parnaíba, Preguiças, Munim, Itapecuru, Mearim, Pericumã, Turiaçu e Gurupi, bem como 
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de pequenas bacias, a exemplo de Bacanga, Anil, Cachorro, Paciência e uma infinidade de canais 

de maré margeados por manguezais (UFMA, 2003). 

 

Figura 16 – Litoral do Maranhão representado pelas três zonas: Litoral Ocidental, Golfão Maranhense e 

Litoral Oriental, conforme Zoneamento Costeiro do Estado do Maranhão, 2003. 

 

Em termos territoriais, a Ilha de São Luís, também denominada de Ilha Grande, Ilha de 

Upaon Açu e Ilha do Maranhão, é composta por quatro municípios: São Luís, São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.  

A ilha situa-se ao norte do Maranhão, Nordeste do Brasil, e limita-se ao norte com o 

Oceano Atlântico; ao sul, com a baía de São José e o Estreito dos Mosquitos; a leste com a baía 

de São José e a oeste com a baía de São Marcos, nas coordenadas 02º22’23” e 02º51’00” Latitude 

Sul; 44º26’41” e 43º59’41” de Longitude Oeste, na feição geológico-geomorfológica do Golfão 

Maranhense, sendo esta uma articulação regional da costa brasileira caracterizada por ser um 

grande e complexo sistema estuarino, destacando-se as baías de São Marcos e de São José 

(IMESC, 2001). 
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Figura 17 – Ilha de São Luís com a representação dos quatro municípios que compõem a zona do Golfão 

Maranhense.  

 

A Ilha de São Luís tem aproximadamente 831,7 km
2

 de área, englobando as Folhas São 

Luís NE (SA. 23 – X) e SE (SA. 23 – Z) (ALMEIDA, 2000), ocupando parte central do Golfão 

Maranhense, separada do continente pelo estreito dos Mosquitos, que, conjuntamente com o 

estreito dos Coqueiros, comunica as massas aquosas da baía de São José/Arraial com as da baía 

de São Marcos (SANTOS et al., 2004). 

Apesar dos limites políticos, a região apresentou características comuns no que 

concernem aos aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos e biológicos.  

Na área de pesquisa, esse complexo ecossistema tem sua existência renovada graças ao 

fluxo das águas de sistemas estuarinos como as baías de São Marcos e de São José (Ilha de São 

Luís – MA) (MIRANDA et al., 2002), que recebem descargas d’água de grandes rios de 

diferentes hierarquias fluviais. 

SÃO LUÍS 
PAÇO DO LUMIAR 

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 

RAPOSA 



45 

 

Conceitualmente, estuário
16

 designa, genericamente, o encontro do rio com o mar, 

caracterizando uma foz litorânea, tratando-se de um ecossistema de transição entre o oceano e o 

continente, atuando como uma espécie de barreira química e geoquímica entre tudo que é 

transportado pelo rio em direção ao sistema oceânico (ZEMA, 2004). Estuário indica “a região 

interior de um ambiente costeiro, onde ocorre o encontro das águas fluviais com a do mar 

transportada pelas correntes de maré, estendendo-se rio acima até o limite da influência da maré” 

(MIRANDA et al., 2002).  

Com relação à gênese dos estuários, Kowsmann et al. (1977) reconheceram que eles 

datam da última transgressão marinha, denominada de Flandriana, iniciada há cerca de 15 mil 

anos, e que se estendeu até cerca de 7 mil anos, quando houve rápida ascensão do nível do mar, 

interrompida por episódios de estabilização de curta duração.  

Esta informação é descrita por Suguio (1999), que verificou que a partir de 15 mil anos 

A.P. os volumes das águas oceânicas sofreram brusco acréscimo, no entanto, a partir de 7 mil 

anos atrás houve pequena variação. 

Neste sentido, Miranda et al. (2002, p. 32) atestaram que: 

 

Ao final desse processo transgressivo, entre sete e dois mil anos 

atrás, quando o mar atingiu aproximadamente o nível atual, as 

planícies costeiras e vales dos rios foram gradativamente 

inundados, dando origem aos estuários, enseadas, baías e lagunas 

costeiras. 

 

Pelo exposto, os processos de formação dos estuários, com raras exceções, situaram-se 

em regiões relativamente estreitas e de transição entre o mar e as massas de terra continentais. 

São ambientes de época muito recente, frutos das alterações seculares do nível do mar e das 

variações da crosta terrestre, bem como por processos tectônicos.  

Em escala macro, os rios que formam os estuários da baía de São Marcos e da baía de São 

José são, respectivamente, os rios Mearim para a primeira e Itapecuru e Munim, para segunda. 

Em escala micro, existem estuários menores e que drenam cursos d’água de rios que 

nascem na própria Ilha de São Luís, a exemplo do Anil e Bacanga, ambos com 12.63 km e 23,84 

km de extensão, respectivamente, e que deságuam na Baía São Marcos. 

Além desses rios, a Ilha de São Luís é formada por 12 (doze) bacias hidrográficas, a 

exemplo de Tibiri, Paciência, Inhaúma, Praias, Santo Antônio, Estiva, Geniparana, Cachorros, 

Guarapiranga, Itaqui, bem como, Bacanga e Anil, nas quais rios de pequeno porte deságuam em 

diversas direções abrangendo dunas e praias. 

                                                 
16 Para Kjerfve (1987), estuário é um ambiente costeiro que apresenta conexão restrita com o oceano adjacente. Tal 

conexão permanece aberta pelo menos intermitentemente. Esse ambiente pode ser subdividido em três zonas distintas: 

zona de maré do rio, zona de mistura e zona costeira (MIRANDA et al., 2002). 



46 

 

A conjunção das baías de São Marcos e de São José, juntamente com a Baía do Arraial, 

próxima ao Estreito dos Mosquitos, dão origem a um amplo complexo estuarino, denominado 

Golfão Maranhense. 

O Golfão Maranhense, segundo Feitosa e Trovão (1996), abrange a reentrância 

delimitada, a oeste, pela ponta do Guajuru, município de Cedral, e a leste, pela Ilha de 

Santaninha, no município de Humberto de Campos, tendo ao centro a Ilha de Upaon-Açu, mais 

conhecida como Ilha do Maranhão ou Ilha de São Luís, além da Ilha do Medo, Pequena, 

Livramento, Caranguejos, Duas Irmãs, Tauá-Redonda, Tauá-Mirim e Ponta Grossa e 

compreendendo as baías de Cumã, São Marcos, São José e Tubarão (FEITOSA e TROVÃO, 

1996). 

Em síntese, o Golfão Maranhense é um grande e complexo sistema estuarino em uma 

posição em ângulo reto em relação ao litoral, sua hidrodinâmica é movida pelo regime de marés 

semidiurnas. Ele é largamente aberto ao Norte sobre a plataforma continental, onde se comunica 

diretamente com o Oceano Atlântico Sul, através da abertura compreendida entre a baía de Cumã 

e a baía dos Tubarões com cerca de 100 km (UFMA, 2003).  

O Golfão se interioriza através das baías de São Marcos e de São José ao encontro de 

drenagens independentes; o sistema Mearim/Pindaré/Grajaú, na baía de São Marcos, e o rio 

Itapecuru, na baía de São José (Arraial). Os estuários dominados pelo Golfão apresentam 

morfologia tipicamente alongada, configurando uma geometria em funil, com estreitamento em 

direção ao sistema fluvial. Ele se comunica com o oceano Atlântico pela abertura compreendida 

entre a baía de Cumã e a baía de Tubarões (UFMA, 2003).  
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Figura 18 – Mapa de elevação da Ilha de São Luís com a indicação das maiores altimetrias em tonalidade 

escura. (Fonte: IMESC, 2011). 

 

Na área litorânea do Golfão Maranhense encontram-se formações de apicuns, baías, 

braços de mar, cordões arenosos, furos, ilhas, manguezais, áreas de vasas e praias. A proximidade 

do Equador e a configuração do relevo favorecem a amplitude das marés, que alcançam até 7,2 m, 

com média aproximadamente de 6,6 m, e penetram os leitos dos rios causando influências até 

cerca de 150 km do litoral (FEITOSA e TROVÃO, 2006). 

 

2.1 INSERÇÃO GEOAMBIENTAL DAS OCUPAÇÕES COSTEIRAS DA ILHA DE 

SÃO LUÍS 

 

2.1.1 Aspectos fisiográficos 

 

Para fins de caracterização geoambiental, a área de estudo abordada nesta tese situa-se às 

Folhas São Luís NE (SA. 23-X) e SE (SA. 23-Z) (ALMEIDA, 2000). 
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Figura 19 – Representação das Folhas São Luís NE (SA. 23-X) e SE (SA. 23-Z). (Fonte: CPRM, 2000). 

 

As folhas São Luís NE (SA. 23-X) e SE (SA. 23-Z) cobrem uma área de 

aproximadamente 60.000 km, englobando o nordeste do Estado do Maranhão e noroeste do 

Estado do Piauí, delimitadas pelos meridianos 42 00’ - 45 00’ de longitude oeste de Greenwich e 

pelos respectivos paralelos 0 00’ - 2 00’ / 2 00’ - 4 00’ de latitude sul (ALMEIDA, 2000). 

 

2.1.1.1 Geologia 

 

As folhas São Luís NE (SA. 23-X) e SE (SA. 23-Z) abrangem duas províncias estruturais, 

definidas por Almeida et al. (1977): a Província Parnaíba e a Província Costeira e Margem 

Continental. Na área estudada, a Província Parnaíba é representada pela sua porção setentrional. 

Trata-se de uma bacia intracratônica, que ocupa uma área de 600.000 km
2
, preenchida 

essencialmente por sedimentos terrígenos, tendo mais de 3.000 m de coluna sedimentar, dos quais 

2.500 m de sedimentos de idade paleozoica (ALMEIDA, 2000). 

A espessura total de sedimentos da bacia de São Luís é de cerca de 4.500 m, abrangendo 

rochas paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas. De acordo com Lima e Aranha (1993), a coluna 

sedimentar desta bacia pode ser subdividida em três megasequências deposicionais: 

 

 1 – Rochas sedimentares clásticas (conglomerados, arenitos, siltitos e folhelhos) da 

Formação Bequimão, Grupo Serra Grande e rochas ígneas da era Paleozoica.  

 2 – Rochas carbonáticas e clásticas que compõem as formações Codó, Grajaú, Itapecuru e 

Grupo Canárias, depostas durante a separação da América do Sul e África; 
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 3 – Rochas clásticas e carbonáticas dos grupos Caju e Humberto de Campos, Formação 

Pirabas e Grupo Barreiras. 

 

 

Figura 20 – Mapa geológico da Ilha de São Luís. (Fonte: Zoneamento Costeiro do Estado do Maranhão, 2003). 

 

No Cretáceo Superior dominam os ambientes fluviais, estuarinos e marinhos litorâneos, 

cujas rochas clásticas e carbonáticas são denominadas como Formação Itapecuru (CARVALHO, 

2001). 

No Cenozoico abundam os depósitos fluviais representados por conglomerados, arenitos 

argilitos do Grupo Barreiras, bem como pelos calcários miocênicos da formação Pirabas, que são 

indicativos de um ambiente marinho sob condições climáticas quentes (CARVALHO, 2001). 
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Figura 21 – Coluna estratigráfica de parte da Folha São Luís NE/SE – AS-23 X e Z. (Fonte: VIANA JR., 

2000). 

 

A Ilha de São Luís pertence à Província Costeira e Margem Continental, representada 

pelas bacias marginais de São Luís
17

 e Barreirinhas e constituída por sedimentos psamíticos e 

                                                 
17

 A bacia de São Luís é uma bacia tipo rift, originada a partir dos esforços tectônicos que resultaram na 

formação de Atlântico Equatorial. Está delimitada das bacias adjacentes do Parnaíba e de Barreirinhas, 

pelos altos estruturais Arco Ferrer – Urbano Santos, Alto do Rosário e Arco Tocantins. Durante a abertura 

da margem atlântica na região equatorial do Brasil (Cretáceo Superior), a ação tectônica originou várias 

bacias do tipo rift. Ao mesmo tempo, o embasamento Pré-Cambriano no interior do continente foi 

soerguido, levando à divisão de regiões sedimentares, antes contínuas, em pequenas bacias. Dessa forma 

teve origem a bacia de São Luís, a qual possui uma área de aproximadamente 18.000 km
2
 (CARVALHO, 

2001, p. 145). 
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pelíticos de idade cretácea ao quaternário, implantados durante o rifteamento que provocou a 

migração das placas Sul-Americana e Africana (ALMEIDA, 2000). 

As bacias de São Luís e Barreirinhas comportam rochas cretácicas, recobertas por 

sedimentos pouco consolidados cenozoicos e depósitos do quaternário (UFMA, 2003). 

O substrato da Bacia de São Luís é representado por arenitos, siltitos e folhelhos do 

cretáceo superior, compondo o Membro Psamítico da Formação Itapecuru. Recobrindo em 

discordância angular o Membro Psamítico, encontra-se um conjunto de siltitos, argilitos e 

folhelhos vermelhos, com estratificação plano-paralela, que constituem o Membro Alcântara da 

Formação Itapecuru, de idade cretácea superior (CPRM, 2000).  

Estes litotipos afloram em pontos restritos da área como nas falésias de Alcântara e 

próximas ao farol do Itacolomi; no farol de São Marcos e Porto do Itaqui na Ilha de São Luís, 

inferindo-se como ambiente de deposição desta unidade o lagunar (UFMA, 2003). 

As províncias Costeira e Margem Continental são separadas pelo soerguimento do 

embasamento cristalino (Cráton de São Luís) na área, materializado pelo Bloco de Rosário, 

situado ao longo do Arco Ferrer-Rosário-Bacaba. 

O detalhamento geológico e geomorfológico da área da pesquisa segue nos itens 

subsequentes: 

 

a) Cráton de São Luís 

 

O embasamento cristalino que aflora ao norte da Bacia do Parnaíba foi denominado por 

Almeida (1967) de Cráton de São Luís. Estas rochas afloram, na área estudada, como uma 

“janela” do embasamento, com aproximadamente 150 km
2
, entre os rios Mearim e Munim, 

delimitando-se a norte e a oeste com os depósitos holocênicos da planície flúvio-marinha e 

manguezais; a sul, as rochas do embasamento são recobertas pela cobertura paleogeno-

quaternária detrito-laterítica e a leste são sobrepostas por depósitos pleistocênicos, tanto marinhos 

como eólicos (ALMEIDA, 1967). 

A Zona de São Luís, conforme Mioto (1993 apud COSTA et al. 1996, p. 40), é 

demarcada pelos eventos da área da Baía de São Marcos, nas margens do Rio Itapecuru, na borda 

oeste da Bacia de São Luís. Esta zona coincide com a faixa de justaposição dos blocos Belém e 

São Luís (envolvendo a sutura Gurupi), que teve reativações no Proterozoico (com a colocação de 

rochas intrusivas ácidas), Paleozoico e Mesozoico (Arco Ferrer-Urbano Santos, bacias costeiras) 

(UFMA, 2003). 

O Cenozoico é caracterizado pela deposição dos sedimentos do Grupo Barreiras 

sustentados por sedimentos do Cretáceo (Formação Itapecuru) que demarca a zona de ombreira 
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da bacia de São Luís, cujas estruturas principais são representadas por falhas normais de direção 

NW-SE e inclinadas para NE (UFMA, 2003, 2009). 

 

b) Formação Itapecuru – Ki 

 

Segundo Almeida (2000), o termo Itapecuru foi inicialmente utilizado por Lisboa, em 

1914, que denominou assim os sedimentos aflorantes nos vales dos rios Itapecuru e Alpercatas, 

no Maranhão. 

Lima e Leite (1978) definiram como Formação Itapecuru o conjunto de arenitos de cores 

variegadas com estratificação cruzada e plano-paralela, textura fina a grossa e intercalações de 

siltito e lamito. Mencionaram que na porção noroeste da bacia ocorrem crostas lateríticas e 

bauxíticas, derivadas desta unidade. Para estes autores, a Formação Itapecuru repousa 

discordantemente sobre a Formação Codó ou sobre unidades mais antigas. 

Para Almeida (2000), a Formação Itapecuru que ocorre na porção da Bacia do Parnaíba é 

semelhante em termos: litológico, faciológico e de ambiente deposicional, ao Membro Alcântara, 

da Formação Itapecuru, cartografado por Rodrigues et al. (1994a) na Bacia de São Luís. 

As rochas da Formação Itapecuru de idade cretácea foram subdivididas em Membro 

Inferior Psamítico e Membro Superior Alcântara. O Membro Inferior Psamítico compõe-se por 

arenitos, siltitos, folhelhos, avermelhados e esbranquiçados, finos a médios, cauliníticos, com 

estratificação cruzada, calcarenitos e siltitos micáceos.  

A idade dos sedimentos psamíticos foi baseada em análises micropaleontológica e 

indicam como pertencente ao Albiano (COLARES e ARAUJO, 1990). 

Lovato et al. (1995), levando em consideração as diversas litofácies desta formação, 

aflorante na porção setentrional da Bacia do Parnaíba, sugeriram que a deposição dos seus 

sedimentos se deu em um ambiente transicional de provável planície sublitorânea. 

O estabelecimento deste ambiente foi resultado da instabilidade tectônica, associada ao 

rifteamento que conduziu à abertura do Atlântico Equatorial, possibilitando a evolução de um 

sistema fluvial oriundo de oeste, representado nas folhas São Luís NW e SW (ALMEIDA e 

MARTINS, 1999). 

Com relação à idade da Formação Itapecuru, Almeida (2000), citando alguns autores, a 

exemplo de Price (1947), que descobriu vértebras de saurópodos em arenitos da Formação 

Itapecuru na ilha de Livramento, em frente à cidade de Alcântara (MA), e Mesner e Wooldridge 

(1964) e Miura e Barbosa (1972), que colocaram a Formação Itapecuru no Cretáceo, Andar 

Albiano, indica que a idade dessa Formação é estabelecida posteriormente ao Triássico e 

anteriormente aos sedimentos Barreiras, do Terciário. 
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Colares e Araújo (1990) ratificaram a idade cretácea para esta formação, baseando-se em 

seu conteúdo fóssil. A Formação Itapecuru é correlacionada à Formação Tutoia, da Bacia de 

Barreirinhas (MESNER e WOOLDRIDGE, op. cit.) e Urucuia, da Bacia San Franciscana 

(BARBOSA, 1966). 

As litologias que compõem a Formação Itapecuru foram afetadas por processos de 

laterização, tendo se desenvolvido um perfil pouco evoluído, com espessura de 3 a 4 m, 

caracterizando uma cobertura detrítico/laterítica ou pode ser capeada por sedimentos flúvio-

lacustres holocênicos das amplas planícies de inundação (UFMA, 2009). 

A exposição dessa Formação na área de pesquisa é pouco restrita, geralmente, encontra-

se nos paredões de falésias de Alcântara, com espessura de 20 m, onde se observou sua seção-

tipo. Em São Luís ocorre na falésia da Praia do Boqueirão, ao lado do Porto de Itaqui, Praia da 

Guia e na praia de São Francisco (UFMA, 2009). 

 

c) Bacias de São Luís e de Barreirinhas 

 

A porção setentrional da Folha São Luís SE e a totalidade da Folha São Luís NE são 

cobertas por sedimentos das bacias de São Luís e Barreirinhas, implantadas ao norte da Sinéclise 

Paleozoica do Parnaíba, como resultado da Reativação Wealdeniana da Plataforma Brasileira 

(ALMEIDA, 1967). Elas são bacias do tipo rifte fissural. 

A Bacia de São Luís ocupa uma área continental de aproximadamente 33.000 km
2
, 

enquanto a Bacia de Barreirinhas alcança 15.000 km
2
. Na primeira, a coluna sedimentar atinge a 

espessura de aproximadamente 4.500 m, dos quais, 2.500 m são do Mesozoico (Cretáceo) e o 

restante do Cenozoico. 

Na área, a Bacia de São Luís é constituída por rochas cretáceas da Formação Itapecuru, 

recobertas por formações superficiais de idade cenozoica: Paleogeno, Grupo Barreiras, coberturas 

lateríticas e depósitos quaternários.  
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Figura 22 – Carta estratigráfica da Bacia de São Luís, adaptada de Góes et al. (1990). (Fonte: UFMA, 

2009). 

 

As rochas de idade cretácea da Bacia de São Luís foram estudadas por Rodrigues et al. (1994) 

e consideradas como pertencentes a uma única unidade estratigráfica, a Formação Itapecuru. 

Estes autores a subdividiram em duas subunidades: uma inferior, denominada de Membro 

Psamítico, e outra superior, denominada de Membro Alcântara, coincidente em parte com a 

Formação Alcântara, proposta por Cunha (1968). 

 

d) Membro Alcântara da Formação Itapecuru 

 

Rodrigues et al. (1994b) utilizaram o termo Membro Alcântara, da Formação Itapecuru, 

para designar os siltitos e folhelhos vermelhos, coesos, com estratificação plano-paralela, 

acanaladas, baixo ângulo e pequenos sigmoides; em camadas decimétricas de grande 

continuidade lateral, que intercalam alguns bancos tabulares e lenticulares de calcário creme-

esbranquiçado. 
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Figura 23 – Colunas estratigráficas do Membro Alcântara da Formação Itapecuru, em Alcântara – MA. 

(Fonte: UFMA, 2009). 

 

Essa unidade aflora em áreas muito restritas, geralmente em cortes de falésias, não 

cartografáveis na escala deste trabalho, e geralmente capeada por sedimentos terciários. Seus 

melhores afloramentos são no continente; na falésia de Alcântara, pela margem direita do igarapé 

Puçá e na falésia do litoral de Peru, área do antigo Farol do Itacolomi; e na Ilha de São Luís, nas 

falésias das praias de Boqueirão (ao lado do Porto de Itaqui) e em São Francisco (onde se localiza 

o Farol de São Marcos) (UFMA, 2009). 

O Membro Alcântara repousa em discordância angular sobre os sedimentos do Membro 

Psamítico e, quando está sobreposto por sedimentos pertencentes ao Grupo Barreiras, o contato é 

erosional discordante. Suas rochas foram submetidas a processos de lateritização, tendo 

desenvolvido um perfil pouco evoluído, apresentando processos de ferruginização e caulinização 

em todos os perfis estudados (UFMA, 2009). 

Segundo Rodrigues et al. (1994), o Membro Psamítico da Formação Itapecuru tem idade 

cretácica (Albiano) e o Membro Alcântara tem idade cretácea superior. Esses autores afirmam 

que o Membro Alcântara apresenta duas unidades de fácies: uma pelítica, com duas litofácies e 

outra de natureza carbonática, também com duas litofácies. A fácies pelítica (P), formada por uma 

litofácies basal síltico-arenosa (sa), e a litofácies do topo essencialmente argilosa (pp). A fácies 

carbonática (C) é constituída pelas litofácies calcilutito micrítico (cm) e argilito creme (ag). 
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e) Formações Superficiais 

As coberturas cenozoicas que ocorrem nas Folhas São Luís NE e SE, segundo Almeida 

(2000), são classificadas como Formações Superficiais e agrupam o Paleogeno, o Grupo 

Barreiras, as Coberturas Lateríticas Tércio-Quaternárias e as Coberturas Quaternárias 

(pleistocênicas e holocênicas), como se seguem: 

 

Paleogeno – Ea 

Esta unidade foi informalmente denominada por Rodrigues et al. (1994), com os 

sedimentos encontrando-se sobrepostos discordantemente ao Membro Alcântara da Formação 

Itapecuru e sotopostos, também discordantemente, ao Grupo Barreiras, cujo contato é 

caracterizado por uma superfície erosiva ondulada. Litologicamente, esta unidade é constituída, 

de um modo geral, por siltitos e argilitos de várias cores, contendo intercalações de arenitos finos 

a médios, também de cores variegadas (ALMEIDA, 2000). 

São sedimentos pouco consolidados, de baixa diagênese, bastante lateritizados e 

caulinizados. Englobam os sedimentos considerados em trabalhos anteriores como pertencentes à 

Formação Pirabas (LIMA e LEITE, 1978), que ocorrem na Ilha de São Luís e na Formação Alter 

do Chão (Cunha, 1968), das falésias entre as baías de Cumã e São Marcos. Também são 

semelhantes aos depósitos da Formação Ipixuna, descritos por Francisco et al. (1971). 

Tais sedimentos ocorrem em extensão contínua na porção setentrional da Ilha de São 

Luís, com espessuras de 15 a 20 metros, nas falésias da ilha, e entre a Baía de Cumã e de São 

Marcos. Rodrigues et al. (1994b) reuniram as rochas desta unidade informal em duas unidades de 

fácies: uma arenosa, com seis litofácies, e outra lamosa com quatro litofácies  

As litofácies da unidade de fácies arenosa (A) são: conglomerado (cg), arenitos 

lenticulares fluidizados (lf), arenitos com tidal bundles (tb), arenitos com filmes de lama (fl), 

arenitos médios com cruzadas festonadas (cf) e arenitos com estratificação plano-paralela e 

curlets (pc); e as da unidade de fácies lamosa (L) são: pelitos e arenitos com wavy e linsen (wl), 

pelitos ondulados com megaripples (mr), pelitos com swale e megaflaser (sf) e pelitos laminados 

(pp) (ALMEIDA, 2000). 

A figura que se segue mostra um perfil esquemático caracterizando as litofácies desta 

unidade, em um afloramento situado na praia de Calhau (desembocadura do rio Cojupe), na Ilha 

de São Luís. 

Os sedimentos da unidade informal Paleogeno são afossilíferos, com idade terciária 

paleogena (ALMEIDA, 2000). 
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Figura 24 – Perfil caracterizando as litofácies da unidade Paleogeno (Ea) na praia de Calhau 

(desembocadura do rio Cojupe), em São Luís-MA. As espessuras das camadas estão expressas em metros. 

Fonte: (Rodrigues et al., 1994a). 

 

Grupo Barreiras – ENb 

Segundo Almeida (2000), o termo Barreiras foi usado inicialmente por Branner (1902) 

para designar as camadas areno-argilosas de cores variegadas que afloram nas falésias ao longo 

do litoral do Nordeste brasileiro. 

Rodrigues et al. (1994a), no mapeamento das Folhas São Luís e Cururupu, escala 

1:250.000, consideraram que os sedimentos areno-argilosos que ocorrem naquelas folhas 

pertencem à Formação Barreiras. 

Para eles, naquela área, a Formação Barreiras é constituída de três unidades de fácies: 

conglomerática (C), arenosa (A) e pelítica (P). A conglomerática com uma única litofácies: 

conglomerado de canga laterítica ou petroplintitos (cg); a arenosa constituída de duas litofácies: 

arenitos argilosos (ag) e arenitos de preenchimento de canais (pc); e a pelítica formada por três 

litofácies: siltitos argilosos ocre (as), argilas avermelhadas (av) e argilas esbranquiçadas (ab) 

(ALMEIDA, 2000). 

O Grupo Barreiras, segundo Bigarella e Andrade (1964), designa os sedimentos 

continentais que estão amplamente distribuídos em toda a área de pesquisa desta tese, separados 

da linha de costa pelas coberturas pleistocênicas e holocênicas. São correlatos a duas fases de 
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pediplanização que ocorreram ao longo de toda costa brasileira, durante o Cenozoico 

(ANDRADE, 1955; BIGARELLA e ANDRADE, 1964).  

O Grupo Barreiras repousa sobre unidades mais antigas do Pré-Cambriano até o 

Paleogeno e é recoberto discordantemente pelos sedimentos de idade quaternária (pleistocênica e 

holocênica) (ALMEIDA, 2000). 

Os sedimentos do Grupo Barreiras são afossilíferos, o que dificulta sua datação. 

Mabesoone et al. (1972) e Ghignone (1979) consideram-nos mais recentes que o Mioceno. Para 

Salim et al. (1975) sua idade situa-se entre o Terciário Médio e o Pleistoceno, e Suguio et al. 

(1986) coloca-os entre o Plioceno Inferior e o Superior (ALMEIDA, 2000). 

A Formação Barreiras aflora, predominantemente, na Ilha do Maranhão, nas falésias, 

sopé, encostas e topos dos tabuleiros e de colinas ao longo da área de influência dos 

empreendimentos do duto e terminal.  

Com base em reconstrução de paleoambientes o Grupo Barreiras indica um sistema 

transicional marinho, com significantes entradas de água doce, típico de ambiente estuarino 

(ROSSETTI, 2001). 

 

Coberturas Lateríticas – NQl 

Segundo Almeida (2000), a expressão “depósitos neógenos indiferenciados” foi cunhada 

por Braun, em 1971, para caracterizar todas as coberturas arenosas, argilosas e lateríticas que 

capeiam os remanescentes das superfícies de aplainamento do Ciclo Sul-Americano de King 

(1956), posicionando-os no Terciário.  

Lima e Leite (1978) citam que estas coberturas recobrem indistintamente todas as 

unidades da Bacia do Parnaíba, posicionando-as no Tércio-Quaternário. Costa (1984) apresentou 

um modelo de formação e evolução dos lateritos, utilizando exemplos encontrados no nordeste do 

Pará e noroeste do Maranhão (ALMEIDA, 2000). 

Almeida (2000) classificou os lateritos que ocorrem no Maranhão como imaturos, por 

apresentarem um perfil geológico simples, constituído de horizontes bem definidos.  

Do topo para a base foram descritos os horizontes concrecionário, mosqueado, pálido e 

rocha-mãe. A cobertura laterítica distribui-se na porção centro-oeste da Folha São Luís SE e em 

grande parte da Folha São Luís NE.  

Na primeira, esta cobertura desenvolveu-se essencialmente sobre os sedimentos areno-

pelíticos da Formação Itapecuru, constituindo um perfil laterítico pouco evoluído e caracterizado 

geomorfologicamente por uma superfície peneplanizada, formada de platôs elevados (LOVATO 

et al., 1995).  
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Ao norte da Folha São Luís SE e na Folha São Luís NE estas coberturas desenvolveram-

se sobre todas as unidades de idades inferiores ao Terciário, originando também lateritos 

imaturos, argilo-arenosos, representados em afloramentos pelos horizontes mosqueado e/ou 

pálido, segundo Costa (1987), ocupando os níveis mais baixos da topografia (RODRIGUES et al., 

1994b). 

Para Costa (1984), os lateritos são rochas peculiares, distinguindo-se das demais pela 

estruturação característica em horizontes mineralógica e quimicamente diferenciados, além dos 

aspectos texturais, estruturais e outras propriedades físicas, guardando certo parentesco com as 

rochas sedimentares.  

Suas condições de formação são tipicamente de superfície e controladas pela sua posição 

geográfica, em escala global, dentro da faixa de clima tropical. Modificações climáticas e/ou 

tectônicas podem causar paralisação nos processos de lateritização e provocam o 

desmantelamento e a inversão do perfil laterítico constituído (ALMEIDA, 2000). 

Rodrigues et al. (1994a) observaram três níveis irregulares de conglomerados de canga 

laterítica, que constituem stone lines, caracterizando os episódios de peneplanização que 

ocorreram desde o Neocretáceo até o Quaternário (Holoceno). O nível inferior marca, em alguns 

locais, a discordância entre o Cretáceo e o Paleogeno; e o intermediário, a Superfície Pré-

Barreiras. 

Admite-se que os processos de lateritização foram desencadeados a partir do final do 

Cretáceo - início do Paleogeno, em toda a região, atuando sobre as rochas do embasamento 

cristalino e sedimentos cretáceos e terciários (ALMEIDA, 2000). 

 

Coberturas Quaternárias 

Compreende uma área extensa e plana pertencente à planície flúvio-marinha e fluvial, 

com altitudes variando de 0 a 5 metros. Trata-se de um ambiente estuarino, rico em 

biodiversidade, tendo sua ocorrência ao longo do Rio Mearim, Itapecuru e da Baía do Arraial. 

Caracteriza-se por uma zona de acumulação de sedimentos argilosos e arenosos pertencentes à 

Formação Açuí (ALMEIDA, 2000). 

 

f) Pleistoceno 

 

As coberturas quaternárias pleistocênicas foram agrupadas em três unidades: depósitos de 

cordões litorâneos (QPcl), depósitos de argilas adensadas com areias (QPag) e depósitos eólicos 

continentais (QPe) (ALMEIDA, 2000).  
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Depósitos de Cordões Litorâneos (QPcl) 

Estes depósitos ocorrem principalmente na porção setentrional da Folha São Luís SE, 

formando “ilhas” no interior dos depósitos eólicos continentais (QPe) e são bem caracterizados 

em fotografias aéreas, apresentando-se como corpos de areais de geometria linear, paralelos e de 

baixo relevo. São constituídos de areias predominantemente quartzosas, granulação média, mal 

selecionadas, com grãos manchados de óxido de ferro, originadas pelos processos de tração de 

detritos sob condições de fluxo aquoso de alta energia; fácies de preenchimento de canais 

(ALMEIDA, 2000). 

 

Depósitos de Argilas Adensadas com Areias (QPag) 

Tais depósitos são encontrados na porção oeste da área trabalhada, nas margens do rio 

Mearim. São constituídos de argilas adensadas com areia fina disseminada, maciça, localmente 

bioturbadas, originadas por processos de suspensão/decantação com alguma tração; fácies de 

assoreamento de um amplo golfo (assoreamento do Golfão Maranhense) (ALMEIDA, 2000). 

 

Depósitos Eólicos Continentais (QPe) 

Os depósitos eólicos continentais (QPe) ocorrem em grande área, na porção setentrional 

da Folha São Luís SE, constituídos por areias esbranquiçadas de granulometria fina a média, bem 

selecionada, matura, com estruturas de grain fall e cruzadas de baixo ângulo. São originados por 

processos eólicos de tração, saltação e suspensão subaérea; fácies de dunas e interdunas de 

planície costeira (ALMEIDA, 2000).  

 

g) Holoceno 

 

As coberturas quaternárias holocênicas englobam os depósitos diferenciados em: 

depósitos de mangues (QHm), depósitos marinhos litorâneos (QHml), depósitos eólicos 

litorâneos (QHe), depósitos flúvio-marinhos (QHfm), depósitos aluvionares e coluvionares (QHa) 

e depósitos flúvio-lacustres (QHfl) (ALMEIDA, 2000).  

 

Depósitos de Mangues (QHm) 

Estes depósitos estão localizados próximos ao litoral, geralmente submetidos à ação das 

marés e estão associados aos depósitos de cordões litorâneos (QPcl), aos depósitos de argilas 
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adensadas com areias (QPag), aos depósitos marinhos litorâneos (QHml) e aos depósitos flúvio-

marinhos (QHfm). São constituídos por lamas arenosas, plásticas, não adensadas, maciças e 

bioturbadas, recobertas por vegetação arbustiva característica, desenvolvendo manguezais. São 

originados por processos de tração/suspensão subaquosa, pela ação das marés; representando 

fácies de intermaré/submaré rasa (ALMEIDA, 2000). 

 

Depósitos Marinhos Litorâneos (QHml) 

Depósitos que ocorrem na faixa costeira, constituindo os depósitos arenosos de toda zona 

de praia da planície costeira atual, suavemente inclinada em direção ao mar. Submete-se também 

à ação das marés. São areias esbranquiçadas, de granulometria fina a média, quartzosas, bem 

selecionadas, limpas, mostrando marcas de onda de corrente e de interferência, ripples de adesão, 

parting lineation e bioturbação. São originados por processos de tração subaquosa, sob influência 

de marés em planície costeira suavemente inclinada; correspondendo a fácies de intermaré 

(ALMEIDA, 2000). 

 

Depósitos Eólicos Litorâneos (QHe) 

Estes depósitos ocorrem principalmente na porção emersa da Bacia de Barreirinhas, 

constituindo corpos de dunas eólicas (geralmente móveis) litorâneas, que atingem até 15 m de 

altura. Ao norte da cidade de Barreirinhas (MA), ocorre um grande corpo deste tipo de depósito, 

que é conhecido mundialmente como os Lençóis Maranhenses, constituindo hoje uma reserva 

ambiental denominada de Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. São constituídos por areias 

esbranquiçadas de textura fina a média, bem selecionadas, com grãos arredondados, formando 

campos de dunas e interdunas atuais. São originados por processos eólicos de tração, suspensão e 

saltação; representando a fácies de dunas da planície costeira (ALMEIDA, 2000). 

 

Depósitos Flúvio-Marinhos (QHfm) 

Tais depósitos formam as ilhas nos baixos cursos das principais drenagens e os terraços 

das margens das baías. Eles sofrem influência dos rios e das marés. São constituídos de areias 

finas, esbranquiçadas, quartzosas, texturalmente maturas. Segundo Rodrigues et al. (1994), são 

originados por processos de tração subaquosa, caracterizada pela migração de dunas de acresção 

lateral; constituem fácies de canal e barras de canal (ALMEIDA, 2000). 
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Depósitos Aluvionares e Coluvionares (QHa) 

Estes depósitos ocorrem em um grande corpo na margem esquerda da Baía de São 

Marcos e ao longo dos vales dos principais rios que drenam a região, principalmente os rios 

Parnaíba, Munim, Mearim e Itapecuru. 

Os depósitos aluvionares são constituídos por areias médias, mal selecionadas, 

quartzosas, submaturas a maturas, apresentando intercalações de pelitos, formando os depósitos 

de canal, de barras de canal e da planície de inundação dos cursos médios dos rios. Originam-se 

por processos de tração subaquosa, compreendendo fácies de canal e barras de canal fluvial 

(ALMEIDA, 2000). 

Os depósitos coluvionares são de ocorrência restrita, podendo ser observados nas porções 

médias internas do Golfão Maranhense. São constituídos predominantemente por material 

conglomerático; originados por processos viscosos do tipo fluxo de detritos, constituem fácies de 

leques aluviais de enxurradas (ALMEIDA, 2000). 

 

Depósitos Flúvio-Lacustres (QHfl) 

Ocorrem principalmente na porção sudoeste da Folha São Luís SE, na área de 

interligação entre o rio Mearim e os lagos existentes naquela região e suas extensas planícies de 

inundação. Segundo Lovato et al. (1995), as litologias mais comuns compreendem depósitos de 

barra de pontal, originários do regime meandrante dos rios locais, com areias finas a médias 

intercaladas com pelitos; depósitos de transbordamento constituídos por planície de inundação, 

ocasionada pelas cheias, com grande aporte de material síltico-argiloso e depósitos lacustres, com 

deposição sob baixa energia, resultando em fácies mais argilosas (ALMEIDA, 2000). 

 

h) Formação Açuí 

 

A Formação Açuí compreende sedimentos arenosos inconsolidados, argilosos não 

adensados e de mangue que preenchem as partes topograficamente mais baixas e pelas areias de 

praias e das dunas móveis da faixa litorâneas atual (RODRIGUES et al., 1994a; VIANA JR., 

2000).  

Os manguezais são típicos e extensos nessas áreas. Os sedimentos quaternários da 

Formação Açuí ocorrem em ambientes fluviais, flúvio-marinhos e marinhos litorâneos e 

recobrem todas as demais unidades estratigráficas aflorantes na Bacia de São Luís. Esta formação 

é caracterizada pelos Mangues (Lamas de Manguezais) e Aluviões (Planície Fluvial). 
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 Mangues – Cobertura Quaternária: compreende os mangue existentes na planície flúvio-

marinha com altitudes menores que 5 metros, constituída por sedimentos lodosos, ricos 

em matéria orgânicas e nutrientes, mal drenados, pertencentes à Formação Açuí 

(RODRIGUES et al., 1994a). Os solos presentes são indiscriminados de mangue 

(GOVERNO DO MARANHÃO, 2010). 

 Aluviões – Cobertura Quaternária: as areias fluviais ocorrem nas áreas suavemente a 

moderadamente inclinadas formando os canais de planícies de inundação do curso 

inferior do Rio Itapecuru e de seus afluentes. Esta unidade pertencente à Formação Açuí 

(RODRIGUES et al., 1994a). 

 

2.1.1.1 Geomorfologia 

 

Acompanhando a linha de costa ocorre a Baixada Litorânea ou Planície Litorânea 

resultante do afogamento de rios encaixados nas bordas dos tabuleiros pelo mar flandriano, 

posteriormente convertidos em planícies aluviais e de marés, sob efeito das flutuações do nível do 

mar e das alterações climáticas que afetaram a região no Quaternário e denominada por Ab’Saber 

como “Litoral de Rias” (AB’SABER, 1967).  

Esta unidade de acumulação flúvio-marinha corresponde a uma costa baixa, 

extremamente recortada por numerosos canais e estuários, com uma exuberante faixa de mangue 

penetrando nos vales fluviais afogados comportando, pelas condições morfológicas, hidrológicas 

e climáticas que oferece ilhas, lagoas, praias vasosas, cordões litorâneos e baías (BARBOSA e 

PINTO, 1973; RADAM, 1973), altamente sensíveis à intervenção antrópica. No trecho 

compreendido entre as baías de Cumã e de São Marcos ocorrem terraços de abrasão marinha e 

falésias esculpidas em rochas cretácicas e terciárias, dispostas perpendicularmente à costa 

(UFMA, 2003). 

A Ilha de São Luís localiza-se na Mesorregião Norte Maranhense e de acordo com a 

classificação adotada por Barbosa e Pinto (1973) essa área apresenta como unidade 

geomorfológica preponderante a Planície Flúvio-Marinha do Golfão Maranhense. 
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Figura 25 – Esquema dos compartimentos geomorfológicos da Ilha de São Luís. (Fonte: UFMA, 2009). 

 

A Planície Flúvio-Marinha do Golfão Maranhense é uma região rebaixada e alagadiça 

dos estuários dos rios Pindaré, Mearim, Itapecuru e Munim (BARBOSA e PINTO, 1973), cujas 

bacias drenam juntas mais de 200.000 km². Esta unidade geomorfológica é caracterizada pela 

presença de várias ilhas, lagoas, planícies de maré (com ou sem presença de mangue), bem como 

pela planície flúvio-marinha de Perizes.  

É composta principalmente por depósitos argilosos ricos em matéria orgânica oriundo dos 

extravasamentos das calhas principais e consequente deposição nas zonas interfluviais.  

Os efeitos das marés são notáveis na área, tendo como exemplo o curso inferior do rio 

Mearim, nas proximidades dos municípios de Vitória do Mearim e Arari, onde ocorre o fenômeno 

da pororoca (tidal bore). Segundo Ferreira e Kjerfve (1992), este fenômeno representa o limite 

frontal da maré enchente, que, sob a forma de uma onda, avança rio acima, revertendo o sentido 

da corrente fluvial, quebrando-se sobre margens e bancos de areia. 

Tal fenômeno hidrodinâmico, em função da penetração das marés, pode avançar 

continente adentro cerca de 211 km (a partir da fronteira com o mar aberto). 
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Figura 26 – Golfão Maranhense com presença de ilhas, planícies de maré com e sem vegetação de 

mangue, planície flúvio-marinha, canais de maré e delta de maré. Fonte: Carta imagem do LANDSAT-7 

(2000). EMBRAPA Monitoramento por satélite (www.zee.ma.gov.br). 

 

A Ilha de São Luís é caracterizada por um relevo plano a suavemente ondulado, 

correspondendo a uma superfície aplainada dissecada, onde predominam platôs, colinas baixas de 

topos de alguma convexidade, às vezes quase tabulares (modeladas em rochas sedimentares) e 

vales pouco profundos. 

A área de pesquisa apresenta baixa altimetria, por causa da sua proximidade em relação 

ao mar e da intensa dissecação a qual esteve submetida ao longo do Quaternário.  



66 

 

 

Figura 27 – Mapa geomorfológico da Ilha de São Luís. (Fonte: UFMA, 2003). 

 

a) Baixo platô sedimentar 

 

Os tabuleiros costeiros situados na Ilha do Maranhão são compostos por uma sequência 

arenosa e areno-argilosa da Formação Barreiras, dissecada em mesas com bordas abruptas nas 

proximidades da planície litorânea (EL ROBRINI et al., 2006).  

Esta feição morfológica apresenta-se ora recoberta por vegetação arbustiva arbórea, ora 

com solo desnudo evidenciando a ocorrência de processos erosivos (movimentos de massa e 

erosão regressiva) causados pelo escoamento das águas superficiais e subsuperficiais, originando 

ravinas, voçorocas, dentre outras feições morfológicas.  
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No Distrito Industrial de São Luís – DISAL, os tabuleiros com altitudes entre 20 e 40 m 

apresentam uma significativa declividade das encostas decorrentes, tanto dos processos erosivos 

quanto pela atividade da extração de areia para construção civil. 

Os baixos platôs constituem uma superfície rebaixada por processos erosivos onde 

predominam formas planas a levemente ondulada com presença de vales em manjedoura. 

Essas subunidades são regionalmente conhecidas como baixos planaltos sedimentares, 

caracterizadas por apresentar topografia mais ou menos plana e baixa altitude. As colinas 

encontradas na área seguem a conceituação de (SUERTEGARAY, 2003), constituindo pequenas 

elevações, em geral côncavo-convexa, com altitudes predominantes entre 20 e 40 metros, 

caracterizando extensas áreas do baixo platô. As colinas constituem uma feição do relevo bastante 

suavizada em função dos processos denudacionais vigentes na área ao longo do tempo.  

A diferença básica entre os tabuleiros costeiros da Ilha do Maranhão e os baixos platôs da 

Planície Sub-litorânea de Bacabal reside no fato de que o primeiro apresenta sua dissecação em 

forma de mesas (relevo tabular) e o segundo caracteriza-se pela dissecação do pediplano 

Pleistocênico em colinas e vales pouco aprofundados. 

 

b) Planície e vales fluviais 

 

As planícies aluviais são resultantes dos processos de acumulação, do escoamento das 

águas dos rios. Elas correspondem a formações recentes (Quaternário), depositadas as margens 

dos principais rios e seus respectivos afluentes. São áreas sujeitas a inundações periódicas, 

caracterizadas pela presença de sedimentos aluvionares constituídos de cascalhos, areias, siltes e 

argilas com relevo relativamente plano.  

Os vales são formados pelo talvegue e duas vertentes com declividades convergentes, de 

forma alongada, sulcada pelas águas superficiais. 

 

c) Baías, estuários, enseadas e estreitos 

 

Os estuários dominados por marés apresentam morfologia tipicamente alongada, 

configurando uma geometria em funil, com estreitamento em direção ao sistema fluvial. O Golfão 

em alusão comunica-se com o oceano Atlântico através da abertura compreendida entre a baía de 

Cumã e a baía de Tubarões.  

A evolução geomorfológica do Golfão, de acordo com Ab’ Saber (1960), iniciou-se com 

o soerguimento da faixa litorânea, no Plioceno, implicando em superimposição da rede de 
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drenagem e erosão da Formação Barreiras, seguido por um novo soerguimento com retomada de 

erosão e aprofundamento dos vales a um nível mais inferior.  

No Pleistoceno seguiu-se pela maior regressão marinha, originando uma nova 

configuração das baías de São Marcos e de São José e o surgimento da Ilha do Maranhão, 

deixando como testemunho no continente a planície flúvio-marinha de Perizes. No final do 

Pleistoceno ocorreu um novo soerguimento de menor intensidade e uma moderada transgressão 

marinha, responsável pela redefinição da morfologia do Golfão Maranhense.  

A margem direita do Golfão Maranhense apresenta-se mais elevada que a margem 

esquerda. Tal fato é responsável pelo escoamento das águas da baía de São José/Arraial em 

direção à baía de São Marcos, pelo Estreito dos Mosquitos.  

A Planície Flúvio-Marinha do Golfão Maranhense caracteriza-se pela ocorrência de 

inúmeros canais e extensos campos inundáveis que estão sujeitos à influência das marés. Nessa 

região há ocorrência de uma extensa planície flúvio-marinha colmatada por sedimentos fluviais 

recentes.  

A planície de maré (área pantanosa) de baixo gradiente apresenta-se recortada por 

inúmeros canais de maré (SUGUIO, 1992). Em amplas áreas, as margens dos rios Itapecuru (Baía 

de São José/Arraial), Mearim (Baía de São Marcos), no campo de Perizes e na Ilha dos 

Caranguejos a planície de maré, constituída principalmente por fração fina (silte + argila), 

encontra-se ora destituída de vegetação, ora colonizada pela vegetação de mangue. 
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Figura 28 – Carta de hipsometria da Ilha do Maranhão e do Golfão Maranhense. 

 

d) Tabuleiro, falésias, dunas e praias 

 

As falésias constituídas por material friável (sedimentos da Formação Barreiras, ricos em 

óxido de ferro de coloração vermelho amarelado) são altamente suscetíveis a erosão por 

processos marinhos, eólicos e/ou pluviais.  

Na base das falésias tem-se frequentemente a presença de blocos e matacões 

denominados depósitos de tálus. 
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As dunas costeiras ocorrem onde existe grande suprimento de sedimentos arenosos com 

granulometria fina, ventos constantes capazes de mover as areias e um local onde estas podem se 

acumular (SILVA et al., 2004). Na planície costeira do Golfão Maranhense e ao entorno das ilhas 

as dunas atuais, quando existentes, situam-se na zona contigua à linha máxima de preamar ora 

desprovida de cobertura vegetal ora colonizada por vegetação de restinga. Estas formações 

quaternárias são constituídas de areias quartzosas finas a muito finas, o que proporciona o seu 

deslocamento sob efeito dos ventos predominantes de NE (SANTOS, 1989). 

As praias arenosas dissipativas da Ilha do Maranhão apresentam inclinação caracterizada 

como pequena (inferior a 5º), com grau médio de exposição às ondas e larguras variando de 100 

m até 1.000 m durante a baixa-mar. Os sedimentos ao longo do prisma praial são constituídos 

essencialmente por areias quartzosas finas (0,177-0,128 mm) a muito finas (0,88-0,062 mm), 

muito bem selecionadas, pobre em fragmentos biogênicos, com assimetria dos grãos 

aproximadamente simétrica à positiva e curtose variando de leptocurtica a mesocurticas 

(SANTOS, 1989; TAROUCO e SANTOS, 1997; SOBRINHO, 1998; VIANA, 2000; SANTOS, 

1996). 

 

e) Planície Flúvio-Marinha do Golfão Maranhense 

 

Esta área é constituída por um relevo plano (63%) a suavemente ondulado (28%), 

formada por um conjunto de colinas com altitudes variando de 17 a 37 m, modelada em rochas 

sedimentares da Formação Itapecuru, representando uma faixa de transição entre a Planície 

Flúvio-Marinha do Golfão Maranhense e os níveis mais elevados do Pediplano Central do 

Maranhão (UFMA, 2009). 

Nas áreas planas da planície flúvio-marinha, intensamente assoreada, encontram-se os 

sedimentos pelíticos de coloração cinza constituídos por argilas, siltes e areia fina, em porções 

subordinadas, salobras e adensadas. 

Esta unidade de acumulação flúvio-marinha caracteriza uma costa baixa, extremamente 

recortada por numerosos canais e estuários, com uma exuberante faixa de mangue ao longo dos 

vales fluviais afogados. Devido às condições oceanográficas, hidrológicas e morfoclimáticas as 

principais feições morfoesculturais, representadas pelas baías, estuários, enseadas, campos 

inundáveis, ilhas, estreitos, planícies de maré lamosas, praias, dunas, falésias, pontais rochosos e 

arenosos, cordões litorâneos, lagoas e lagunas, são altamente sensíveis à intervenção antrópica 

(UFMA, 2009). 

As areias fluviais ocorrem nas áreas suaves a moderadamente inclinadas, formando as 

planícies de inundação do curso inferior do Rio Itapecuru e de seus afluentes. Os sedimentos 

aluvionares são formados por cascalhos, seixos, areias e argilas. 
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2.1.1.2 Solos 

 

A estratigrafia da Ilha está representada por sedimentos cretáceos (Formação Itapecuru), 

Terciário (Série Barreira) e Quaternário (Formação Açuí), (CAVALCANTE e TAROUCO, 

1988). 

A Ilha de São Luís possui solos do tipo latossolo amarelo e podzólico amarelo 

concrecionário com vegetação caracterizada por floresta ombrófila densa e formações com 

influência marinha e flúvio-marinha como manguezais e restingas (IBGE, 2001), bem como 

outras classes de solos em áreas estudadas recentemente (UFMA, 2003). 

 

 

Figura 29 – Mapa de solos da Ilha de São Luís. (Fonte: UFMA, 2003). 

 



72 

 

a) Latossolo amarelo textura média 

 

Esta unidade é caracterizada por possuir horizonte B latossólico, de coloração amarela e 

transições graduais ou difusas entre seus horizontes. São solos profundos de baixa fertilidade 

natural, baixa saturação de bases e ácidos a fortemente ácidos. Apresentam perfil com sequência 

de horizontes A, B e C, e são bem drenados.  

O teor de argila no horizonte B pode variar de 15 a 35% com predominância de minerais 

1:1, principalmente do grupo da caulinita. Esta classe de solo é originada de sedimentos da 

Formação Barreiras do Terciário, sendo encontrada na zona denominada Tabuleiros Costeiros, 

com relevo plano e suave ondulado e vegetação de floresta subcaducifólia e subperenifólia 

(UFMA, 2003). 

 

b) Plintossolo 

 

Os Plintossolos estão associados, comumente, a áreas sujeitas à restrição e à percolação 

da água no perfil e ao efeito temporário do excesso de umidade, sendo por isso imperfeitamente 

drenados, caracterizados por horizonte plíntico abaixo do horizonte A, com mosqueado de cores 

vermelhas e outras sobressaindo as cores acinzentadas claras. Logo abaixo ao horizonte A de cor 

escurecida, existe um horizonte de cores pálidas com transição abrupta para o horizonte 

subjacente B (UFMA, 2009). 

Apresenta caráter Álico e Eutrófico, de baixa e alta atividade de argila, horizonte A 

moderado, textura média no horizonte superficial e média ou argilosa no horizonte subsuperficial, 

dependendo do tipo do material originário. São originados de sedimentos da Formação Itapecuru 

e, em alguns casos, de sedimentos da Formação Barreiras, com relevo plano ou suave ondulado e 

apresentam sequência de horizontes A - Btpl – Cpl ou A – Cpl (UFMA, 2003). 

 

c) Solos indiscriminados de mangues 

 

São solos gleizados, muito mal drenados, com altos teores de sais provenientes da água 

do mar e de compostos de enxofre, que se formam nas áreas sedimentares baixas e alagadas em 

que ocorre acúmulo de matéria orgânica no litoral (UFMA, 2009). 

Nesta classe estão os Solonchaks que apresentam horizontes sálicos, com elevados teores 

de sais diversos e alguns solos tiomórficos contendo elevados teores de sulfatos e/ou enxofre 

elementar. A presença do tiomorfismo é indicada quando a amostra do solo saturado de água 

possui forte odor de gás sulfídrico. 
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Estão distribuídos ao longo da faixa costeira da baixada litorânea, proximidades das 

desembocaduras de rios, margens de lagoas, sob influência das marés, onde a diminuição das 

correntes de água favorece a deposição de sedimentos de material fino em mistura com detritos 

orgânicos. Os detritos orgânicos são originados pela decomposição de plantas dos mangues e pela 

intensa atividade biológica produzida, principalmente pelos caranguejos, abundantes nestes 

terrenos lamacentos (UFMA, 2009). 

Estas áreas não são utilizadas para agricultura, devido às fortes limitações que os solos 

apresentam quanto ao excesso d’água e sais solúveis, prejudiciais ao desenvolvimento da maioria 

dos vegetais (UFMA, 2003). 

 

d) Areias quartzosas 

 

Classe que compreende solos arenosos, essencialmente quartzosos, oriundos de 

sedimentos arenosos do Grupo Barreiras do Terciário. São profundos a muito profundos, com 

baixo teor de argila (<15%) e excessivamente drenados. Quimicamente apresentam baixa 

fertilidade natural, com baixa saturação de bases (valor V menor que 50%), baixa soma de bases, 

em que algumas vezes o alumínio domina o complexo sortivo (UFMA, 2003). 

Possuem sequência de horizontes A - C, com pouca diferenciação das suas características, 

mas pode ser evidenciada uma pequena diferenciação na cor. São encontrados na zona 

denominada Tabuleiros Costeiros, com relevo plano e suave ondulado e vegetação de floresta 

subcaducifólia (UFMA, 2009). 

Estes solos são pouco aproveitados na agricultura, devido à baixa fertilidade natural e 

excessiva drenagem; mesmo sendo a fertilidade natural baixa, a maior limitação quanto ao uso 

destes solos, a textura arenosa, a excessiva drenagem e a baixa capacidade de retenção de água 

em muito concorrem para que os mesmos sejam pouco adequados para a maioria das culturas, 

contudo um manejo racional, com aplicação de adubação química e orgânica e a utilização da 

irrigação, pode proporcionar uma boa resposta no que se refere ao aumento da produção e 

produtividade de culturas como mandioca, feijão, coco-da-praia etc. 

 

e) Areias quartzosas marinhas 

 

Solos sem horizontes genéticos definidos, extremamente arenosos, com conteúdo de 

argila sempre menor que 15% dentro de uma profundidade de 2 metros. Apresentam sequência de 

horizontes A fracamente desenvolvido sobre um horizonte C. São de baixa fertilidade natural e de 

baixa potencialidade agrícola (UFMA, 2003). 
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Ocorrem na faixa litorânea, originados de deposições eólicas de origem marinha em 

relevo praticamente plano e, às vezes, apresentando microrrelevo formado pela depressão 

marinha. 

Estas áreas estão praticamente sem uso agrícola, por causa da sua muito baixa fertilidade 

natural e acidez elevada, a não ser algum uso esporádico com pecuária extensiva. 

A ocorrência predominante de ecossistemas de manguezais no litoral maranhense confere 

aos sedimentos destes ambientes características típicas, tais como: granulometria fina (com 

predomínio de silte e argilas), altos teores de matéria orgânica e sal, e cor escura, estando 

submetidos a inundações periódicas. Tais características resultam, em grande parte, da deposição 

de material detrítico, uma vez que os manguezais estão entre os ecossistemas mais produtivos do 

planeta, representando um importante estoque global de carbono (UFMA, 2009). 

 

2.1.1.3 Hidrologia 

 

A Ilha do Maranhão apresenta um potencial hidrográfico significativo, com as bacias do 

Anil, Bacanga, Tibiri, Paciência, Cachorros, Estiva, Guarapiranga, Inhaúma, Itaqui, Geniparana, 

Santo Antônio e as microbacias da região litorânea (IMESC, 2011). 

 

 

Figura 30 – Mapa das bacias hidrográficas da Ilha de São Luís. (Fonte: IMESC, 2011). 
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Há também a bacia do rio Paciência que drena as áreas dos 4 municípios e, a bacia do 

Santo Antônio com áreas em quase todos os municípios, com exceção da Raposa; estas bacias são 

consideradas intermunicipais. As demais bacias possuem pequenas densidades demográficas em 

virtude do tipo de uso e ocupação, pois se encontram nas zonas urbanas e industriais da Ilha do 

Maranhão (IMESC, 2011). 

 

Tabela 2 – Rios que formam as Bacias Hidrográficas da Ilha de São Luís 

Bacias Hidrográficas 

Anil  

Bacanga  

Tibiri  

Paciência  

Inhaúma  

Praias  

Santo Antônio  

Estiva  

Geniparana  

Cachorros  

Guarapiranga  

Itaqui 

 

Os sistemas de drenagem, de acordo com a hierarquia de Strahler, apresentaram 

graus de ramificação de quarta, quinta e sexta ordens, considerando quanto mais 

ramificada forem à rede, mais eficiente será o sistema de drenagem (ARAUJO et al., 

2009). 

 

Tabela 3 – Descrição das Bacias Hidrográficas da Ilha de São Luís 

Bacias Hidrográficas Área (km
2
) Hierarquia Fluvial Perímetro (km)  CRD (km)  

Anil  40,94  5ª ordem  33,39  94,00  

Bacanga  105,9  5ª ordem  48,86  254,60  

Tibiri  140,04  6ª ordem  52,88  416,63  

Paciência  153,12  4° ordem  73,95  184,00  

Inhaúma  27,52  5° ordem  26,15  75,06  

Praias  61,05  1° ordem  69,90  89,68  

Santo Antônio  100,46  4ª ordem  60,04  136,82  

Estiva  41,65  4ª ordem  36,92  75,32  

Geniparana  81,18  5ª ordem  60,36  200,03  
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Cachorros  65,00  5ª ordem  38,49  166,59  

Guarapiranga  16,48  4ª ordem  24,98  63,26  

Itaqui  48,60  3ª ordem  49,18  107,61  

 

 

Figura 31 – Superposição de limites de sub-bacias na AID em Modelo Digital de Terreno (MDT) para a 

região de São Luís. (Fonte: UFMA, 2009). 
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2.1.1.4 Cobertura vegetal 

 

Na Ilha de São Luís, grosso modo, a cobertura vegetal é representada por duas 

associações florísticas, integrantes de duas Províncias Fitogeográficas: Província Amazônica, 

representada pela vegetação terrestre, e Província Atlântica (Litorânea ou Costeira), representada 

pela vegetação dos mangues (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2010). 

Estas províncias refletem os fatores climáticos, sendo que o Maranhão estaria situado 

dentro da província Amazônica (Setor Oriental ou do Meio Norte), da Atlântica (Sub-província 

Litorânea ou Costeira) e da Central ou dos Cerrados (Setor do Rio Parnaíba).  

 

  

Figura 32 a-b – Floresta de mangues em área estuarina que circundam a Ilha de São Luís. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2007. 

  

Figura 33 a-b – Lagoas e nascentes com vegetação de buritizais e de juçaras. Fotos: Arkley Bandeira, 

2007. 
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Figura 34 a-b – Campos inundáveis e vegetação característica dessas formações. Fotos: Arkley Bandeira, 

2007. 

 

A cobertura vegetal da Ilha de São Luís varia de acordo com as características do relevo, 

a proximidade com os cursos d’água e o grau de alteração antrópica. Para fins de classificação, as 

formações vegetais da região são divididas em: formações pioneiras, mata secundária e vegetação 

frutífera. As formações pioneiras são feições ligadas às áreas de influência marinha e estuarina, 

tais como dunas, restingas, manguezais, apicuns e marismas. 

A vegetação predominante é a Mata Pluvial tropical Hileiana, denominada localmente de 

Pré-Amazônia. De sua proximidade com o domínio Atlântico decorre a presença de formações 

como os manguezais, e também espécies comuns às zonas de Tabuleiros Arenosos e Mata 

Pluvial, como tucum (Bactris marajá), babaçu (Orbignya speciosa), andiroba (Carapa 

guianensis), juçara (Euterpe oleracae), buriti (Mauritia flexuosa), bacuri (Plantonia insignis), 

cajá (Spondias macrocarpa), caju (Anacardium occidentallis), cupuaçu (Theobrona 

grandiflorum), jenipapo (Genipa amaricana), dentre outras (GOVERNO DO ESTADO DO 

MARANHÃO, 2010). 

Entre as espécies reconhecidas como integrantes da vegetação terrestre na área, podem 

ser citadas: jitirana (Ipomoca crassifólia), chanana (Turnera ulmifolia), tiririca (Cyperus ferax), 

tajá (Philodendrum sp), urtiga (Merrenira aegyptica), bananeira (Musa paradisiaca), mamona 

(Ricinus communis), Jurubeba (Solanum crinitum), imbaúba (Cecropia peltata), tucum (Bactris 

sp), goiabeira (Psidium guajava), entre as principais. 

 

a) Vegetação dos Mangues 

 

O ecossistema de manguezal é formado por um conjunto de plantas adaptada a terrenos 

banhados pelas marés de salinidade (particularmente o médio litoral médio), em domínios da 

planície flúvio-marinha, que se estende por toda a região do médio e o baixo curso do rio Anil. 
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Com base em levantamento para Ilha de São Luís, a composição florística dos 

manguezais está formada por dois grupos identificados como: componentes essenciais e 

componentes complementares. 

Entre os componentes essenciais estão consideradas as espécies lenhosas, de porte 

arbóreo e/ou arborescente, denominadas genericamente de mangues.  

Exemplos das espécies que integram os componentes essenciais são: mangue vermelho 

(Rhizophora mangle), mangue branco (Laguncularia racemosa), mangue Siriba (Avicennia 

schaueriana), Siriba (A. germinans), e mangue-de-botão (Conocarpus erecta) (UFMA, 2009). 

Exemplos das espécies que integram os componentes complementares são: cipó-de-

mangue (Rhabidadenia biflora), junguinho (Eleocharis geniculata), samambaia-açu (Acrostichum 

aureum) e Bredo-do-mangue (Sesuvium portulacastrum). 

 

Tabela 4 – Famílias botânicas do Parque Estadual do Bacanga 

FORMAÇÃO DE MATA PRÉ-AMAZÔNICA FORMAÇÃO DE MATA CILIAR 

Annonaceae; Apocynaceae; Bignoniaceae; 

Boraginaceae; Burseraceae; Chrysobalanaceae; 

Euphorbiaceae; Flaucortiaceae; Guttiferae; 

Hypericaceae; Hippocrateaceae; Lecythidaceae; 

Leguminosae; Melastomataceae; Moraceae; 

Myrtaceae; Nyctaginaceae; Ochnaceae; Olacaceae; 

Palmaceae; Rubiaceae; Sapindaceae; Sapotaceae; 

Vochisiaceae. 

Annonaceae; Bignoniaceae; Bombacaceae; 

Cochlospermaceae; Dilleniaceae; Esperculiaceae; 

Hypericaeae; Leguminosae; Malpiguiaceae; 

Melastomataceae; Ochnaceae; Palmaceae; 

Polygonaceae; Rubiaceae; Sapindaceae; Tiliaceae; 

Vochisiaceae. 

Fonte: (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2010). 

2.1.1.5 Fauna 

 

A primeira descrição da fauna maranhense foi elaborada pelo padre e naturalista frei 

Cristóvão de Lisboa, no manuscrito História dos Animais e Árvores do Maranhão, elaborado 

entre 1625 e 1631(LISBOA, 1985), durante sua estada missionária. Nessa obra são reunidos 

desenhos, esboços e explicações detalhadas sobre a fauna maranhense, em especial da Ilha de São 

Luís, local em que permaneceu nos primeiros anos da colonização portuguesa. 

Com base nesse documento, bem como de bibliografias atuais, foi realizado levantamento 

faunístico da Ilha de São Luís. 
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Tabela 5- Relação dos Taxa da Ilha de São Luís 

Anuros e lepidossaurídeos Bufos marinus; Hyla minuta; Leptodactylus fuscus; Leptodactylus 

ocellatus; Boa constrictor; Crotalus sp.; cobra-papagaio; cobra-cipó; 

jararaca; cobra-coral; teiú; camaleão; jacaretinga. 

Aves Crupturellus parvirostris; Cathartes aura; Buteo nitidus; Milvago 

chimachima; Aramides cajanea; Columbina passerina; Ara nobilis; 

Piaya cayana; Glaucis hirsuta; Pteroglossus sp.; Dendrocincla 

fulliginosa; Formicivora grisea; Chiroxiphia pareola; Mionestes 

oleagineus; Progne chalybea; Troglodytes aedon; Turdus leucomelas; 

Hylophilus pectoralis; Cacicus cela; Dacnis cayana; Euphonia 

violacea; Arremon taciturnus; Passer domesticus. 

Mamíferos Cebus apella; Saimiri sciurus; Felis yagouarondi; Felis wiedii; 

Dasypus sp.; Tamandua tetradactyla; Ciclopes didactylus; Bradypus 

tridactylus; coati; guaxinim-de-mangue; guaxinim-de-mata; paca; 

cutia; raposa; mucura; mucuri. 

Fonte: (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2010). 

 

Com relação a espécies da fauna bentônica encontrada na Ilha de São Luís e que podem 

servir de parâmetro para a identificação dos vestígios zooarqueológicos dos sítios arqueológicos 

estudados nesta tese, Oliveira e Mochel (1999) indicam a existência das seguintes espécies, 

conforme Tabelas 6 e 7. 

 

 
 

Figura 35 a-b – Mamíferos encontrados na Ilha de São Luís: preguiça e coati. Fotos: Arkley Bandeira, 

2006. 
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Figura 36 a-b – Mamíferos encontrados na Ilha de São Luís: cotia e peixe-boi marinho. Foto: Arkley 

Bandeira, 2006 e iconografia: Lisboa, 1985. 

  

Figura 37 a-b – Mamíferos encontrados na Ilha de São Luís: paca e tatu. Iconografia: Lisboa, 1985. 

 

Tabela 6 – Relação dos moluscos encontrados na Ilha de São Luís – MA 

TAXA (FILO) CLASSE  ESPÉCIE  CLASSIFICAÇÃO ECOLÓGICA 

MOLLUSCA 

 

Bivalvia 

 

Tagelus plebeius 

Crassotrea rhizophorae 

Lucina pectinata 

Neoteredo reyneii 

Mytella guayanensis 

Mytella falcata 

Martesia striata 

Martesia fragilis 

Cyrtopleura costata 

Protothaca pectorina 

Anomalocardia brasiliana 

Marinho-estuarino 

 Gastropoda 

 

Littorina angulifera 

Melampus coffeus 

Thais haemastoma 

Marinho-estuarino 



82 

 

Neritina virginea 

Natica carrena 

Petaloconchus varians 

Nassaruis vibex 

Pugilina morio 

Bursatella sp 

Biomphalaria sp 

Littoridina sp 

Adaptado de OLIVEIRA e MOCHEL (1999) pelo Autor. 

 

Tabela 7 – Relação dos crustáceos e anelídeos da Ilha de São Luís – MA 

TAXA (FILO)  FAMÍLIA CLASSIFICAÇÃO 

ECOLÓGICA 

CRUSTACEA Portunidae 

Xantidae 

Grapsidae 

Ocypodidae 

Chtamalidae 

Penaeidae 

Marinho-estuarino 

ANNELIDA Polychaeta 

Oligochaeta 

Marinho-estuarino 

Adaptado de OLIVEIRA e MOCHEL (1999) pelo Autor. 

 

 

 

Figura 38 a-b – Crustáceos encontrados na Ilha de São Luís: lagosta e siri. Iconografia: Lisboa, 1985 e 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 
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O levantamento ictiológico
18

 da Ilha de São Luís levou em consideração estudos atuais de 

identificação de espécies e caracterização das ocorrências em alguns estuários da região.  

A costa maranhense, a segunda maior do Nordeste, com 640 km de extensão, compreende 

o trecho que vai da foz do Rio Parnaíba, a leste, até a foz do Rio Gurupi, a oeste, estando situada 

na bacia sedimentar Piauí/Maranhão, formada no Paleozoico (ALMEIDA et al., 2006). A Tabela 

8 descreve as principais espécies da zona oceânica e estuarina: 

 

Tabela 8 – Ocorrência de peixes em área estuarina da Ilha de São Luís 

FAMÍLIA ESPÉCIE AUTOR NOME 

VULGAR 

CLASSIFICAÇÃO 

ECOLÓGICA 

Achiridae Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) Solha Estuarina 

oportunista 

Anablepidae Anableps anableps (Linnaeus, 1758) Tralhoto  Estuarino-residente 

 

 

 

 

 

Ariidae 

 

 

Arius rugispinis (Valenciennes, 

1840) 

Jurupiranga Marinho-estuarina 

Aspistor quadriscutis (Valenciennes, 

1840) 

Bagre-

cangatã 

Migrante marinha 

Bagre bagre (Linnaeus, 1766) Bandeirado Marinho-estuarina 

Cathorops spixii (Agassiz, 1829) Uriacica Marinho-estuarina 

Hexanematichthys 

herzberggi 

(Bloch, 1794) Bagre guribu 

 

Marinho-estuarina 

 Hexanematichthys 

proops 

(Valenciennes, 

1840) 

Uritinga Migrante marinha 

Aspredinidae  Aspredinichthys 

tibicen 

(Valenciennes, 

1840) 

Raia-viola Migrante-marinha 

Auchenipteridae Pseudauchenipterus 

nodosus 

(Bloch, 1794) Papista Estuarino-residente 

 

Batrachoididae 

Thalassophryne 

nattereri 

(Steindachner, 

1876)  

Ninquim Migrante-marinha 

 Batrachoides 

surinamensis 

(Bloch e 

Schneider, 1801) 

Pacamão Estuarino-residente 

Belonidae  Strongylura marina (Walbaum, 1792) Peixe agulha Migrante-marinha 

 

 

 

 

Carangidae 

 

Caranx latus (Agassiz, 1831) Xaréu Estuarina 

oportunista 

Chloscombrus 

chrysurus  

(Linnaeus, 1766) Fava, arriba 

saia  

Migrante-marinha 

Oliglopites palometa (Cuvier, 1832) Tibiro 

amarelo 

Estuarina 

oportunista 

 Selene-vomer (Linnaeus, 1758) Peixe-galo Estuarina 

oportunista 

 Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1766) Arriba saia Migrante-marinha 

Carcharhinidae Rhizoprionodon 

porosus 

(Poey, 1861) Tubarão 

rabo-seco 

Oceânico, pelágico 

 

Centropomidae 

Centropomus 

parallelus 

(Poey, 1860) Camurim 

branco 

Estuarina 

oportunista 

 Centropomus 

pectinatus 

(Bloch, 1792) Camurim 

preto 

Estuarina 

oportunista 

                                                 
18 Em ecologia e ciências pesqueiras, chama-se ictiofauna ao conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada 

região biogeográfica. 
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 Symphurus plagusia (Bloch e 

Schnneider, 

1981) 

Linguado Estuarina 

oportunista 

Dasyatis sp. ----------- Raia Estuarino-costeiro-

oportunista 

Elopidae Elops saurus (Linnaeus, 1766) Urubarana  Estuarina 

oportunista 

 Anchoa spinifer (Valenciennes, 

1840) 

Sardinha 

vermelha  

Estuarina 

oportunista 

     

 

Engraulidae 

Anchovia clupeoides (Swainson, 1839) Sardinha alta  Estuarina 

oportunista 

 Cetengraulis 

edentulus 

(Curvier, 1829) Sardinha 

verdadeira 

Migrante marinha 

  FAMÍLIA ESPÉCIE AUTOR NOME 

VULGAR 

CLASSIFICAÇÃO 

ECOLÓGICA 

Engraulidae Peterengraulis 

atherinoides 

(Linnaeus, 1758) Sardinha de 

gato 

Estuarina 

oportunista 

Ephippidae Chaetodipterus faber (Broussonet, 

1782) 

Paru Migrante marinha 

Gerreidae Diapterus rombeus (Curvier, 1829) Peixe prata  Estuarina 

oportunista 

Haemulidae Pomadasys 

corvinaeformis  

(Steindachner, 

1868) 

Jiquiri 

branco 

Migrante marinha 

Geyiatremus luteos  (Bloch, 1795) Peixe pedra Estuarina 

oportunista 

Louriicaridae Glyptoperychthys 

joselimaianus 

(Weber, 1991) Bodó Espécie de água 

doce 

Lutjanidae Lutjanus jocu (Bloch e 

Schnneider, 

1801) 

Carapitanga Migrante marinha 

Mugilidae Mugil curema (Valenciennes, 

1836) 

Tainha 

sajuba 

Estuarina 

oportunista 

 Mugil gaimardianus (Desmarest, 

1831) 

Tainha pitiu Estuarina residente 

 Mungil incilis (Hancock, 1830) Tainha 

urixoca 

Estuarina residente 

Muraenidae Lycodontis funebris (Ranzani, 1840) Moréia Estuarino 

oportunista 

Potamotrygonidae Potamotrigon motoro (Muller e Henle, 

1841) 

Arraia-

pintada, 

Estuarina 

oportunista 

 

 

Bairdiella ronchus (Curvier, 1830) Coroca Estuarina residente 

 Cynoscion acoupa (Lacepede, 1802) Pescada 

vermelha 

Estuarina 

oportunista 

 Cynoscion leiarchus (Curvier, 1830) Pescada 

branca 

Estuarina 

oportunista 

     

Sciaenidae Cynoscion 

microlepidotus 

(Curvier, 1830) Corvina Estuarina 

oportunista 

  Macrodon ancylodon (Bloch e 

Schnneider, 

1801) 

Pescada gó Estuarina 

oportunista 

 Menticirrhus 

americanus 

(Linnaeus, 1758) Pescada boca 

de rato 

Estuarina 

oportunista 

 Micropogonias 

furnieri 

(Desmarest, 

1823) 

Cururuca Estuarina 

oportunista 
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 Nebris microps (Cuvier, 1830) Amor sem 

olho 

------------- 

 Steliffer naso (Jordan, 1889) Cabeçudo 

preto 

Estuarina 

oportunista 

 Steliffer rastrifer (Jordan, 1889) Cabeçudo 

branco 

Estuarina 

oportunista 

Serranidae Epinephelus itajara (Lichtenstein, 

1822) 

Mero Migrante marinha 

    

 

Tetraodontidae 

Colomesus psittacus (Bloch e 

Schnneider, 

1981) 

Baiacu-açu Estuarina-residente 

     

 Sphoerodies 

testudineus 

(Linnaeus, 1758) Baiacu 

pininga 

Estuarina-residente 

Trichiuridae Trichiurus lepturus  (Linnaeus, 1758) Guaravira Migrante marinha 

Adaptado de Almeida (2006) pelo Autor. 
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Figura 39 a-b – Elasmobrânquios da Ilha de São Luís: arraia miúda e tubarão martelo. Iconografia: Lisboa, 

1985. 

 

 

 

Figura 40 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985. 
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Figura 41 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985. 

  

Figura 42 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985. 

 

 

Figura 43 a-b – Peixes da Ilha de São Luís. Foto: Arkley Bandeira, 2010 e iconografia: Lisboa, 1985. 
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CAPÍTULO 3 

 

PESQUISA DOCUMENTAL: REFERENCIAL ARQUEOLÓGICO E ETNO-

HISTÓRICO SOBRE AS OCUPAÇÕES HUMANAS NO MARANHÃO E ILHA DE SÃO 

LUÍS 

 

A dissertação defendida por Bandeira, em 2008, constituiu um primeiro esforço 

acadêmico para sistematização das informações bibliográficas sobre a arqueologia do Maranhão, 

em especial da Ilha de São Luís. 

Passados quatro anos daquela iniciativa, a arqueologia maranhense vem, mesmo que 

lentamente, saindo do marasmo, acadêmico e empírico que legara a esse Estado o terceiro lugar 

do Brasil em menor número de sítios arqueológicos registrados no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CNSA-IPHAN), ficando 

à frente apenas do Distrito Federal e de Roraima, regiões que foram constituídas como Estados 

recentemente. 

Evidentemente, o Maranhão ainda dispõe de poucas informações arqueológicas capazes 

de compor um quadro consistente sobre as ocupações pré-coloniais e históricas das diversas 

regiões que compõem o seu território. Constata-se uma defasagem acerca do conhecimento 

arqueológico do Maranhão em relação aos Estados limítrofes (Piauí, Pará e Tocantins), quando o 

parâmetro é o número de sítios arqueológicos cadastrados na base de dados do CNSA – IPHAN. 

 

Tabela 9 – Número de sítios arqueológicos cadastrados no CNSA – IPHAN por Estado da 

Federação 

Estado Número de sítios arqueológicos cadastrados no CNSA – IPHAN 

Brasil 18.967 sítios 

Maranhão 112 sítios 

Pará 1280 sítios 

Piauí 1838 sítios 

Tocantins 790 sítios 

Fonte: www.iphan.gov.br. Acesso em: 23 jul. 2012. 

 

Pelo exposto, o Maranhão ainda configura-se como um hiato arqueológico entre essas 

regiões. A leitura que se tem desse panorama é de que o Estado necessita ser descoberto para a 
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pesquisa arqueológica acadêmica, sendo de vital importância o envolvimento de mais 

profissionais no levantamento e registro de sítios, na identificação de regiões arqueológicas 

potenciais, no estudo do patrimônio arqueológico já conhecido e na análise dos acervos já 

coletados.  

A exceção nesta realidade é a pesquisa arqueológica aplicada ao licenciamento ambiental 

de empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio cultural, a exemplo de obras de 

infraestrutura, saneamento básico, loteamentos residenciais, projetos florestais etc. 

A consolidação dessa modalidade de pesquisa vinculada a estudos de impacto ambiental, 

conforme recomenda a legislação brasileira em vigor, vem descortinando um avanço no que 

concerne à prática da arqueologia no Maranhão. 

A produção de conhecimento advinda desses projetos vem se refletindo no aumento de 

sítios arqueológicos descobertos nos últimos cinco anos, principalmente em regiões do Maranhão 

que estão recebendo grande aporte de investimentos. 

Em levantamento realizado por Arkley Bandeira para apresentação na conferência 

Maranhão Arqueológico, no Seminário Nacional Arqueologia e Sociedade, ocorrido em São 

Luís, em 2011, foram contabilizadas todas as portarias disponíveis na base de dados do IPHAN 

para o Estado do Maranhão, considerando a natureza de sua solicitação, área de pesquisa e 

responsável pela solicitação (BANDEIRA, 2011c).  

O resultado apontou o que já era conhecido no meio arqueológico local: a preponderância 

da arqueologia aplicada ao licenciamento ambiental, em relação a outras modalidades de 

pesquisa, em especial, a acadêmica. 

Contudo, é sabido que a pesquisa arqueológica realizada no âmbito de licenciamento 

ambiental possui uma problemática muito específica, sendo dominada pela equação: tempo 

versus recurso financeiro, pois dispõe de verba, mas o tempo nem sempre é o ideal para uma 

investigação de longa duração, com problemáticas e hipóteses bem delineadas. 

Além disso, na maioria dos casos, o sítio arqueológico é escavado para dar lugar ao 

empreendimento. Não sendo possível o retorno ao sítio para novos procedimentos investigativos.  

Para fazer frente ao conhecimento produzido pela arqueológica aplicada ao licenciamento 

ambiental é necessário o envolvimento de instituições científicas, das universidades e da 

sociedade civil no intuito de fomentar a pesquisa, proteção, gestão e promoção dos bens de 

natureza arqueológica maranhenses.  

Por todo o exposto, realizar uma arqueografia das pesquisas existentes no Estado ou 

mesmo relatar a história da arqueologia maranhense permanece um desafio por falta de fontes, 

relatórios e pesquisas. 

Elaborar uma análise para compreensão dessa situação seria um esforço justo, mas que 

escaparia dos objetivos desta tese. Contudo, realizar uma arqueografia atualizada sobre o 
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renascimento
19

 da arqueologia maranhense é fazer jus aos pioneiros que legaram os primeiros 

apontamentos sobre o passado pré-colonial e colonial do Estado, e um estímulo aos poucos 

pesquisadores locais que escolheram a arqueologia como projeto de vida para que se mantenham 

firme em seus objetivos.  

 

3.1 ARQUEOGRAFIA SOBRE A ARQUEOLOGIA DO MARANHÃO E ILHA DE 

SÃO LUÍS 

 

3.1.1 Os pioneiros e seu legado 

 

Na presente síntese não poderiam ficar de fora os primeiros estudos sobre a arqueologia 

maranhense, as iniciativas isoladas para pesquisa e promoção do patrimônio arqueológico, bem 

como as referências atuais sobre o patrimônio arqueológico maranhense. 

Esse tour de force inicia-se com as primeiras considerações acerca da produção de 

conhecimento sobre a pré-história maranhense, momento que pode ser classificado na história da 

arqueologia brasileira, segundo Prous (1992), como um período intermediário (1910-1950), no 

qual as pesquisas eram praticadas por pessoas interessadas, pertencentes a profissões diversas, 

mas sem formação científica especializada
20

. 

O escritor César Marques citou que os primeiros apontamentos sobre a existência de 

sítios arqueológicos na Ilha de São Luís datam do século XIX e foram feitos pelo padre José 

Inácio Portugal, em 1857, conforme descrito: 

 

Em 1857, o pe. José Inácio Portugal, vigário de São José dos Índios, informou 

acerca desta freguesia ao Dr. Antônio Rego, como se lê no Almanaque do 

Maranhão para 1858, organizado por este polígrafo maranhense:/ “abundam 

cascas de sernambi por toda a parte, havendo-as em grande cópia nos cabeços 

dos morros, o que denuncia ter sido este terreno inundado em remotas eras por 

algum dilúvio parcial”. (MARQUES, 2008, p. 143). 

 

                                                 
19 A produção acadêmica do geógrafo e naturalista Raimundo Lopes, a partir da segunda década do século XIX, a 

exemplo de O Torrão Maranhense (1916); Uma região Tropical (1970), publicando novamente em 1970; A 

Civilização Lacustre do Brasil (1924); Entre a Amazônia e o Sertão (1931); A natureza e os monumentos culturais 

(1937) e Antropogeografia (2007), publicando novamente em 2007, foi um impulso pioneiro em temáticas variadas 

sobre o Maranhão, principalmente sobre a arqueologia, etnografia, geografia e sociologia regional. O falecimento 

abrupto desse pesquisador encerrou uma carreira que poderia consolidar a pesquisa arqueológica no Estado com a 

formação de novos quadros para a pesquisa científica. Além de forte atuação na defesa do patrimônio arqueológico, 

Raimundo Lopes foi membro do Conselho do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional e da Academia Maranhense de 

Letras.  
20 Na dissertação de mestrado de Bandeira essa afirmação foi interpretada por alguns acadêmicos locais como 

prepotente, e que denotaria um desinteresse da intelectualidade maranhense acerca da arqueologia, a exemplo do artigo 

“Um achado archeológico”: o IHGM e a pesquisa arqueológica no Maranhão (VAZ, 2011). A retomada deste tema é 

a confirmação que a perspectiva historicista adotada pelo autor da tese é de fundamental importância para compreender 

os caminhos trilhados pela pesquisa arqueológica no Estado, independentemente do posto e/ou titulação acadêmica 

ocupada pelos estudiosos. 
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Nesta mesma obra, o autor reconheceu que esses locais com conchas tratavam-se de 

antigos aldeamentos indígenas, denominados de sambaquis. Marques apontou que o pioneiro 

nesses estudos foi o geógrafo e naturalista Raimundo Lopes
21

, conforme citado: 

 

O primeiro sambaqui maranhense foi identificado na Ilha do Maranhão, lugar 

Maiobinha, à beira da estrada de São Luís para São José de Ribamar, na 

ocasião da escavação, ali, de poço para água num dos sítios locais. Estudaram-

se Raimundo Lopes e o eng. Antônio Dias, seu colega de preparatórios do 

Liceu Maranhense e geologista e mineralogista. Mais tarde Raimundo Lopes 

estudou outro no lugar Pindaí, à margem da mesma estrada; o de Maropóia, 

perto de São José de Ribamar, o de Pau Deitado, à margem esquerda do 

igarapé da Vila, e outros. (MARQUES, 2008, p. 143) 

 

Contudo, em Itinerário da Província do Maranhão, de autoria do tenente-coronel do Real 

Corpo de Engenheiros, Antônio Bernardino Pereira do Lago, escrito provavelmente em 1820, é 

relatado em suas andanças pela região da Baixada Maranhense, principalmente as vilas de Viana 

e Monção, a existência de aldeias indígenas e de vestígios de antigas habitações que chamaram a 

sua atenção: 

 

Com este comunicam sete lagos (ou charcos, e alguns no estado do de 

Pinheiro), que são o Aquiri, Cajari, Capivari, Muritiatá, Maracaçumé, e dos 

Fugidos e das Itans (estes dois só no inverno), o mais distante a 3 léguas, e o 

maior, que é o Maracaçumé, com 2 por 1 de largura, todos abundantes de peixe 

e de caça, porém só o de Viana e o Aquiri estão limpos [...]. Na beira deste lago 

(Cajari), em partes que de inverno se cobre d’água, aparecem restos e sinais de 

que ali avia edifícios e até alinhados em forma de rua. (LAGO, 2001a, p. 40) 

 

Em outra obra do mesmo autor, Estatística histórico-geográfica da Província do 

Maranhão, publicada originalmente em 1822, Lago afirmou que: 

 

[...] nas cabeceiras do rio Pindaré, como são terras infestadas de índios 

selvagens, nos são desconhecidas; é certo aparecerem restos de uma estrada 

que, para aqueles lugares fizeram os padres da Companhia, começada do Lago 

Cajari, onde ainda em 1820, vimos sinais de alicerces ter ali havido casas [...]. 

(LAGO, 2001b, p. 20) 

 

Além de estudiosos locais, visitantes ilustres que conheceram a Ilha de São Luís 

apontaram a existência de sítios arqueológicos. Em artigo Vestígios de civilização: o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro e a construção da arqueologia imperial (1838-1870), Lúcio M. 

Ferreira afirmou sobre a descrição de sítios arqueológicos feitos por Francisco Adolfo Varnhagen, 

em História Geral do Brasil, como se segue: 

 

                                                 
21

 Raimundo Lopes é maranhense, natural de Viana, nascido em 28 de setembro de 1894, filho de Manuel 

Lopes da Cunha e de Maria de Jesus Souza Lopes da Cunha. 
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[...] estreitou de forma mais incisiva a relação entre Etnografia e Arqueologia. 

Perceba-se, por exemplo, a mesma linha decrescente do método: a Etnografia e 

o estudo das línguas indígenas levariam às imigrações, que por sua vez 

desembocariam na Arqueologia. Esta preocupação com a Arqueologia levou-o 

a comentar os “últimos achados arqueológicos”: machados líticos, igaçabas, 

vestígios cerâmicos, etc. Levou-o também a descrever com muita segurança 

um sambaqui, visto por ele no Maranhão. Nota-se sua precaução em 

determinar que o sambaqui é um “mausoléu”, e não uma cidade encantada[...]. 

(FERREIRA, 1999, p. 23) 

 

Sobre esse aspecto, Varnhagen citou:  

 

O uso de preparar taes provisões era um dos com que mais se distinguiam os 

Caribes do norte, que, para esse fim, effectuavam até expedições á ilha 

Anegaãa, uma das menores Antilhas, ainda hoje mui abundante de taes 

mariscos. Se durante esta pescaria morria algum companheiro, lhe davam 

sepultura no próprio monte das cascas d'ostras. Assim pelo menos se podem 

explicar essas casqueiras ou ostreiras descobertas no littoral com ossadas 

humanas, e ja cobertas até de arvores seculares. Taes casqueiras, chamadas 

ainda nas províncias do norte sernambitibas ou sernambi-teuas, constituem 

hoje, para quem as possue, uma verdadeira riqueza, pela facilidade com que 

dellas se extrahe a cal. Semelhantes ostreiras se encontram ainda nos territórios 

scandinavos, no norte da Europa e em ilhas do mar Egêo. (VARNHAGEN, 

1978, p. 34) 

 

Outro eminente pesquisador que relatou sítios arqueológicos na região foi o etnógrafo 

alemão Curt Nimuendajú, que em correspondência ao Sr. Carlos Estevão de Oliveira escreveu, 

em carta de 23 de setembro de 1928, sobre sítios arqueológicos na Ilha de São Luís: 

 

Hoje, porém como é domingo, resolvi dar um passeio. Tomei a Kodak embaixo 

do braço e fui com o bonde para o Anil. De lá continuei a pé a esmo pela 

estrada afora que vai a São José de Ribamar. Capoeiras, sítios sonolentos, um 

negro com um cofo, poeira, duas negrinhas, areia, um solão abrazador, uma 

negra com um cofo, etc. etc. O passeio começou a enfadar-me e pensei em 

voltar. Mas, de repente: - ?! - !!! Cacos de louça de índio!!! O chão todo 

salpicado de fragmentos de conchílios!!! Tudo isso nos barrancos ao lado da 

estrada onde passava placidamente um negro velho com dois cofos: 

“Hein, colega? Como se chama este lugar aqui?” 

“Maiobinha” 

Sem ter a menor intenção de me ocupar com investigações arqueológicas eu 

tinha dado de nariz no Sambaqui da Maiobinha! 

Eu me lembrava malmente que Raimundo Lopes (aí tinha rebentado o cordão 

da máquina, de maneira que só pude continuar a carta [...]. (NIMUENDAJÚ, 

2000, p.18) 

 

Apesar desses relatos iniciais, o pioneiro na identificação e pesquisa sobre sítios 

arqueológicos no Maranhão foi o geógrafo e naturalista Raimundo Lopes, que publicou suas 
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sínteses em O Torrão Maranhense, Uma região tropical e Antrogeografia, os dois últimos 

publicados recentemente.  

Além desses livros, Raimundo Lopes escreveu vários artigos de interesse para a 

arqueologia e antropologia, a exemplo de Os Fortes coloniais de São Luís; A origem da cidade 

antiga; Entre a Amazônia e o Sertão; O homem em face da natureza; Ensaio etnológico sobre o 

povo brasileiro; Os Tupis do Gurupi; A natureza e os monumentos culturais; Pesquisa etnológica 

sobre a brasileira no Maranhão; Brasilidade e primitividade, A pesca no Norte do Brasil, entre 

outros. 

 

 

Figura 44 – Da direita para esquerda, segundo da foto, Raimundo Lopes, acompanhado de acadêmicos 

da época, como Claude Lévi-Strauss, Ruth Landes, Charles Wagley e Luís de Castro Farias. Foto 

publicada em Ciência Hoje, em 1985. (Autoria: CORRÊA, 1988). 

 

Raimundo Lopes foi membro fundador da Academia Maranhense de Letras, do Instituto 

Histórico e Geográfico do Maranhão e foi pesquisador do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

Na última fase acadêmica, antes de seu prematuro falecimento em 8 de setembro de 1941, 

iniciou uma série de estudos arqueológicos e etnográficos no Maranhão, sendo que em uma de 

suas publicações, A Civilização lacustre do Brasil (1924), descreveu a existência de sítios pré-

históricos na baixada maranhense assentados em esteios, denominados de estearias
22

 e de 

sambaquis em diversas regiões do Maranhão, em especial na Ilha de São Luís. 

                                                 
22 Estearia ou Esteiarias é um tipo de assentamento pré-histórico. Habitação lacustre construída sobre estacas (casas 

pernaltas, palafitas) (SOUZA, 1997). “As esteiarias lacustres do Cajuri e o Pericumã (encantado) e a maior parte do rio 

Turi apresentam cerâmica pintada e modelada com figuras de animais, e acidentalmente ornatos gravados e (no Turi) 

figuras humanas e formas ditas ‘arcaicas’, isto é, esquemáticas. A esteiaria do lago do Sousa, entretanto, tem uma 

cerâmica com ornatos gravados, sem pinturas, e diferente tanto nos motivos como no aspecto do barro, de tôdas as 

outras que se conhecem na região” (LOPES, 1970, p. 183). 
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Figura 45 – Mapa das aldeias e sítios arqueológicos da Baixada Maranhense e Ilha de São Luís, 

produzido por Raimundo Lopes, em 1931. (Autoria: LOPES, 2007). 

 

 

As descrições de Raimundo Lopes foram importantes para identificação e caracterização 

de sítios arqueológicos, estes objetos de pesquisa apenas cinquenta anos mais tarde.  

Com relação às estearias do Maranhão, ele descreveu: 

 

Jazidas palafíticas, exploradas pelo autor dêste livro, estão em condições 

relativas de conservação natural e difíceis de melhorar, pois ficam situadas em 

águas ou variam de nível enormemente, em trechos acessíveis e até favoráveis 

à pesca. E mesmo está uma das circunstâncias mais elucidativas quanto às 
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causas prováveis de localização das mesmas jazidas, sempre próximas de 

poções piscosos, de tal modo que, no lago do Caboclo (no rio Turi) os 

pescadores em cuja companhia andávamos, vinham fechar a rede no lugar onde 

fazíamos a pesquisa. (LOPES, 2007, p. 250-51) 

 

 

 

Figuras 46 a-b – Tipos cerâmicos encontrados nas estearias do Maranhão, coletados nas estearias do lago 

Turi. Detalhe para as formas e incisões na borda e bojo dos recipientes. (Autoria: LOPES, 2007). 

 

Sobre os sambaquis da Ilha de São Luís, de particular interesse para esta tese, o 

pesquisador relatou em Uma região tropical (1970), publicada originalmente em 1916/1917: 

 

Os sambaquis da Maiobinha e Pindaí, por nós estudados ficam ambos no 

interior da Ilha do Maranhão. O da Maiobinha, na zona das cabeceiras dêsse rio 

e a 8,5km da costa livre e a 10 km do alcance da maré no vale do rio e a 3,5 km 

da vila do Anil, aonde chega a maré, mas as águas são contravertentes às do 

lugar do sambaqui – é o mais eloqüente atestado, em contraste com a atual 

invasão do mar, de um antigo “recuo da linha da costa”, pois a sua camada, 

mais ou menos uniforme, de conchas marinhas de 2 a 2,5m de espessura, 

apresenta vestígios arqueológicos numerosos mas só na parte superior. O do 

Pindaí, no vale do rio São João, tem características análogas; são, pois 

sambaquis mistos de superposição normal, de vestígios arqueológicos a antigo 

banco de concha natural. Os sambaquis, os dados geológicos e a coexistência 

atual, na Ilha, de uma costa com altas dunas (ao norte) e de esteiros, de 

mangais, levam-nos a ver, nas transformações desses litorais, uma luta 

constante e multissecular, com fases de maior sedimentação, correspondentes 

às de clima mais sêco, e nas quais o tipo de costa arenosa, de sedimentação 

eólica, ganhou terreno sôbre o da costa vasosa, de erosão estuarina. (LOPES, 

1970, p. 22) 

 

Sobre a cultura material dos sambaquis de São Luís, relatou-se sobre a cerâmica: 



96 

 

A cerâmica dos sambaquis maranhenses é de técnica mais rudimentar que a da 

maior parte das estearias ou a dos tupis históricos (cemitério do Cutim do 

Padre, pesquisas de Antônio Lopes e Braulino de Carvalho). Com efeito não 

encontramos nos sambaquis cerâmica pintada, mas apenas gravada, com 

bordas marcadas a dedos, raspagens, etc., formando estas desenhos 

geométricos. Achamos também (no da Maiobinha) uma cabeça de animal. 

(LOPES, 1970, p. 183) 

 

Sobre o material lítico, Raimundo Lopes (1970) caracterizou-a:  

 

Apesar da presença no sambaqui da Maiobinha, de uma espécie de ralador de 

pedra lascada (quartzito) análogo aos da Patagônia e a certo tipo de solutrense 

europeu, a presença de machados de pedra alisada e a cerâmica afastam 

qualquer ligação entre as nossas jazidas e o paleolítico ou mesmo o 

protoneolítico europeu; tais formas são meros resíduos de tipos primitivos 

comuns aos dois continentes, no seio de culturas relativamente recentes. 

(LOPES, 1970, p. 184) 

 

 

Figura 47 – Croqui do sambaqui da Maiobinha, com destaque para a estrada de São José de Ribamar, 

que corta o sítio arqueológico ao meio. (Autoria: Raimundo LOPES, 2007). 

 

Além dessas informações, essenciais para a caraterização do Sambaqui da Maiobinha, 

Raimundo Lopes (1970) correlacionou aspectos geográficos com a inserção do sítio na paisagem, 

a exemplo das considerações que se seguem: 
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Com efeito, pode-se admitir que os sambaquis da ilha do Maranhão, 

particularmente o da Maiobinha, tão distanciado do mar e formado de uma 

camada de conchas e areia, inteiramente natural e à qual está superposta a 

camada mista de conchas e artefatos, com um estabelecimento humano sôbre 

uma praia conchilífera foram depositados ao fim de um período de avanço do 

mar (é claro que já no tempo geológico recente) seguindo-se a fase de 

sedimentação que aterrou os vales dessa ilha. (LOPES, 1970, p. 184) 

 

Em outro artigo de Raimundo Lopes, publicado na Revista do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, em 1937, fica evidente o risco de destruição dos sítios 

arqueológicos da Ilha de São Luís, particularmente o sambaqui da Maiobinha, causado pelo 

crescimento da cidade de São Luís em direção à Baía de São José, conforme relato: 

 

No caso especial da Maiobinha, o sambaqui, situado à distância de uma légua 

apenas da vila suburbana do Anil, que é atualmente o ponto terminal dos 

bondes da capital maranhense, presta-se admiravelmente ao papel de jazida 

típica e até turística. A melhoria da estrada que por ele passa, assim como, pelo 

sambaqui do Pindaí, e termina em S. José de Ribamar, onde se celebra 

tradicional romaria, seria a providência primordial. A construção de um pouso 

na Maiobinha e de uma estrada que, demandando a belíssima praia do Olho 

d’Água, completasse a rede rodoviária local, seria o bastante para dar ao 

interior da Ilha uma acessibilidade econômica e turística de grande alcance 

para o desenvolvimento da cidade. O preparo, no talude à beira da estrada, de 

um córte do sambaqui onde pudessem ser vistas as suas camadas 

características, sob abrigo conveniente, ficando o resto protegido por um 

revestimento relvoso, faria dessa jazida uma verdadeira lição prática sobre a 

natureza e as origens indígenas. (LOPES, 1937, p. 88) 

 

 

Figura 48 – Material arqueológico coletado nos sambaquis da Ilha do Maranhão, denominada de Coleção 

Raimundo Lopes, depositada no Museu Nacional, Rio de Janeiro. (Autoria: LOPES, 2007). 
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Nesta mesma revista, o Sambaqui da Maiobinha é citado por outra pesquisadora:  

 

Em São Luíz do Maranhão, foi demolida pela estrada parte do sambaqui da 

Maiobinha, estudado pelo sr. Raimundo Lopes, e que revela interesse singular, 

na série de variantes que os conchais representam. (TORRES, 1937, p. 18) 

 

Na obra síntese de Raimundo Lopes, Antropogeografia (2007), o estado de preservação 

dos sambaquis da Ilha de São Luís é novamente retomado: 

 

A situação de muitos dêsses sambaquis, longe da costa, em pleno mato, e nos 

da Ilha do Maranhão, a disposição de uma camada arenosa de conchas de 

Vênus, sob a camada misturada de terra vegetal, conchas e artefatos, demonstra 

a antiguidade relativa, geo-arqueológica dêsses depósitos e sua interessante 

formação, em relação com uma fase de acréscimo do litoral. Em tais 

sambaquis, o perigo é menos das caieiras, que das roças, pois, sendo os nossos 

olhos, muitas vezes pobres em cal, a terra, em tais lugares, é das melhores da 

região. (LOPES, 2007, p. 253) 

 

Sobre as medidas de proteção aos sambaquis da Ilha de São Luís, Raimundo Lopes 

(1937, p. 94) recomendou: “impõem-se urgentemente, a proibição de caieiras e quaisquer 

depredações nos sambaquis e outras jazidas contendo crânios e artefactos indígenas. Indicamos 

como especialmente digno de urgentes providências e medidas complementares, o sambaqui da 

Maiobinha, no Maranhão”. 

Com relação a outros sítios arqueológicos na Ilha de São Luís, Raimundo Lopes (1970) 

mencionou a existência do Cemitério do Cutim do Padre, localizado próximo ao atual bairro do 

Anil. Sítio que também foi referenciado por Marques (2007).  

Em 1926, uma nota foi publicada no primeiro volume da Revista trimestral do Instituto de 

Historia e Geographia do Maranhão, com o título Achado Archeologico, de autoria do então 

diretor da revista, Antônio Lopes da Cunha, irmão de Raimundo Lopes: 

 

O Snr. Dr. Franklin Ribeiro Viégas, um investigador paciente da flora 

maranhense, communicava ha pouco, ao director desta Revista haver o Snr. 

Euclydes Gomes da Silva, morador do sitio da Snra. D. Luísa Soares Ferreira, 

que fica ao lado esquerdo da estrada carroçável para o Anil, a alguns metros 

para além da ponte sobre o riacho Cutim, achado umas antigalhas curiosas 

quando realizava alli escavações para plantar um bananal. O Dr. Antônio 

Lopes dirigiu-se ao lugar indicado, como o Dr. Viégas e lá, em companhia 

ainda do agricultor já referido e dos Snrs. José A. da Silva Guimarães e Luíz 

Aranha, achou alguns vasos de barro, dos quaes o maior tem uns 50 
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centímetros de diâmetro médio, machados de pedra e collares de contas 

extrahídos pelos trabalhadores da plantação, declarando-lhe o proprietário 

desta que os vasos estavam cheios de ossos tão decompostos, que os 

trabalhadores, na ância de encontrar dinheiro sob a camada de terra que os 

recobria, esfarelaram na sua ausencia. Alguns fragmentos desses ossos foram 

recolhidos. Em pesquisa realizada na ocasião da visita do Dr. Antônio Lopes ao 

local foram encontrados, a alguns metros da superfície do solo, outros 

machados de pedra, cascas de ostra (o terreno é todo capeado de uma espessa 

camada onde ellas são abundantes), contas esparsas, restos de carvão. Do 

material recolhido remetteu-se uma parte ao Professor Raymundo Lopes, no 

Rio de Janeiro, a fim de o estudar. O Snr. Dr. Abranches de Moura levantará 

um croqui do lugar, de modo a precisar a situação topografhica. Não é incrível 

que se trate de mais um sambaqui, mas devemos aguardar que se pronuncie 

sobre o material que lhe foi remittido nosso illustrado conterraneo, o professor 

Raymundo Lopes. A hipothese mais simples de um cemiterio de indios não é 

inviável e mesmo nesta o material deve ser reputado muito antigo, porquanto 

desde o século XVII não há indios em estado selvagem usando armas de pedra 

na Ilha do Maranhão. O mais curioso do achado é constituído, porém, pelos 

collares e contas esparsas pelo feitio e qualidade do vidro que são fabricados. 

(LOPES DA CUNHA, 1926, p. 77) 

 

Segundo Antônio Lopes da Cunha, em nota complementar no Dicionário Histórico-

Geográfico da Província do Maranhão (2008), todo o material coletado foi depositado no 

Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão: 

 

O material foi recolhido ao Instituto de História e Geografia do Maranhão. 

Raimundo Lopes classificou esta jazida arqueológica como enterratório 

indígena dos tupis, escrevendo na memória A Natureza e os Monumentos 

Culturais: “entre esses enterratórios destacam-se os dos tupinambás, entre os 

quais, o do Cutim, com vasos de barro e pérolas de vidro” (pesquisas de 

Antônio Lopes e João Braulino de Carvalho). (LOPES DA CUNHA, p. 143) 

 

Raimundo Lopes (1970) retomou a descrição do sítio arqueológico do Cutim, com base 

na observação da cultura material coletada por seus colegas: 

 

A cerâmica do Cemitério do Cutim do Padre é análoga à cerâmica Tupi do 

litoral e do Sul (v. g. a. da jazida de Piranga (H. A. Tôrres) e as figuradas em 

La Civilization matérielle des Tupy-Guarany, de Metreaux. Nesse enterratório 

encontram-se, em conexão com as respectivas urnas, muitas péroloas “de 

vidro” e miçangas menores que fazem pender a nossa opinião no sentido da 

origem pós-colonial e sobretudo franco-normada, de tais artefatos no Brasil. 

(LOPES, 1970, p. 184) 

 

Em Nota sôbre a arqueologia da Ilha de S. Luís, publicada na Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico do Maranhão, em 1957, o sítio do Cutim é novamente referenciado por 

João Braulino de Carvalho, que realizou a coleta do material arqueológico, juntamente com 

Antônio Lopes: 
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Em escavações praticadas por mim, com Antônio Lopes, na antiga Ilha Grande, 

encontramos precioso material, pela sua raridade. Na valiosa coleção de urnas 

encontradas, todas em forma de alguidares, apresentando em sua 

ornamentação, zonas de punção, principalmente na face externa próxima à 

abertura. Desenhos circulares, volutas de traços finíssimos. Na face interna 

duas faixas circulares, vermelhas (urucú) na altura do terço inferior. O 

conteúdo dessas urnas era cinza e fragmentos de ossos. Em uma delas os ossos 

estavam mais conservados. Dentro deste e pertencente a uma moça, 

encontramos um colar de contas de vidro. São lapidadas, apresentado a forma 

hexagonal, de cores vermelhas, azul escuro e uma franja branca. Em todas 

havia um orifício na parte central. São estas contas famosas “pérolas de 

veneza”, assim, chamadas por serem fabricadas em Veneza”. (CARVALHO, 

1956, p. 7) 

 

 

 

Figura 49 – Urna com características filiadas à 

Tradição Tupiguarani, Subtradição Tupinambá, 

com clara indicação das faixas e frisos sobre 

engobo branco. Foto: (Autoria: Carvalho, 1956). 

Figura 50 – Colar de pedra já montado, com contas 

de vidro de diversos tamanhos e formatos. Foto: 

(Autoria: Carvalho, 1956). 

 

Sobre a idade do sítio arqueológico, o autor afirmou: “somos de parecer que a urna 

contendo ‘Pérolas de Veneza’ pertencente à Jovem do Cutim Grande, tem cerca de 400 anos” 

(CARVALHO, 1956, p. 7). 

A descoberta de sítios arqueológicos por toda a Ilha de São Luís naquele período coincidiu 

com as primeiras iniciativas de criação de organizações científicas, culturais e literárias no 

Maranhão, a exemplo da Academia Maranhense de Letras
23

 e do Instituto de Historia e 

Geographia do Maranhão, posteriormente transformado em Instituto Histórico e Geográfico do 

Maranhão
24

. 

                                                 
23 A Academia Maranhense de Letras foi fundada em 10 de agosto de 1908, por um grupo de literatos, liderado por 

Antônio Lobo, Alfredo de Assis Castro, Astolfo Marques, Barbosa de Godóis, Fran Pacheco, Godofredo Viana, Ribeiro 

do Amaral e Armando Vieira da Silva, entre outros. Esta associação era composta, inicialmente, por quarenta assentos. 

Tem sua sede própria na rua da Paz, 84, em São Luís – MA (MARQUES, 2008). 
24 O Instituto de Historia e Geographia do Maranhão, posteriormente Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão foi 

fundado em 20 de novembro de 1925, capitaneado pelo irmão de Raimundo Lopes, Antônio Lopes, em sessão inicial na 

livraria do Sr. Wilson Soares, reuniram-se os intelectuais maranhenses: Justo Jansen, Ribeiro do Amaral, Domingos 
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Tal Instituto possuía, no ato de sua fundação, membros interessados pela temática 

arqueológica, e que chegaram a constituir acervos arqueológicos para a sede da agremiação, além 

de terem realizado pesquisas para identificação de sítios e coleta de material arqueológico. 

As pesquisas iniciais ganharam certa institucionalização local com a criação do Instituto 

de Historia e Geographia do Maranhão e, uma vez que Raimundo Lopes não mais residia no 

Maranhão, elas foram conduzidas por Antônio Lopes, João Braulino Carvalho e outros 

intelectuais, que reuniam notícias e acervos arqueológicos para a recém-fundada instituição. 

Sobre o papel dessa entidade na promoção da arqueologia maranhense, Vaz escreveu que 

“a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, naquele ano de 1925 demonstra que 

havia, sim, interesse no desenvolvimento dessa ciência” (VAZ, 2011, p. 3). 

Conforme relatado, o regimento de fundação do Instituto de História e Geographia do 

Maranhão, publicado na Revista n. 01, em 1926, traz consigo as atribuições da referida entidade, 

em que é clara a alusão às pesquisas arqueológicas no Maranhão: 

 

Artigo I – Fica fundada nesta cidade de São Luíz uma associação scientifica 

para o estudo e diffusão do conhecimento da historia, geographia, 

ethnographia, ethnologia e archeolohia, especialmente do Maranhão, o 

incremento à comemoração dos vultos e factos notaveis do seu passado e a 

conservação dos seus monumentos [...]. No artigo III. – Promoverá o Instituto: 

e) Explorações geográficas e archeologicas [...].  Artigo VI – Depois de 

incorporado o Instituto com qualquer numero de sócios effectivos fundadores, 

os socios que faltarem para se completar o numero de trinta membros 

effectivos serão eleitos dentre as pessoas que se dediquem a estudos 

geographicos, históricos, ethnographicos, ethnologicos e archeologicos sobre o 

Maranhão e o Brasil [...]. (LOPES DA CUNHA, 1926, p. 61-62)  

 

Sobre as coleções arqueológicas do referido instituto, uma nota publicada na Revista de 

1926 listou o material existente: 

 

O Instituto de Historia e Geographia empreende a organização mais modesta 

de uma coleção de material archeologico, historico, ethnographico e 

geographico do Maranhão e, para esse fim, já se poz em campo, nomeando em 

alguns pontos do Estado agentes incumbidos de angariar esse material, todos 

escolhidos entre pessoas cultas e dedicadas. Aos seus agentes baixou as 

seguintes instrucções para a racolta de objectos destinados à colleção. (LOPES 

DA CUNHA, 1926, p. 79) 

 

Especificamente sobre o material arqueológico de interesse ao Instituto de História e 

Geographia do Maranhão, a referida nota citou os elementos que interessavam a instituição: 

                                                                                                                                                  
Perdigão, José Abranches de Moura, Arias Cruz, João Braulino Carvalho, tendo como apoiadores, o próprio Raimundo 

Lopes, Fran Pacheco, Carlota Carvalho, entre outros (LOPES DA CUNHA, 1973). 
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Instrumentos, armas e outros objectos de pedra lascada ou polida (machados, 

etc.) encontrados no sólo ou subsolo, em cavernas, no fundo de lagos, lagoas 

ou rios. Ossadas humanas ou de animaes encontrados em escavações, 

desbarreiramentos e cavernas, ou no fundo de lagos ou rios. Fragmentos ou 

peças de loiça de barro (ceramica) encontrados em escavações ou 

desbarreiramento, ou nos lagos ou rios. Esteios ou fragmentos encontrados 

fincados em lagos ou rios. Desenhos ou photographias de inscripções, entalhes 

curiosos ou esculpturas em serras, morros e rocha. (LOPES DA CUNHA, 

1926, p. 80) 

 

Além de notícias publicadas sobre a arqueologia maranhense localmente, alguns relatos 

circularam nacionalmente, a exemplo da carta enviada ao Museu Nacional e publicada no 

Boletim da instituição com o título Conches em Tutoya – Maranhão, em 1931, no qual Theodoro 

Sampaio relata as descobertas de Agenor A. de Miranda, ao noticiar a existência de sambaquis na 

costa de Tutoya, na região do Delta do Parnaíba: 

 

Os sambaquis da Tutoya são pouco conhecidos na sciencia dos Americanistas. 

Leves referencias se tem feito a esses antiquíssimos depósitos de ostra, 

existentes entre o Pará e o rio Parnhayba. Os da vizinhança de Bragança tinham 

sido examinados por diversos naturalistas; não me consta, porem, que esses de 

Tutoya tenham sido visitados por profissionais competentes na materia. 

(SAMPAIO, 1931, p. 58) 

 

As descobertas de Miranda ocorreram em 1915, quando ele inspecionava as linhas 

telegráficas da costa maranhense: 

 

Partimos em lancha para o “porto da Areia”, às 8 horas, onde chegamos com 

15 minutos de viagem. Andámos 30 minutos por bons caminhos e chegamos ao 

lugar “Santo Antonio”, onde há moradores. Ahi um deles nos levou à margem 

do braço do mar, e, logo, adeante, sobre a barranca alta e escarpada, 

dominando toda a curva do dito braço, encontrámos uma área quase circular de 

10 metros de raio, mais ou menos, ondo há grandes depósitos de cascas de 

molluscos, mas não acumulados juntamente, e sim misturados com terra de cor 

preta. Fizemos pequena excavação desmoronando um montículo e não 

encontrámos camada compacta de cascalho [...]. Atravessámos o braço de mar, 

denominado Croatá, o qual recebe o córrego das “almas”, que a linha 

telegraphica corta. Seguimos por um terreno de salinas muito mal feitas, e 

cerca de 2 kilometros adiante está o sambaqui “do Ricardo”, rico pela potencia 

de cascalho que apresenta ainda, apezar de muito trabalhado. Fizemos uma 

excavação e vimos camadas compactas de cascalho. Informaram-me diversos 

moradores de aquém, que teem encontrado muitos ossos que parecem ser dos 

Tapuyas, e que enterram novamente esses ossos, mas como não havia quem 

nos pudesse informar precisamente, regressámos, pedindo eu aos nossos 

informantes que me mandassem achados quando de outra feita o fizessem. 

(SAMPAIO, 1931, p. 60)  

 



103 

 

A retomada das publicações sobre a arqueologia local deu-se com a edição da segunda 

revista do agora denominado Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, publicada apenas em 

1948. Nesse exemplar, novas notícias foram dadas sobre a arqueologia maranhense e o acervo 

arqueológico existente na instituição.  

Segundo a bibliografia analisada, pouca coisa mudou no cenário da arqueologia 

maranhense desde a morte do pesquisador Raimundo Lopes, em 1941. Sem contar as notícias de 

achados furtuitos de sítios e as coletas expeditas de materiais arqueológicos, o Instituto Histórico 

e Geográfico do Maranhão não desenvolveu novas pesquisas ou fez surgir novos nomes para a 

arqueologia local. 

Assim, os dados levantados por Raimundo Lopes permaneceram como referência mais 

importante ao Instituto, conforme expôs Antônio Lopes da Cunha: 

 

O instituto organizou uma exposição dos livros, desenhos, autógrafos, retratos 

de Raimundo Lopes, bem como o material colhido pelo ilustre cientista 

maranhense nas explorações arqueológicas e geográficas que realizou no 

Maranhão, assim como das tríbus de índios maranhenses que estudou. Na 

exposição figurou um mapa completo das áreas, jazidas e malocas onde esteve 

Raimundo Lopes, pelo qual se tem ideia da extensão do território onde ele fez 

pesquisas científicas tão originais algumas quanto todas eficientes para o 

conhecimento desses – torrão maranhense – que ele tanto amou. (LOPES DA 

CUNHA, 1948a, p. 151) 

 

Em nota publicada na mesma revista, Antônio Lopes relatou sobre as condições do 

Museu do Instituto: 

 

São do conhecimento do público maranhense os prejuízos que sofreu o Museu 

do Instituto em consequência de fatos a que se alude no princípio dessa revista 

e nas súmulas das atas de assembleia geral publicadas páginas atrás
25

. Pretendo 

reabrir em 1949 esse museu, o Instituto pede aos maranhenses de boa vontade 

lhe mandem material para as coleções geográficas, históricas, etnográficas, 

arqueológicas. (LOPES DA CUNHA, 1948b, p. 151)  

 

Em 29 de novembro de 1950 faleceu, em São Luís, Antônio Lopes Cunha, grande 

defensor do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, conservador do Museu contra os 

repetidos despejos pela falta de uma sede própria. Desde então, o acervo arqueológico dessa 

entidade não foi mais referenciado e caiu no esquecimento. 

                                                 
25 Na apresentação do segundo número da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, Antônio Lopes, 

ainda diretor, justificou o tempo transcorrido entre a primeira tiragem da revista e o volume de 1848: “não poucos 

reveses saltearam o Instituto na vigência do regimen político instaurado em fins daquele ano. Uma administração do 

município de S. Luís retirou o parco auxílio com que eram custeadas as despesas com a revista. Desalojaram a 

associação, reconhecida de utilidade pública por lei estadual [...], do próprio Estado no qual a instalara o governo de um 

maranhense, e os seus livros e as coleções do seu interessante museu foram atirados para o escuro e húmidos porões de 

edifícios públicos, onde ficaram expostos a inevitáveis estragos” (LOPES DA CUNHA, 1948b, p. 3). 
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Leopoldo Vaz, membro atual do Instituto, mencionou uma nota referente à 14ª Sessão, 

ocorrida em 20 de julho de 1939, em que é informada a desorganização do museu decorrente do 

despejo, motivado pela Revolução de 30 e pelo corte de subsídio (VAZ, 2011, p. 7). 

Em números subsequentes da Revista, entretanto, novos membros permaneceram 

enviando artigos e notas sobre a descoberta de sítios e de materiais arqueológicos, sem, contudo, 

avançarem no que já havia apontado Raimundo Lopes. 

Desse montante, destacam-se artigos que indicaram a existência de sítios arqueológicos 

em regiões distantes de São Luís, no litoral ocidental e na região centro sul do Estado. 

Na Revista n. 3, publicada em 1950, com apoio do Diretório Regional de Geografia, José 

Silvestre Fernandes apresentou no artigo Os sambaquis do Nordeste a existência desses sítios 

arqueológicos no litoral ocidental do Maranhão: “quem percorre o litoral dos semi-deltas 

maranhenses logo tem notícias dos numerosos sernambizais e ostreiras que a indústria local 

utiliza no fabrico de cal” (FERNADES, 1950, p. 5). 

Sobre a existência de sambaquis no município de Cururupu
26

, o autor escreveu: 

 

Visitámos no município de Cururupu três sambaquis, nos lugares Areia Branca, 

Ilha das Moças e Mocambo. O sambaqui Areia branca fica nos subúrbios da 

cidade, na antiga Frescura. Enfrenta o apicum que ali se abria, outrora largo e 

hoje bastante estrito [...]. Qualquer estudo que se tente fazer a respeito, convém 

declarar desde logo, deverá cercar-se de todas as reservas. Diversas autoridades 

municipais, desde os primeiros tempos em que se levantaram os aterros da 

ponte que liga aquele subúrbio à cidade de Cururupu, utilizaram-se largamente 

daqueles depósitos de conchas sem a menor atenção ao que iam encontrando. 

Conta-se mesmo que muitas ossadas humanas foram levadas ao aterro da 

ponte. As brancas caveiras não conseguiram despertar o menor interesse de 

algumas daquelas autoridades [...]. (FERNANDES, 1950, p. 6-7) 

 

No sambaqui Areia Branca foram feitas intervenções para averiguação do material 

arqueológico, conforme descreveu o pesquisador: 

Quando lá estivemos, acompanhado pelo prof. Edmundo Silva, fizemos uma 

visita ao local e colhemos informações dos moradores vizinhos que 

confirmaram as notícias vinculadas. Procedemos mesmo a uma escavação no 

local, embora ligeira, no desejo de colher material que nos servisse aos estudos 

que desejamos realizar. Conseguimos regular material de conchas bivalves e 

univalvas, vértebras de cação, ossos ventrais de variados peixes e ainda de 

animais terrestres. Não eram raras as amostras de cerâmica rudimentar, 

certamente panelas e outros vasos primitivos. (FERNANDES, 1950, p. 6-7) 

 

 

                                                 
26 Conforme abordado na introdução desta tese, o Sambaqui do Mocambo seria investigado neste estudo. Contudo, 

pelos motivos já expostos, esse sambaqui não foi localizado. 
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Com relação ao segundo sambaqui visitado, Fernandes (1950) escreveu: 

 

O casqueiro da Ilha das Moças fica à margem oriental da ilha, no apicum 

formado pelo furo que separa essa ilha da massa aluvial que formou o semi-

delta de Guajerutiua, entre os estuários de Bacuri-Panã e do Cipotiua e as baias 

dos Lençóis, Capim e Guajerutiua [...]. Informaram-me que o casqueiro era 

muito velho e já ali existia quando se levantaram as primeiras moradias. Há 

outros casqueiros na própria ilha e que não tivemos tempo de observar. O 

sambaqui apresente uma extensão média de, talvez, cinquenta metros, com a 

largura de cinco a seis metros e altura além de um metro e vinte centímetros. 

Está coberto de vegetação luxuriante, destacando-se grandes árvores de tronco 

bastante grosso [...]. Ao embate da enxada, o casqueiro de ressoava oco, 

mostrando sua formação descontínua. Notei que as amostras de cerâmica eram 

mal cozidas, sem conseguir, entretanto saber, por escassez de maiores 

exemplares, a fim a que poderiam ter servido. Certo pedaço de louça 

apresentava delgado debrum [...]. Era tal a mistura de e tão íntima sua 

agregação que não temos receio de afirmar que aquele amontoado de restos 

vários à artificial, resultante da cozinha de homens primitivos que ali estiveram 

por algum tempo. (FERNANDES, 1950, p. 9) 

 

Sobre o terceiro sambaqui, denominado de Mocambo, Fernandes comentou: 

 

O sambaqui do Mocambo é muito grande, sendo a maior mina de sernambi que 

conhecemos até agora. Entende-se à margem dos apicuns que se abrem 

acompanhando o rio Mocambo e o Titiua, e se intecomunicam com os 

formados à margem esquerda do Itereré [...]. O sambaqui do Mocambo, cerca 

de dez quilômetros afastado da linha de costa nova, arrima-se contra antigo 

litoral continental, contemporâneo das formações das barreiras tão comuns no 

Maranhão. Com mais de dois quilômetros de extensão, mede cerca de cinco 

metros de altura, com uma largura muito irregular, bastante apreciável, 

entretanto. Visitamo-lo em diversos pontos, alguns deles em franca exploração. 

O sambaqui se formou em eras remotas, pois apresenta-se em muitos lugares 

coberto de palmerais e outras árvores de alto porte [...]. Fomos informados de 

que já encontraram ossadas humanas, principalmente no trecho que vai 

representando no cliché desta página [...O pouco material que colhemos desse 

sambaqui foi remetido ao Museu Nacional. Nele predominam os sernambis. 

(FERNANDES, 1950, p. 11-13) 
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Figura 51 – Sambaqui do Mocambo, em Cururupu – MA. 

Foto: (Autoria: Fernandes, 1950). 

Figura 52 – Sambaqui não nominado, em 

Cururupu – MA. Foto: (Autoria: Fernandes, 

1950). 

 

Figura 53 – Amostra de conchas e sedimento retirados dos sambaquis de Cururupu e envida para o Museu 

Nacional. Foto: (Autoria: Fernandes, 1950).  

 

 

Fernandes ainda realizou um estudo comparado entre os três sambaquis, a partir de sua 

localização, inserção na paisagem e ocorrência de materiais arqueológicos: 

 

Comparando os três conchíferos, Areia Branca, Ilha das Moças e Mocambo, 

logo percebemos que cada um tem sua história bem interessante, a seu modo. 

O primeiro pouco acentuado tem suas origens num braço de mar que se 

infiltrou entre as barreiras terciárias e agora tem o nome de rio Cururupu. O 

segundo nada mais é do que um “mounds”, resto da cozinha primitiva de 

nossos aborígenes [...]. O de Mocambo, misto como o primeiro, é o maior de 

todos. Para ser formado, teria necessidade de enfrentar ondas fortes que, 
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quebrando contra o litoral, lhe trouxessem copioso e vário acervo de despojo. 

(FERNANDES, 1950, p. 13-15) 

 

Por fim, o estudo é concluído com a indicação de um quarto sambaqui, situado mais 

distante da sede de Cururupu, às margens do rio Turiaçu, como se segue: 

 

Quem sobe o rio Turiaçu, a quarenta quilômetros da foz, encontra à sua 

margem direita o igarapé Serrano, que funciona como desaguadouro dos 

campos do Serrano, extensa região apaulada que penetra nas terras 

cururupuenses numa profundidade de, aproximadamente, quinze quilômetros. 

Em uma de suas pontas de terra conhecida por Bacabal, há um sambaqui e 

diversos “tinidores”, como vulgarmente são denominados certos trechos que 

apresentam som especial, metálico, quando são percutidos com um resistente 

ou mesmo com os pés. O Sr. Liberalino Miranda, um estudioso da região, acha 

que sejam urnas funerárias que ali se encontram. (FERNANDES, 1950, p. 16) 

 

Em outra revista do Instituto Histórico e Geográfico, de n. 6, publicada em 1957, foi 

relatada existência de sítios arqueológicos no sertão maranhense, pelo então diretor da 

publicação, Olimpio Fialho, que noticiou sua descoberta em A casa de pedra, quando de sua 

visita na cidade de Colinas, em 1934, para construção de uma ponte sobre o rio Itapecuru. 

Depois de descrever, medir e desenhar as plantas da parte externa da Casa de Pedra, 

Fialho descreveu o interior da gruta: 

 
Ao entrar, os sertanejos chamaram-me a atenção para sinais inscritos na 

parede interna, à esquerda. Esguardando êsses sinais, notei que além de sinais 

desconhecidos havia uns, como letras, legíveis, do alfabeto ocidental, 

formando até raízes... Fora disso, o que se vê, são sinais inteiramente 

estranhos e dispersos ao léo, como me parece [...]. Ora, isso, de tais sinais 

inscritos a boca de uma caverna, dá a meditar sôbre tanto que se tem estudado 

e escrito sôbre uma remotíssima América e sôbre um Brasil prehistorico. 

(FIALHO, 1956, p. 50) 

 

3.1.2 Projetos acadêmicos e as primeiras problematizações sobre a arqueologia 

maranhense 

 

Apesar da diversidade e especificidade dos sítios arqueológicos maranhenses explicitadas 

longamente no item anterior, em termos acadêmicos, muito pouco foi feito para se compreender 

as ocupações humanas do Estado até a década de 1970.  

Em torno da década de 1960, os institutos e agremiações científicas perderam espaço na 

produção do conhecimento para as recém-criadas universidades. No Maranhão essa situação não 

foi diferente, sendo evidente o esmorecimento do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão 

na linha de frente dos estudos culturais e científicos. Inclusive, houve uma migração desses 
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intelectuais para as faculdades especializadas em cada área do conhecimento ou institutos de 

pesquisa.  

Semelhantemente ao trabalho pioneiro de Raimundo Lopes nas décadas iniciais do século 

XX, o arqueólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, Mário Ferreira Simões, realizou os 

primeiros projetos arqueológicos do que se pode denominar de arqueologia científica ou 

acadêmica no Maranhão, com a preposição de hipóteses e problemas de investigação, por meio de 

escavações arqueológicas e da divulgação dos resultados obtidos. 

Antes de iniciar suas pesquisas no Maranhão, Mário Ferreira Simões e equipe já 

desenvolviam estudos nos sambaquis do litoral do Salgado, no Pará. Foi a partir dessas pesquisas 

que a antiguidade da cerâmica na região litorânea do Pará ficou constatada, com datações obtidas 

pelo método de C
14

, que situou a produção cerâmica dos grupos ocupantes dos sambaquis em 

torno de 3.000 a 1.600 a.C. (SIMÕES, 1981a).  

Foi na “rápida passagem dos arqueólogos do Museu Emílio Goeldi, por meio do 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica” (LEITE FILHO e 

GASPAR LEITE, 2005, p 2) que o Maranhão foi incorporado pela primeira vez em um projeto 

acadêmico em âmbito regional. 

Antes disso, Mário Simões juntamente com outros arqueólogos brasileiros, sob a 

orientação do casal norte-americano Clifford Evans e Betty Meggers, conduziram na segunda 

metade década de 1960 o nacionalmente conhecido Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas – PRONAPA
27

. 

Os objetivos do PRONAPA consistiam em selecionar áreas nas quais a prospecção 

extensiva que produzisse os mais significantes resultados durante o período de vigência do 

Programa. Em cada Estado foram selecionadas cinco regiões, representando diferentes redes de 

drenagem. Dentro delas todos os sítios arqueológicos eram catalogados, mapeados e amostrados 

por meio de coleções superficiais e de escavações estratigráficas. Quando possível eram 

realizadas datações em C
14

 em sítios que poderiam ser foco de pesquisa mais aprofundada 

(PRONAPA, 1969). 

Após a etapa de campo procedia-se com a análise do material coletado, com a 

classificação do período pré-cerâmico e cerâmico, sendo este último analisado com base no 

                                                 
27 A primeira iniciativa sistemática para investigação das ocupações humanas pré-coloniais em todo o território 

brasileiro ocorreu em decorrência de um seminário na Universidade Federal do Paraná, em 1964, coordenado por Betty 

Meggers e Clifford Evans, ambos do Smithsonian Institution. A principal diretriz desse encontro foi a criação do 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas – PRONAPA. O planejamento indicou um esforço conjunto de 

universidades e pesquisadores por cinco anos, iniciando-se em 1965 e se estendo até 1970; contando com 11 

instituições de ensino e pesquisa, com o copatrocínio do Conselho Nacional de Pesquisas e da Smithsonian Institution e 

apoio do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN. Contudo, pela falta de profissionais 

e condições adequadas de pesquisa, o PRONAPA se concentrou, inicialmente, nos Estados onde existiam arqueólogos, 

a exemplo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do 

Norte. A região amazônica era compensada por estudos prévios realizados por Meggers e Evans, Hilbert e Simões, bem 

como de tantos outros naturalistas que percorreram essa imensa região. 
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Método Quantitativo de Ford, para construção de sequências seriadas. Cada sequência seriada 

representava uma fase ou cultura arqueológica, caracterizada por elementos diagnósticos típicos, 

baseados em similaridades ou especificidades (PRONAPA, 1969). 

O termo fase foi inspirado no modelo classificatório taxonômico norte-americano, 

elaborado por Simpson e objetivou designar complexos culturais arqueológicos, visto não conter 

implicações de natureza etnológica, embora uma fase, na visão “pronapiana”, poderia representar 

uma cultura ou grupo cultural. Essa classificação foi severamente criticada por arqueólogos 

vinculados a outros postulados teórico-metodológicos advindos de correntes de pensamento 

adotadas no Brasil, a partir da década de 1980. 

Apesar da Ilha de São Luís se encontrar inserida na Amazônia Legal Brasileira, como 

também na área da Faixa Costeira, sendo esses os dois grandes compartimentos fisiográficos 

adotados no mapa de atuação do PRONAPA para o Brasil, nessa etapa do projeto não foram 

realizadas pesquisas em território maranhense, isto até a década de 1970. 

 

 

Figura 54 – Mapa da divisão do Brasil adotado pelo PRONAPA, com destaque para a Bacia Amazônica 

e a Faixa Costeira. (Fonte: PRONAPA, 1969). 
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Contudo, o arqueólogo Igor Chymz, em artigo Abordagens Arqueológicas na Amazônica 

(2006), sobre a atuação do CEPA – UFPR, afirmou sobre o interesse de Rodrigo Mello Franco, 

Diretor do IPHAN, em realizar pesquisa arqueológica no Maranhão: 

 

No espaço da Amazônia tentou efetivar, em 1967, a sua primeira pesquisa. Na 

época, Rodrigo Mello Franco de Andrade, diretor do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, desejando obter informações sobre a 

arqueologia do Maranhão, solicitou ao CEPA um projeto que, ao ser 

executado, fornecesse um diagnóstico das ocorrências na ilha de São Luís e nos 

lagos da Baixada Maranhense. Os dados mais consistentes daquelas regiões 

eram devidos a Raymundo Lopes, que as percorreu na primeira metade do 

século XX. Elaborado o Projeto Pericumã-Pindaré, prevendo prospecções nos 

sambaquis da ilha de São Luís e nas estearias junto aos rios Pericumã e 

Pindaré, constatou-se que a dotação orçamentária existente no IPHAN para a 

atividade naquele estado era insuficiente. Os entendimentos que se seguiram, 

para adequação do projeto à disponibilidade dos recursos, foram interrompidos 

devido ao protesto emanado do Museu Paraense Emílio Goeldi. A atividade 

planejada foi considerada como ingerência de instituição não pertencente à 

região. Após a promulgação da Lei Nº 3.924/61, o IPHAN, não dispondo de 

estrutura adequada para aplicá-la, recorreu a pesquisadores de universidades e 

museus para auxiliá-lo na fiscalização e cadastramento de sítios arqueológicos. 

Poucas eram, entretanto, as entidades que dispunham de instalações e pessoal 

especializado para prestar a colaboração. Na Universidade Federal do Paraná, o 

diretor do CEPA, designado por meio de portaria daquele órgão, passou a atuar 

como seu representante para assuntos de arqueologia no Paraná, situação que 

perdurou até 1988. O Museu Goeldi centralizou a representação para a 

Amazônia Legal Brasileira. O Projeto Arqueológico Pericumã-Pindaré não se 

concretizou e, em 1971, Mário Ferreira Simões, responsável pela Divisão de 

Arqueologia do Museu Goeldi, coordenou o Projeto São Luís e Cajari, 

enfocando os sambaquis da capital maranhense e as estearias do lago Cajari. 

(CHYMZ, 2006, p. 1) 

 

Tal situação evidenciou o interesse em inserir o Maranhão formalmente no âmbito do 

PRONAPA, uma vez que o IPHAN era um dos patrocinadores do Programa e o CEPA – UFPR 

uma das entidades mais atuantes nas atividades desenvolvidas nos cinco anos de pesquisa. 

A justificativa mais plausível para essa ausência seria a falta de um arqueólogo local e/ou 

de uma instituição de pesquisa que pudessem fornecer o apoio necessário para as pesquisas 

arqueológicas. Fato é que, após o término do PRONAPA, nos fins de 1970, Mário Simões 

organizou dois projetos de pesquisas que se relacionaram com a existência de sítios maranhenses 

semelhantes aos encontrados no Pará, a exemplo dos sambaquis, como também, sítios cuja 

existência foi relatada apenas para o Maranhão, a exemplo das estearias. 

Semelhantemente ao que ocorreu no PRONAPA, Simões e equipe realizaram, com o 

patrocínio do Museu Paraense Emílio Goeldi e o apoio do IPHAN, dois projetos de pesquisa 

localizados na Ilha de São Luís para estudo dos sambaquis e na Baixada Maranhense para estudo 

das estearias. 



111 

 

Em Portaria n. 76, de 14 de outubro de 1971, o Diretor do Museu Paraense Emílio 

Goeldi, Luiz Miguel Scaff, autorizou Mário Simões e equipe a empreenderem pesquisa no 

Maranhão, conforme citação do documento: 

 

Autorizar o Pesquisador – Chefe Mário Ferreira Simões a viajar com destino ao 

Estado do Maranhão, a partir de 16 do corrente e pelo prazo aproximado de 50 

(cincoenta) dias, chefiando a equipe de Arqueologia desse Museu constituída 

de: Pesquisador – Auxiliar: Conceição de Maria Gentil Corrêa. Auxiliares de 

Pesquisa Ana Lúcia da Costa Machado e Renato Sampaio Corrêa, Auxiliar 

Daniel Florência Fróes Lopes e motorista Nível 8-A, Henry Pedro Lorenz, a 

fim de proceder pesquisas arqueológicas na Baixada Maranhense (Projeto 

Cajari) e Ilha de São Luíz (Projeto São Luís). (SCAFF, 1971) 

 

No Relatório de Excursão de Mário Ferreira Simões, de 1971, os detalhes sobre os 

projetos realizados no Maranhão foram explicitados: 

 

Objetivos: São Luís - a) promovermos primeiros contatos com a Fundação 

Universidade do Maranhão, Superintendência do Desenvolvimento Econômico 

do Maranhão (SUDEMA) e outros órgãos oficiais do Estado Maranhão, 

visando colaboração para as pesquisas arqueológicas nas estearias do Lago 

Cajari (Projeto Cajari), patrocinadas pelo IPHAN e Museu Goeldi; b) examinar 

a existência de sítios arqueológicos na Ilha de São Luís e Litoral (sambaquis e 

sítios abertos) para possível ampliação do Projeto Salgado [...]. Através da 

Profª. Pérola Azulay, técnica do setor de Planejamento da SUDEMA, foi 

possível estabelecer os primeiros contatos com este órgão e por seu intermédio, 

com a Universidade do Maranhão. A SUDEMA colocou a minha disposição 

um dos seus técnicos o Prof. José Ribamar Caldeira, também professor de 

Antropologia da Universidade, possibilitando assim as apresentações e 

entendimentos com o Prof. Olavo Correia Lima, titular de Antropologia da 

FUM, e Profª. Rosa Mochel Martins, titular de Geografia Humana da referida 

instituição [...]. Quanto a ampliação do Projeto Salgado, a existência de 

sambaquis e outros sítios do litoral da Ilha de São Luíz, estimula essa 

ampliação, visto nada ter sido feito na região no campo da arqueologia. 

(SIMÕES, 1971) 

 

Conforme citado, a vinda de pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi consistiu 

na primeira inciativa institucional de investigar arqueologicamente os sítios arqueológicos 

maranhenses, mediante a abordagem científica, com uma problemática de estudo definida e um 

método a ser empregado. 

O contexto da realização desses trabalhos, inevitavelmente se desdobrou das 

investigações iniciadas pelo PRONAPA, devendo ser compreendido como um projeto 

arqueológico maior para a Amazônia Legal Brasileira.  

A justificativa para Mário Simões estender suas pesquisas até a Ilha de São Luís deu-se 

pela semelhança ambiental do litoral do Salgado, no Pará com a zona de desembocadura de rios 
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em São Luís, no intuito de reconhecer a dispersão de populações pescadoras-coletoras-caçadoras-

ceramistas por todo o litoral setentrional, a partir da investigação dos vestígios arqueológicos, 

principalmente o cerâmico, no Projeto São Luís. 

Com relação aos estudos desenvolvidos na Baixada Maranhense, Simões escreveu: 

 

O projeto visava tentar resolver as controvérsias sobre a origem e antiguidade 

dos remanescentes culturais encontrados por Raimundo Lopes, em 1919, nas 

estearias ou palafitas do Lago Cajari, no Maranhão. Localizadas e pesquisas as 

estearias da Cacaria e a do Igarapé do Baiano, ambas no lago Cajari e 

noticiadas por aquele autor. Selecionada a estação seca para realização dos 

trabalhos de prospecção subaquática, foram localizados restos de antigos 

esteios de sustentação das palafitas, delimitada a área de ocupação da aldeia e 

coletada no fundo do lago grande quantidade de material (fragmentos de 

cerâmica, artefatos líticos, restos de esteios, madeira queimada e carvão). Da 

análise dessas evidencias resultou a identificação da fase Cajari, relacionada à 

cultura das estearias maranhenses. A aldeia da fase Cajari, a julgar pelo sítio – 

tipo da Cacaria, abrangia área elíptica irregular de cerca de 8.000 m
2
, com os 

esteios de sustentação do tabuado em troncos de “pau d’arco” (Tabebuia sp.) 

enterrados verticalmente, em média, 1,20m, no fundo do lago; entre estes 

ocorriam esteios secundários, de menor diâmetro e geralmente inclinados. 

Acima do nível máximo das águas estendia-se o tabuado ou piso, sobre o qual, 

provavelmente, se distribuíam as cabanas. Cerâmica com tipos distintos de 

tempero e com ênfase no modelado de asas e adornos. Artefatos de cerâmica 

incluindo grelhas ou assadores circulares, rodelas de fuso e vasos miniaturas. 

Numerosa e variada quantidade de artefatos lítico polidos e lascados. Uma 

única datação por C14 acusou uma antiguidade de A.D. 570. A presença de 

grelhas implica na utilização da mandioca ou outro qualquer tubérculo, raiz ou 

coco, sob a forma de bolo ou de farinha na alimentação, enquanto as rodelas-

de-fuso sugerem fiação de fibras ou algodão para confecção de linhas, etc., o 

que parece evidenciar uma subsistência voltada para a pesca e agricultura. 

Apesar de contemporânea com algumas fases da Ilha de Marajó, não há entre a 

fase Cajari e as antigas culturas daquela Ilha qualquer correlação cultural, 

como sugerida no passado. (SIMÕES, 1981b, p. 160) 

 

Pelo fato desta tese versar sobre as ocupações humanas na Ilha de São Luís, os resultados 

obtidos por Simões no Projeto São Luís são particularmente úteis a este estudo, sendo, portanto, 

descritos com mais detalhes em relação ao Projeto Cajari. 

Pelo exposto, Simões com o Projeto São Luís objetivou compreender os sambaquis da 

Ilha de São Luís, observando se essas ocupações humanas apresentavam as mesmas 

características socioculturais em relação aos sambaquis paraenses, uma vez que a área geográfica 

em que os sambaquis estavam inseridos era bastante semelhante. 

Conforme relatado em sua documentação, o objetivo de Simões era entender a ocorrência 

cerâmica nos sambaquis do litoral norte da América do Sul e testar hipóteses de uma dispersão e 

ocupação pré-histórica do litoral norte e leste da América do Sul por grupos ceramistas adaptados 

aos recursos marítimos (Relatório sucinto das atividades científicas de Mário F. Simões realizadas 

no 1° Semestre de 1975, 1975a). 
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Figura 55 – Coleta e peneiramento do material retirado do lago Cajari, no sítio Cacaria, na Baixada 

Maranhense. (Foto: SIMÕES, 1981b). 

 

A meta era correlacionar e comparar os sambaquis residuais da Ilha de São Luís com os 

do litoral leste brasileiro e litoral paraense (Relatório semestral de atividades do pesquisador 

Mário Ferreira Simões, 1975b). Além disso, Simões considerava que prospecções e escavações 

em sambaquis residuais no Maranhão poderiam oferecer subsídios para a correlação cultural e 

cronológica com os dados de sítios arqueológicos de outros povos pré-coloniais ceramistas, 

comparando a Fase Mina do Pará e a fase Periperi do Recôncavo Baiano (SIMÕES, 1978, 

1981a). 

Foram localizados e pesquisados oito sambaquis no Projeto São Luís, como demonstrado 

na Tabela 10, dos quais apenas dois (Maiobinha e Guaíba) não haviam sido destruídos. Estes dois 

foram escavados estratigraficamente, enquanto os demais, com apenas delgada camada residual, 

foram prospectados (levantamento topográfico e coleta de amostragem superficial) (Plano de 

Pesquisas de Mário Ferreira Simões para 1975, 1975c). 

Simões objetivava nesses sítios reconhecer e comparar o material coletado nos 

sambaquis, especialmente o MA-SL-4: Maiobinha, elaborar a seriação da cerâmica, enviar 

amostras de carvão (fogueiras) para análises por 
14

C e publicação de um trabalho preliminar 

(Plano de Pesquisas de Mário Ferreira Simões para o ano de 1975, 1975c). 
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Tabela 10 – Relação dos Sambaquis da Ilha de São Luís catalogados por Simões e equipe e 

atualmente registrados no IPHAN 

Número Nome Popular do 

Sítio 

Fonte Município Cadastro CNSA-

IPHAN 

01 Maiobinha CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

São Luís MA-SL-4 

 

02 Pindaí CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

São Luís/São José 

de Ribamar 

MA-SL-5 

03 Guaíba CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

Paço do Lumiar MA-SL-8 

 

04 Tendal CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

Paço do Lumiar MA-SL-9 

05 Marval CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

Paço do Lumiar MA-SL-10 

06 Pau Deitado CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

São José de 

Ribamar 

MA-SL-11 

07 Boa Viagem CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

São José de 

Ribamar 

MA-SL-6 

08 Jaguarema CNSA-IPHAN/ 

SIMÕES e 

COSTA (1978) 

São José de 

Ribamar 

MA-SL-7 

 

Sobre o estudo do material arqueológico proveniente das pesquisas na Ilha de São Luís, 

observou-se no Plano de Pesquisas de Mário Ferreira Simões para o ano de 1975 (1975c) “a 

análise e classificação do material coletado na escavação do sítio-sambaqui MA-SL-4: Maiobinha 

e tentativa de seriação; análise e classificação do material de superfície coletados nos sambaquis 

residuais MA-SL-5 e MA-SL-11 e análises comparativas dessas evidências com aquelas da fase 

Mina” (SIMÕES, 1975c, p. 2). 

Em relação ao ao Sambaqui de Guaíba (MA – SL – 8) Simões relatou: 

 

O sambaqui de Guaíba, por sua vez, fora parcialmente destruído, exibindo um 

refugo residual de apenas 1,0m de profundidade com sinais de perturbação. 

Ainda que diferentes entre si, as cerâmica de ambos mostram-se melhor 

confeccionadas que as dos demais sambaquis locais, inclusive, com técnicas 

decorativas sofisticadas. (SIMÕES, 1981a, p. 161) 
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Descrição mais pormenorizada foi feita sobre o sambaqui da Maiobinha, onde Simões 

realizou escavação estratigráfica que permitiu observar a presença de material arqueológico até 

1,95 m de profundidade, assentado sobre sedimentos amarelos (Grupo Barreiras).  

Neste sítio foram exumados dois sepultamentos. O carvão extraído junto aos esqueletos 

revelou duas datações por C
14

, com uma idade aproximada entre 2.526 a 2.686 anos A.P. (LIMA 

e AROSO, 1989)
28

.  

 

 

Figura 56 – Sepultamento primário fletido entre 1,80/2,00 m exumado no Sambaqui da Maiobinha, na 

Ilha de São Luís. (Foto: SIMÕES, 1981b). 

 

No Plano de Pesquisa de Mário Ferreira Simões para o ano de 1975, (1975c), constaram 

os resultados obtidos no sambaqui da Maiobinha: 

 

Fauna malacológica composta por Chione pectorina, inúmeros fragmentos de 

cerâmica, conchas, nódulos de laterita, vértebras de peixes e ossos de animais. 

Encontrados ainda dois sepultamentos: um adulto em posição fletida e decúbito 

dorsal, com inúmeras contas de possível colar; outro ligeiramente ao lado e 

abaixo do primeiro, de uma criança, muito mal conservado. (SIMÕES, 1975c, 

p. 3) 

 

Em outro documento, Relatório Sucinto das Atividades Científicas Realizadas no 1° 

Semestre de 1975 (1975ª, 1975b), Simões discorreu sobre a análise micro e macroscópica e 

classificação tipológica de 14.300 fragmentos de cerâmica, acrescidos de outras evidências, 

provenientes do sambaqui da Maiobinha: 

                                                 
28

 Gaspar e Imazio (2000), reproduzindo um quadro de datações para o sambaqui da Maiobinha, com base 

em Simões (s.d.) e Machado et al. (1991), situam essas datações entre 2.090 a 1.245 A.P.  
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Constatou-se ter sido o sambaqui construído e habitado por um grupo 

perfeitamente adaptado ao ambiente marinho litorâneo com subsistência básica 

apoiada na coleta de moluscos e peixes, e portadores de nível cultural de 

padrão formativo, comprovado pela presença de vários traços diagnósticos 

tipicamente formativo em sua cerâmica. Ainda que não tenhamos realizado a 

análise dos demais sambaquis pesquisados, essas inferências permitem 

concluir, preliminarmente, numa dispersão no sentido Norte-Leste de grupos 

ceramistas adaptados ao ambiente litorâneo, desde a Colômbia (Puerto 

Hormiga), passando pela Guiana (Fase Alaka), Leste do Pará (Fase Mina), 

Maranhão até o Recôncavo Baiano (Fase Periperi). Parecem corroborar nessa 

assertiva as datações por C-14 já obtidas: Puerto Hormiga – 3000 a. C.; Fase 

Mina – 2800 a 1600 a. C.; Fase Peripiri – 1000 a 800 a. C. (SIMÕES, 1975a, p. 

9) 

 

Com relação aos demais sambaquis localizados e pesquisados por Simões na Ilha de São 

Luís constou em Contribuição do Museu Paraense Emílio Goeldi à Arqueologia da Amazônia 

(1975e) a informação que os outros assentamentos por “sua semelhança com os da fase Mina, são 

provavelmente mais antigos. Alguns desses sambaquis contêm fragmentos cerâmicos temperados 

com areia e outros com cariapé, distintos daqueles dos sambaquis” (SIMÕES, 1975e). 

Sobre a fauna malacológica dos sambaquis da Ilha de São Luís, Simões (1975a) afirmou 

que “com exceção do sambaqui da Maiobinha, todos os demais são compostos por 

Anomalocardia brasiliana (predomínio), seguindo-se em importância Crassostrea arborea, 

Turbinella Laevigata, Thais sp. e Chione pectorina” (Relatório de pesquisas de Mário Ferreira 

Simões para 1975, 1975d, p.8). 

Apesar da relevância dessas pesquisas, a inexistência de um contexto local para 

compreensão das ocupações sambaquieiras da Ilha de São Luís limitou as explicações de Simões, 

sem maiores detalhes sobre o processo de formação desses sítios e análises intra e intersítios. 

Contudo, os resultados preliminares desse autor permitiram construir uma correlação 

inicial entre os sítios maranhenses e os paraenses, auxiliando na criação de um modelo sobre a 

ocupação e povoamento do litoral do Pará e Maranhão. 

Pelo exposto, Simões (1975a, 1975e, 1981ª, 1981b) concluiu em suas pesquisas que os 

sambaquis da Ilha de São Luís foram habitados por grupos adaptados ao ambiente marinho 

litorâneo e portadores de nível cultural de padrão formativo, mediante traços comuns encontrados 

na cerâmica. 

Mesmo sem a análise do material arqueológico dos outros sambaquis pesquisados, o autor 

construiu algumas inferências e estabeleceu uma tradição regional sambaquieira de ampla 

dispersão temporal e espacial, estendendo-se desde o Litoral da Guiana, passando pelo baixo 

Amazonas, litoral nordeste do Pará até o Maranhão, com possíveis correlações com os sambaquis 

da costa norte e noroeste da América do Sul (Colômbia e Venezuela) e do litoral da Bahia 

(sambaqui da Pedra Oca). 
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Passados mais de quarenta anos do projeto São Luís, a análise do material arqueológico 

coletado nesses assentamentos, cerca de uma tonelada, segundo o Relatório Semestral de 

Atividades do Pesquisador-Chefe Mário Ferreira para o segundo semestre de 1971 (1971) não 

foi concluída e as poucas referências que se dispõem sobre as campanhas de campo no Maranhão 

foram obtidas pela documentação administrativa do Arquivo Guilherme de La Penha do Museu 

Paraense Emílio Goeldi e pelas fichas de campo de Simões. 

Após o término dos projetos de Simões no Estado, Igor Chymz, enfim, realizou pesquisas 

no Maranhão, não na área de influência dos sambaquis e estearias, mas, sim, no Médio Tocantins, 

em aldeamentos cerâmicos associados à Tradição Tupiguarani: 

 

Somente em 1975 foi possível ao CEPA a execução de uma pesquisa 

acadêmica na Amazônia. Existindo na cidade maranhense de Imperatriz um 

campus avançado da Universidade do Paraná, o projeto de arqueologia pôde 

ser desenvolvido nos seus arredores como atividade de extensão universitária. 

O campus, vinculando-se ao Projeto Rondon, proporcionou a locomoção do 

pessoal e a logística da pesquisa. A equipe, integrada por alunos de arqueologia 

da universidade, prospeccionou a margem direita do rio Tocantins, desde 

Imperatriz até a confluência com o rio Araguaia. Foram localizados 7 sítios da 

tradição Tupiguarani, uma parte deles apresentando similitudes com os 

estudados por Napoleão Figueiredo (1965) nas margens do rio Itacaiúnas, um 

afluente do rio Tocantins no Pará. O oitavo sítio registrado correspondia a 

ocupação de grupo não ceramista, uma ocorrência rara na Amazônia 

(PROJETO RONDON-CEPA/UFPR, 1975). Pouco depois, em 1977, trecho do 

baixo rio Tocantins foi selecionado para, com outras áreas, compor o Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica – PRONAPABA, 

projeto co-patrocinado pelo Conselho Nacional de Pesquisas e Smithsonian 

Institution (MEGGERS et alii, 1988:276). O mesmo trecho comportou 

também, até 1978, um projeto de salvamento arqueológico, coordenado por 

Mário F. Simões, com patrocínio das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

- ELETRONORTE (SIMÕES e ARAÚJO-COSTA, 1987:11). O CEPA deveria 

se associar ao PRONAPABA, continuando os trabalhos começados em 

Imperatriz e atuando em outras áreas amazônicas, porém, compromissos 

assumidos para a execução de salvamentos arqueológicos nos extensos espaços 

da UHE Itaipu no rio Paraná e UHE Salto Santiago no rio Iguaçu, 

inviabilizaram a intenção. Somente na década de 1990, dentro de uma nova 

situação determinada por avanços legislativos, o CEPA voltaria a desempenhar 

na Amazônia. (CHYMZ, 2006, p. 02-03) 
 

Em 1976, também foi realizada pesquisa de arqueologia histórica em ruínas em São Luís, 

de autoria de Ulysses Pernambucano de Melo, publicada no Relatório de Pesquisa Arqueológica 

e História sobre o Sítio Santo Antônio da Alegria (Sítio do Físico), em São Luís - MA, a pedido 

do IPHAN – MA, com vistas a instruir as atividades de consolidação das ruínas desse importante 

complexo industrial do século XIX. Atualmente, este complexo de ruínas é tombado pelo IPHAN 

como patrimônio nacional. 

A partir desse trabalho informações inéditas foram levantadas sobre o Sítio do Físico, 

com a identificação de vários padrões de azulejos de várias procedências, contabilizando 17 
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padrões de azulejos, a escadaria dos fornos com 38 degraus, redes de escoamento de água, 

galerias pluviais, tanques de curtume. 

 

  

Figura 57 – Forno de cal no Sítio do Físico. Foto: 

Arkley Bandeira, 2006.  

Figura 58 – Tanques de curtume do Forno de cal no 

Sítio do Físico. Foto: Arkley Bandeira, 2006. 

 

No bojo das pesquisas de Mário Simões, o médico e professor de Antropologia, Olavo 

Correia Lima, iniciou sua atuação no campo da arqueologia, com a identificação e estudo de 

vários sítios em diversas regiões do Maranhão, a partir da década de 1970. 

Esse pesquisador publicou muitos artigos, entre a década de 1980 até meados de 1990, a exemplo 

dos Ameríndios Maranhenses (1985a); Homo Sapiens Stearensis (1985b); A província 

espeleológica do Maranhão (1985c); Cultura rupestre maranhense (1986a); O Parque Nacional 

de Guaxenduba (1986b); No país dos Timbiras (1987) e Mário Simões e a arqueologia 

maranhense (1991).  

A síntese de seus estudos foi publicada em 1989, no livro Pré-História Maranhense, em 

coautoria com Olir Correia Lima Aroso. Nessa obra, os autores abordaram temas ainda novos 

para a arqueologia do Maranhão, a exemplo dos sítios com registro rupestres, cemitérios 

maranhenses e etnoarqueologia dos povos indígenas do Maranhão. 

Sobre os sítios arqueológicos identificados por Correia Lima, a obra citou vários 

assentamentos, a exemplo do Sambaqui de Tutóia-Velha, em Tutóia; Sambaqui de Araioses, em 

Araioses; Sambaqui de Ribamar, em São José de Ribamar; Sambaqui de Iguaíba, em Paço do 

Lumiar; Sambaqui do Turu, em São Luís; Sambaqui do Quebra-Potes, em São Luís; Sambaqui do 

Bacanga, em São Luís; Sambaqui do Periá, em São Luís; Sambaqui de Anajatuba, em Anajatuba; 

Sambaqui Rosane, em São Luís; Estearias do Lago Cajari, em Penalva; Estearia do Encantado, 

em Pinheiros; Estearias do rio Turi (Lago do Jenipapo, Ilha Crueira, Volta do Armínio, Boca do 

Igarapó, Florante, Cajuru, Lago do Sousa e a Cabeludo); Estearia do Lago do Coqueiro, em São 

Vicente de Férrer; Sítios rupestres, a exemplo da Caverna Olímpio Fialho, em Colinas; Caverna 

Élida, Caverna Casa de Pedra e Caverna Correia Lima, todas localizadas em São Domingos do 
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Maranhão, Cemitério Indígena de Santa Cruz, em Bequimão; Cemitério Indígena de Bacabal, em 

Bacabal; Cemitério Indígena de São Francisco do Maranhão, em São Francisco do Maranhão, 

todos no Estado do Maranhão (LIMA e AROSO, 1989). 

Além das pesquisas de campo, Correia Lima reuniu um importante acervo arqueológico 

mantido em sua guarda até sua morte, em 1997. Todo o material arqueológico e sua biblioteca 

particular foram doados ao Governo do Estado do Maranhão por sua família e atualmente 

compõem o acervo do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. 

 

3.1.3 A pesquisa recente e a institucionalização da arqueologia no Maranhão 

 

A partir da década de 1990, a literatura analisada apontou para novas pesquisas no Estado 

do Maranhão, principalmente estudos relacionados aos registros rupestres, a exemplo das 

investigações arqueológicas do pesquisador Deusdédit Carneiro Leite Filho, atualmente Diretor 

do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. 

Sobre esse aspecto, Eliane Gaspar Leite (2011) comentou: 

 

Os primeiros cadastramentos de sítios contendo registros rupestres foram feitos 

também nesse período, quando o diretor do referido órgão, Deusdédit Carneiro 

Leite Filho, efetuou a documentação das gravuras dos sítios do Morro das 

Araras e Morro das Figuras em Carolina, estando parte de um dos painéis hoje 

retratada em uma das paredes da sala expositiva de Arqueologia da referida 

instituição. (GASPAR LEITE, 2011) 

 

Em Gravuras Rupestres no Município de Carolina - MA, Leite Filho (1991) discorreu 

sobre a tecnologia empregada na execução das gravuras, ressaltando as impressões com o auxílio 

de pressão e fricção formando figuras ou sinais em baixo relevo, com motivos antropomorfos, 

pegadas humanas e pontilhados gravados na rocha, além de elementos geométricos.  

Visando a preservação desses sítios, em 1990, o Governo do Estado do Maranhão, por 

meio do Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, tombou esses sítios 

rupestres, cadastrando-os também na Secretaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional.  

Outras regiões maranhenses com presença de registros rupestres foram referenciadas por 

Leite Filho e Gaspar Leite (1998), destacando-se o sítio Lageado do Escrivão, um abrigo de trinta 

metros de comprimento por três de altura, localizado no município de São João Sóter, com 

ocorrência de manchas de gravuras com motivos geométricos e antropomorfos e o sítio Pedra da 

Letra localizado na cidade de Gonçalves Dias, estando a existência de pinturas e gravuras com 

motivos geométricos e antropomorfos seriamente comprometidas pela ação da água que acentua o 

desgaste da rocha suporte em que estão inseridos os registros rupestres. 
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Este arqueólogo, juntamente com sua esposa, Eliane Gaspar Leite, organizaram o acervo 

arqueológico de particulares (colecionadores e pesquisadores), principalmente o material 

pertencente aos professores Olavo Correia Lima e Nascimento de Morais, que deram origem a 

exposição do setor de arqueologia do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do 

Maranhão. 

 

 
 

Figura 59 – Acervo doado pela família do prof. 

Nascimento de Morais ao Centro de Pesquisa após seu 

falecimento. Vitrine com o material das estearias da 

Baixada Maranhense reunido pelo professor. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

Figura 60 – Aplique zoomorfo coletado nas 

estearias que compõe o acervo do Centro de 

Pesquisa doado pela família do prof. 

Nascimento de Morais. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

 

O surgimento do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia, em março de 

2002, foi resultado da articulação desses arqueólogos, conjuntamente com os paleontólogos da 

Universidade Federal do Maranhão, em especial o Professor Manuel Alfredo, que organizou o 

setor de História Natural dessa casa
29

. 

Eliane Gaspar Leite (2011) rememorou a fundação da referia entidade, os episódios 

ocorridos na Expedição Em busca dos dinossauros não foram mencionados, mas catalisou, por 

meio das denúncias registradas na imprensa e da militância do professor Manoel Alfredo, a 

                                                 

29 Em 2001 ocorria no Brasil uma grande expedição científica denominada Em Busca dos Dinossauros, organizada por 

Sérgio Alex de Azevedo, Alexander Kellner e Luciana Carvalho, com apoio institucional do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. Além de pesquisar vários locais do Brasil, a exemplo da Paraíba e Ceará, estava no roteiro a Ilha do Cajual, 

próximo a Alcântara, no Maranhão. Quando essa equipe chegou em São Luís foi feita denúncia ao grande público pelos 

paleontólogos ligados ao Departamento de Biologia da UFMA que a expedição tinha por objetivo levar parte da Laje 

do Coringa, onde afloram os fósseis, para o Rio de Janeiro, privando os pesquisadores locais de futuras investigações 

na região. A polêmica não foi resolvida entre a equipe local e os coordenadores da expedição, cujos ânimos só 

pioravam nas atividades de campo e à medida que ambos os lados se comunicavam com a impressa (TERRA, 2001). 

Tal situação expôs a falta de uma instituição maranhense para fomento à pesquisa e guarda de acervos paleontológicos, 

resultando na fundação do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, com a coordenação do 
arqueólogo Deusdédit Carneiro Leite Filho e apoio científico da UFMA. 
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atenção das autoridades maranhenses para criação desse espaço de pesquisa, guarda e promoção 

da arqueologia e paleontologia maranhenses: 

 

Em 2002, com a institucionalização de um espaço dedicado a pesquisa 

arqueológica, legitimado pela Secretaria de Estado da Cultura, O Centro de 

Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, o poder público 

reconhece a responsabilidade de conhecer, valorizar e preservar o patrimônio 

arqueológico estadual. O órgão vem atuando, por intermédio do seu corpo 

técnico, em parcerias com instituições regionais e nacionais objetivando o 

melhor conhecimento do patrimônio arqueológico local e orientando os 

primeiros profissionais e técnicos da nova geração que hoje trabalha em 

Arqueologia no Estado, contribuindo com dissertações de credenciamento e 

constituindo suas próprias firmas de arqueologia. (GASPAR LEITE, 2011) 

 

Em 10 anos de existência, além de promover o patrimônio arqueológico, etnográfico e 

paleontológico maranhense, o Centro de Pesquisa realizou pesquisas pontuais, a exemplo do 

Monitoramento arqueológico junto às obras da CAEMA para ampliação do sistema hidráulico 

no Centro Histórico de São Luís, realizando entre 2003 e 2005, em parceria com a Scientia 

Consultoria Científica, de São Paulo; Escavação arqueológica na ruína da Igreja de Santa 

Quitéria, em Alcântara, realizada em 2003, a pedidos da Superintendência do IPHAN no 

Maranhão; Salvamento arqueológico expedito de urnas ritualísticas pertencentes à Tradição 

Tupiguarani durante a construção de uma casa no Alto do Calhau, em São Luís, realizado em 

2004 e Escavação arqueológica na atual Casa França-Maranhão, em São Luís, realizada em 

2006, em colaboração da Aliança Francesa.  

Além das pesquisas institucionais vinculadas ao Centro de Pesquisa, Eliane Gaspar Leite 

citou outras atividades arqueológicas realizadas por Leite Filho no decorrer de sua atuação 

profissional: 

 

A importância do achado, em 2004, de um conjunto de urnas ritualísticas 

pertencentes à Tradição Tupiguarani durante a construção de uma casa no Alto 

do Calhau, São Luís. Embora uma peça tenha sido fragmentada pela ação dos 

operários, efetuou-se um salvamento arqueológico expedito e foram resgatados 

em sua integridade os outros recipientes cerâmicos...Em Rosário, no forte do 

Calvário foi feita uma prospecção arqueológica na década de 90, fruto de uma 

parceria entre o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico do 

Maranhão e a prefeitura local. Posteriormente, já em 1997, por iniciativa do 

mesmo órgão estadual em parceria com a Prefeitura de Caxias foi realizada a 

escavação arqueológica das ruínas do quartel no Morro do Alecrim que 

subsidiou o acervo e implantação do hoje existente Museu Memorial da 

Balaiada, visando homenagear aqueles que empreenderam um dos mais 

significativos movimentos de cunho eminentemente popular na história país. 

(GASPAR LEITE, 2011) 
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Sobre esse achado, os encarregados pela escavação afirmaram que embora uma peça tenha sido 

fragmentada pela ação dos operários, foram resgatados em sua integridade os outros recipientes 

cerâmicos (LEITE FILHO e GASPAR LEITE, 2005). 

 

 

 

Figura 61 – Sítio arqueológico Vila Conceição, com 

detalhe para escavação arqueológica após a descoberta do 

conjunto cerâmico Tupiguarani. Foto: Arkley Bandeira, 

2004. 

Figura 62 – Escavação arqueológica no 

Sítio Vila Conceição após a descoberta do 

conjunto cerâmico Tupiguarani. Foto: 

Arkley Bandeira, 2004. 

 

Levando em consideração o tempo de existência do Centro de Pesquisa, a formação de 

pesquisadores locais e a produção do conhecimento sobre a arqueologia do Maranhão, a atuação 

dessa instituição pode ser considerada tímida, no que concerne o Setor de Arqueologia, 

principalmente, comparando-a ao Setor de Paleontologia, com forte atuação na pesquisa e 

publicação dos resultados, inclusive internacionalmente.  

As justificativas para essa situação são encontradas na fala dos diretores da instituição: 

“falta de uma política efetiva direcionada para sua valorização e proteção pelos órgãos 

competentes, têm sido responsáveis pela destruição parcial ou total de inúmeros sítios 

arqueológicos no Estado” (LEITE FILHO e GASPAR ELITE, 2005, p. 12).  
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Figura 63 – Acervo doado pela família do prof. Olavo 

Correia Lima ao Centro de Pesquisa após seu 

falecimento. Vitrine com o material dos líticos 

coletados em vários sítios maranhenses. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

Figura 64 – Material cerâmico coletado pelo prof. 

Olavo Correia Lima e doado ao Centro de 

Pesquisa. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

A ausência de políticas públicas para fomento a pesquisa e promoção dos bens 

arqueológicos, inclusive do poder estadual, ressoa em outra citação dos arqueólogos: 

 

Os sítios arqueológicos conhecidos até hoje no Maranhão, muitos ainda sem 

cadastro oficial no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN, órgão federal responsável pela sua preservação, se caracterizam por 

um acervo diversificado de cultura material ainda carente de análises 

aprofundadas que identifiquem, classifiquem e incorporem ao conhecimento 

arqueológico nacional subsídios informativos inéditos sobre o nosso universo 

pretérito maranhense. (LEITE FILHO e GASPAR LEITE, 2005, p. 12) 

 

De fato, se as próprias instituições responsáveis pela pesquisa, proteção e promoção do 

patrimônio arqueológico local não fomentarem a produção de conhecimento sobre o patrimônio 

arqueológico maranhense, o papel da arqueologia na sociedade permanecerá subestimado, 

favorecendo a permanência de uma visão romântica, fantasiosa, colecionista e amadora sobre esta 

disciplina. 
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Figura 65 – Cartilha Arqueologia do Maranhão produzida pelo Centro de Pesquisa de História Natural e 

Arqueologia do Maranhão, em 2009. 

 

Após a criação do Centro de Pesquisa, muitos jovens entusiastas com a pesquisa 

arqueológica fizeram parte do quadro de estagiários da instituição. Evidentemente, a proximidade 

com a arqueologia influenciou na escolha de temas monográficos, em âmbito acadêmico, 

resultando nos primeiros estudos do gênero sobre a arqueologia do Maranhão. 

Nesse contexto, despontaram como pioneiros na elaboração de monografias sobre a 

Arqueologia maranhense, os graduados em História, Marcos Saldanha com Um Estudo Sobre a 

Arqueologia Pré-Histórica no Maranhão (2001) e o autor desta tese com o título Um panorama 

sobre os registros rupestres no Estado do Maranhão (2003). 

Ambas as monografias foram defendidas no Curso de História da Universidade Estadual 

do Maranhão, em São Luís, respectivamente em 2001 e 2003. O primeiro estudo realizou uma 

arqueografia das pesquisas arqueológicas realizadas no Estado, centrando-se no papel dos 

pioneiros na identificação e pesquisa de sítios arqueológicos até o surgimento do Centro de 

Pesquisa. Na monografia foram feitas visitas de campo em estearias, sambaquis e sítios rupestres 

no Maranhão. 

A segunda monografia tratou especificamente dos registros rupestres do Maranhão, 

enfocando os principais pressupostos teórico-metodológicos para o estudo desses vestígios, e que 

resultou em um mapeamento sobre a ocorrência de tais sítios arqueológicos no Estado, 

principalmente na porção centro sul do Maranhão. 
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 Nas atividades de campo realizaram-se o reconhecimento e levantamento dos sítios 

rupestres do Sítio Caverna Traqueira, Caverna Elida Caverna Casa de Pedra, em Colinas e São 

Domingos do Maranhão, bem como a análise e interpretação do material bibliográfico dos Sítios 

Morro das Araras e Morro das Figuras registrado por Leite Filho, em 1991 (BANDEIRA, 2003). 

 

  
Figura 66 – Sítio Rupestre Caverna Traqueira, em 

São Domingos do Maranhão. Foto: Arkley 

Bandeira, 2001. 

 

Figura 67 – Gravuras rupestres do Sítio Traqueira. 

Foto: Arkley Bandeira, 2001. 

 
 

Figura 68 – Sítio Rupestre Caverna Casa de 

Pedra, situado em Colinas – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2001. 

Figura 69 – Gravuras rupestres do Sítio Casa de 

Pedra. Foto: Arkley Bandeira, 2001. 

  

Figura 70 – Sítio Rupestre Caverna Élida, situado 

em São Domingos do Maranhão. Foto: Arkley 

Bandeira, 2001. 

Figura 71 – Pinturas rupestres do Sítio Caverna 

Élida, situado em São Domingos do Maranhão. Foto: 

Arkley Bandeira, 2001. 

 

O advento do século XXI marcou profundamente a arqueologia maranhense. Os 

desdobramentos da arqueologia aplicada ao licenciamento ambiental de empreendimentos 
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potencialmente lesivos ao meio ambiente tiveram reflexos diretos na práxis arqueológica 

realizada atualmente
30

.  

A inexistência de arqueólogos nos departamentos das universidades públicas e 

particulares maranhenses até 2008 e a ausência de um programa sistemático de pesquisa de 

campo por parte do Setor de Arqueologia do Centro de Pesquisa resultaram na pouca inserção da 

arqueologia nos setores acadêmicos do Estado, ocasionando, por sua vez, uma fraquíssima 

produção de conhecimento por parte das instituições de pesquisa: 

 

Todavia, o estado ainda carece de profissionais especializados que atuem 

sistematicamente na área, sendo que desde o início da década de 90 até 

recentemente, somente dois arqueólogos, hoje trabalhando no Centro de 

Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, estiveram 

envolvidos no gerenciamento desses recursos. (GASPAR LEITE, 2011) 

 

De fato, a falta de investimento na formação de novos quadros de estudiosos para compor 

os grupos de pesquisa, a ausência de um programa sistemático de investigação arqueológica para 

o Maranhão e a dificuldade de acesso aos acervos arqueológicos do Estado só poderiam resultar 

na conjuntura acima citada. 

Contrariando a situação acima exposta e no intuito de fomentar pesquisas arqueológicas, 

ambientais e sociais no Parque Estadual do Bacanga e adjacências, o autor desta tese participou 

da fundação da Associação dos Amigos do Ecomuseu do Sítio do Físico, atual Instituto do 

Ecomuseu Sítio do Físico, com a criação da Casa da Memória, que funciona ininterruptamente 

em São Luís, desde 2006. 

A Casa da Memória é um ramo do Ecomuseu para articulação, promoção e fomento de 

estudos sobre o patrimônio cultural, em especial o arqueológico, na região do Bacanga, em 

especial, no Parque Estadual do Bacanga. 

                                                 
30 A Resolução CONAMA de 23 de janeiro de 1986 exigiu em seu Artigo 6º indica que “o estudo de impacto ambiental 

desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os 

usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 

comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos”. Por sua vez, a aplicação desta portaria foi regulamentada pela Portaria IPHAN, n. 230, de 17 de 

dezembro de 2002, com a compatibilização das fases para obtenção das licenças ambientais com as etapas da pesquisa 

arqueológica. Conforme a legislação citada, bem como outros instrumentos jurídicos, todos os empreendimentos, a 

exemplo de estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; Ferrovias; Portos e terminais de minério, 

petróleo e produtos químicos; Aeroportos; Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários; Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; Obras hidráulicas para exploração de 

recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura 

de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias, diques; Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); Extração de minério, inclusive 

os da classe II, definidas no Código de Mineração; Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos 

ou perigosos; Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; 

Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, 

hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; Exploração 

econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em 

termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas 

consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 

Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia, foram obrigados a 

realizar pesquisa arqueológica para licenciar as atividades produtivas (BRASIL, 1986). 
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As iniciativas de maior destaque da Casa da Memória do Instituto do Ecomuseu Sítio do 

Físico centraram-se na realização de um programa permanente de visitas às ruínas do Sítio do 

Físico e ao Sambaqui do Bacanga. 

Além disso, a instituição vem fomentando ações que auxiliam na implementação de 

políticas públicas em prol do patrimônio arqueológico do Parque Estadual do Bacanga e da Ilha 

de São Luís, a exemplo da curadoria local da Exposição Itinerante Xingó: 9 mil Anos de 

Ocupação Humana, em parceria com o Museu de Arqueologia de Xingó, da Universidade 

Federal de Sergipe, ocorrida em 2007, e que conseguiu reunir em 50 dias de funcionamento mais 

de 5 mil visitantes. 

 

  

Figura 72 – Exposição Xingó: 9 mil anos de 

Ocupação Humana no Convento das Mercês, em 

São Luís – MA. Foto: Arkley Bandeira, 2007. 

Figura 73 – Exposição Xingó: 9 mil anos de 

Ocupação Humana no Museu Histórico e Artístico 

Nacional, em São Luís – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2007. 

 
 

Figura 74 – Adornos em osso e concha expostos em 

Xingó: 9 mil anos de ocupação humana. Foto: 

Arkley Bandeira, 2007. 

Figura 75 – Sepultamento em posição fletida 

exposto em Xingó: 9 mil anos de ocupação 

humana. Foto: Arkley Bandeira, 2007. 

 

Em 2012, ao completar seis anos de existência, a entidade fortaleceu ainda mais sua 

participação junto aos museus maranhenses, com a participação efetiva na criação de uma rede de 

colaboração, além de permanecer atuando no fomento e na promoção de pesquisas no Parque 

Estadual do Bacanga. 

Recentemente, a entidade participou oficialmente na construção e participação da 64ª 

Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ocorrida em julho de 2012, em São 
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Luís, na UFMA, com a Exposição Ecomuseu Sítio do Físico: trajetória e ação, que alcançou um 

público de mais de 800 visitantes em seis dias de congresso. 

  

Figura 76 – Exposição Ecomuseu Sítio do Físico: 

trajetória e ação, realizada na UFMA, na 64ª 

Reunião da SBPC. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

Figura 77 – Exposição do material arqueológico e 

dos produtos gerados nas oficinas sociais do 

Ecomuseu Sítio do Físico. Foto: Arkley Bandeira, 

2012. 

 

Com o apoio do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico foi realizada a primeira 

dissertação de mestrado em arqueologia sobre a Ilha de São Luís, de autoria do autor desta tese, 

intitulada Ocupações humanas pré-históricas no litoral maranhense: um estudo arqueológico 

sobre o sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís – Maranhão (2008b), defendida em 2008, no 

Programa de Pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 

Tal investigação evidenciou vestígios materiais de populações pescadoras- coletoras- caçadoras e 

ceramistas, que se estabeleceram na região do rio Bacanga, em torno de 6.600 anos A.P. e 

permaneceram habitando esse assentamento até o ano 900 A.P., sendo esta a datação mais antiga 

para a ocupação humana na Ilha de São Luís. 

Para além dos esforços na construção de uma arqueologia na Ilha de São Luís, foi 

realizada no interior do Estado outra dissertação de mestrado elaborada no mesmo Programa de 

Pós-graduação em Arqueologia do MAE-USP, versando sobre as ocupações ceramistas na região 

amazônica, denominada de O Complexo Tupi da Amazônia Oriental, de autoria de Fernando 

Ozório de Almeida, também defendida em 2008. 

Em resumo, o estudo de Almeida analisou um conjunto de sítios arqueológicos, entre os 

Estados do Tocantins, Pará e Maranhão, na região do Baixo Tocantins, em especial na cidade de 

Marabá, com vistas a identificar similaridades e especificidades da cerâmica do Complexo Tupi, 

na área de construção da Linha de Transmissão Tucuruí – Presidente Dutra. 

Do lado maranhense, Almeida (2008) investigou o Sítio Arqueológico Grajaú, 

considerado pelo autor “um peixe fora d’água”, por situar-se distante daqueles do Baixo 

Tocantins, tanto geográfica como estilisticamente, uma vez que esse sítio Tupi insere-se na bacia 

do Pindaré, próximo ao município de Vitorino Freire, em área de outros povos indígenas, além 

dos Tupis. 
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Figura 78 – Cerâmicas pintadas do Sítio Grajaú. 

Foto: ALMEIDA, 2008. 

Figura 79 – Cerâmicas com marca de cestaria do 

Sítio Grajaú. Foto: ALMEIDA, 2008. 

 

Além do Sítio Grajaú outros quatro sítios foram levantados nas atividades de arqueologia 

para o licenciamento desse empreendimento, a exemplo dos Sítios Remanso, Ranchada, Belo 

Horizonte e Frade (OZÓRIO, 2008). 

Esse cenário de poucas pesquisas mudou radicalmente com a execução de projetos de 

arqueologia aplicada ao licenciamento ambiental no Estado do Maranhão, principalmente em um 

momento de grande aquecimento econômico e de investimento em infraestrutura e exploração de 

recursos naturais por todo o Estado.  

Tal conjuntura criou uma situação dúbia: o crescimento do Estado poderia representar 

uma perda para o patrimônio arqueológico, pois inevitavelmente os sítios arqueológicos seriam 

afetados de uma maneira ou de outra pelas obras ou favoreceria a criação de um espaço para 

identificação e investigação arqueológica nunca antes visto no Estado, a partir da pesquisa 

aplicada, cuja prática resultaria no reconhecimento do patrimônio arqueológico maranhense 

pouco valorizado e pesquisado? 

Sem sombra de dúvidas, no contexto do Maranhão, a projeção do segundo cenário é a 

realidade que vem imperando no momento. E se atualmente o Estado conta com contextos 

arqueológicos bem definidos, mesmo que pontualmente, foi graças à prática da arqueologia 

aplicada ao licenciamento ambiental. 

Exemplo dessa assertiva é demonstrado quando comparam-se os números de portarias 

emitidas para o Estado do Maranhão, entre os anos de 1996 até julho de 2010, em relação ao 

motivo da solicitação, área de pesquisa e o responsável por ela. 

Segundo a base de dados do BPS/SGPA – IPHAN, foram emitidas para o Maranhão, 

entre os anos de 1996 e 2010, cinquenta portarias de um total de 6003 para todo o Brasil. 

Sobre os motivos para solicitação de portaria foram considerado os seguintes aspectos: 

portarias para pesquisa aplicada ao licenciamento ambiental, portaria para pesquisa no âmbito da 

arqueologia acadêmica e portaria para pesquisa para fins de restauro de bens imóveis. 



130 

 

Os gráficos a seguir apresentam os resultados obtidos no levantamento. 

 

Gráfico 1 – Portarias para pesquisa arqueológica no Maranhão (1996-2010) 
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Para a área de pesquisa foram considerados os municípios maranhenses, sendo que 

quando a portaria englobava mais de uma cidade, considerou-se a primeira cidade relacionada na 

portaria. 
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Gráfico 2 – Portarias por municípios maranhenses (1996-2010) 
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Com relação ao responsável pela portaria foram coligidos dados acerca da procedência e 

instituição do autor da solicitação. Quando esta era feita por mais de autor foi considerado o 

conjunto de solicitantes.  

 

Gráfico 3 – Solicitante de portarias para pesquisa no IPHAN-MA (1996-2009) 
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Apesar dos números estarem relativamente atuais, nos últimos dois anos a emissão de 

portarias para o Maranhão cresceu exponencialmente em decorrência de novos empreendimentos 

que estão sendo implantados no Estado. 

O licenciamento desses empreendimentos resultou na identificação e resgate de sítios 

arqueológicos em diversas regiões, principalmente nas bacias do Itapecuru, Parnaíba, Mearim, 

Tocantins e Ilha de São Luís, constituindo as primeiras áreas arqueológicas maranhenses. 

A primeira área arqueológica conhecida no Maranhão deu-se na região tocantina, no 

médio curso do rio Tocantins, na área de implantação da UHE Estreito, na divisa do Maranhão 

com o Estado do Tocantins. 

Essa região entrou para o mapa arqueológico nacional com a intensa atuação do Núcleo 

de Arqueologia da Universidade Federal do Tocantins – NUTA – UNITINS, em atividades de 

licenciamento ambiental, principalmente o energético e de vias de transporte na região oeste do 

Maranhão
31

.  

Além do NUTA – UNITINS, outras empresas também atuaram na região no 

licenciamento arqueológico de linhas férreas e Linhas de Transmissão
32

.  

No CNSA – IPHAN para a região tocantina existem dezenove sítios cadastrados nos municípios 

de Carolina, Estreito, Porto Franco, Davinopólis, Imperatriz, João Lisboa, Balsas, Ribamar 

Fiquene e Bom Jesus das Selvas. Contudo, em levantamento feito nos relatórios produzidos pelo 

NUTA percebeu-se que o número de sítios conhecidos e pesquisados para essa região é bem 

maior. 

A atualização desses números ocorre conforme os relatórios sobre as atividades de 

pesquisa vão sendo publicados, conforme como pode ser observado na Tabela 11. 

 

 

 

                                                 
31 Os sítios arqueológicos foram descobertos pelo NUTA – UNITINS no Maranhão pelos seguintes projetos (NUTA, 

2012): SALTIMINS – Salvamento Arqueológico nas Áreas de Abrangência da Linha de Energia Elétrica – 

Transmissão Norte/Sul, trecho Imperatriz/MA à Miracema/TO; SALTAMAR – Levantamento Arqueológico nas áreas 

de Abrangência da Linha de Energia Elétrica – Transmissão 230Kw, trecho Presidente Dutra/MA à Peritoró/MA; 

SALTTINS – Salvamento Arqueológico nas Áreas de Impacto do Linhão “2” de Energia Elétrica – Transmissão 

Norte/SUL, trecho Samambaia/DF à Imperatriz/MA; SALTESTREITO – Prospecção Arqueológica Intensiva e 

Salvamento/Resgate Arqueológico e Levantamento e Valorização do Patrimônio Histórico Cultural e Paisagístico das 

áreas de influência da UHE Estreito – Maranhão – Tocantins; SALTUHE – Prospecção, Resgate Arqueológico e 

Registro do Patrimônio Histórico – Cultural no entorno do trançado da Linha de Transmissão de Energia Elétrica da 

UHE Estreito, município de Estreito a Imperatriz, estado do Maranhão. 
32 Projeto de Duplicação da Estrada de Ferro Carajás (MA – PA). Perícia do passivo arqueológico e prospecção 

arqueológica, realizados pela Scientia Consultoria Científica, ainda em curso; Projeto de Prospecção, Resgate 

arqueológicos e Programa de Educação Patrimonial - LT Tucuruí/PA – Açailândia/MA (4º circuito), realizados pela 

Scientia Consultoria Científica, ainda em curso; Projeto de Prospecção e Resgate arqueológicos da LT Tucuruí/PA – 

Presidente Dutra/MA, realizados pela Scientia Consultoria Científica e finalizado em 2008; Projeto de Prospecção e 

Resgate arqueológicos; Educação de LT 500 kV Tucuruí/PA – Açailândia/MA (4º circuito), realizados pela ENTE, em 

andamento. 
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Tabela 11 – Sítios arqueológicos descobertos pelo NUTA – UNITINS 

Sítio Arqueológico Município Estado Programa 

Dantas Bananal Maranhão SALTIMINS 

Abrigo Serra do Coco Carolina Maranhão SALTESTREITO 

Morro das Figuras Carolina Maranhão SALTESTREITO 

Morro das Araras Carolina Maranhão SALTESTREITO 

Carolina I Carolina 
Maranhão ------------------------- 

Carolina II Carolina 
Maranhão ------------------------- 

Carolina III Carolina 
Maranhão ------------------------- 

Carolina IV Carolina 
Maranhão ------------------------- 

Testa Branca I Estreito Maranhão SALTFENS 

Testa Branca II Estreito Maranhão SALTFENS 

Carniça 
Estreito Maranhão SALTIMINS 

Furo 
Estreito Maranhão ------------------------- 

Lambu 
Estreito Maranhão ------------------------- 

Estreito Estreito Maranhão SALTIMINS 

Terra do sol (subestação 

Imperatriz) 
Imperatriz Maranhão SALTIMINS 

Jambu João Lisboa Maranhão SALTIMINS 

Pantanal Lajeado Maranhão SALTIMINS 

 

Ainda na região do Médio Tocantins foi realizada pesquisa arqueológica no Sítio 

Cajazeiras, caracterizado como um assentamento multicomponencial, litocerâmico, a céu aberto, 

situado no topo de um terraço fluvial, em área de mata nas imediações de dois córregos tributários 

do rio Tocantins (BANDEIRA, 2011a).  

A morfologia do sítio assemelha-se a uma área de dispersão pequena, com diâmetro não 

muito superior a 50 metros e com vestígios concentrados, filiado à Tradição Tupiguarani, com 

datação de 220+/-30 BP; Cal AD 1650 a 1680, para o nível 31 – 40 cm e 300+/-30 BP; Cal AD 

1480 a 1650, para o nível 41 – 50 cm (Beta Analytic – EUA) (BANDEIRA, 2011a). 

Apesar da faixa cronológica do sítio Cajazeiras situar-se em período pós-colonial no Maranhão, a 

cultura material evidenciada não indicou contato entre os povos indígenas e os colonizadores 

europeus, tratando-se de povos ainda distantes das frentes de ocupação pelo caminho do gado. 
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Figura 80 – Implantação da paisagem do Sítio 

arqueológico Cajazeiras, em Imperatriz – MA. Foto: 

Patrimônio Consultoria Cultural, 2011. 

Figura 81 – Vista do Sítio arqueológico Cajazeiras 

em direção ao rio Tocantins, em Imperatriz – MA. 

Foto: Patrimônio Consultoria Cultural, 2011. 

 

 

Figura 82 – Cerâmico com tratamento corrugado, 

afiliada à Tradição Tupiguarani. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

Figura 83 – Cerâmico com tratamento pintado, afiliada 

à Tradição Tupiguarani. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

 

 

Figura 84 – Lasca em quartzo hialino encontrada 

do Sítio Cajazeiras. Foto: Abrahão Sanderson, 

2011. 

Figura 85 – Lasca em quartzo leitoso encontrada do 

Sítio Cajazeiras. Foto: Abrahão Sanderson, 2011. 

 

A segunda área arqueológica situa-se no alto curso do rio Parnaíba, margem esquerda, no 

lado maranhense. Essa região foi descoberta no âmbito do convênio entre a Prefeitura Municipal 

de Tasso Fragoso e o SEBRAE – Unidade de Balsas, que criaram uma parceria para identificação, 

registro e qualificação de sítios arqueológicos de Tasso Fragoso para atividades de visitação 

pública, mediante o Programa de Arranjos Produtivos Locais na área do Turismo, iniciado em 

2008 (BANDEIRA, 2008e, 2009). 
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 O desenvolvimento dessas ações na Chapada das Mesas demandou a necessidade de 

conhecimento aprofundado sobre essa região, com o objetivo de caracterizar o potencial turístico 

a ser explorado, bem como averiguar quais produtos poderiam ser ofertados ao público. 

 Nesse contexto, o município de Tasso Fragoso inseriu-se como polo potencial para o 

planejamento e desenvolvimento de ações no campo do turismo cultural, mais precisamente do 

turismo arqueológico, diante do grande número de sítios rupestres encontrados na região com alta 

relevância para a pesquisa científica e para ações educativas e de visitação. 

 Os resultados até então alcançados contabilizaram a descoberta de cinquenta e cinco 

sítios arqueológicos, a maioria, com gravuras rupestres, que atestam a forte presença humana pré-

colonial no Sul do Maranhão que, juntamente com os dezoito sítios arqueológicos já registrados 

no IPHAN, colocam Tasso Fragoso como município maranhense detentor do maior número de 

sítios arqueológico conhecidos no Estado. 

 

Tabela 12 – Sítios Arqueológicos identificados em Tasso Fragoso – MA 

N. Nome do Sítio Arqueológico Povoado Categoria 

1 Abrigo do Caboclo I Caboclo Arte Rupestre  

2 Abrigo do Caboclo II Caboclo Arte Rupestre 

3 Abrigo Taboca II Taboca-babilônia Arte Rupestre 

4 Abrigo do Rosendo Santa Maria Arte Rupestre 

5 Abrigo do Ferrugem Bela Vista Arte Rupestre 

6 Abrigo Toca da Lagoa Mata Arte Rupestre 

7 Abrigo Serra das Araras Riacho Fundo Arte Rupestre 

8 Abrigo Serra dos Caboclos Forsdão Arte Rupestre 

9 Abrigo Serra dos Caboclos II Forsdão Arte Rupestre 

10 Abrigo Toca da Juçara Juçara Arte Rupestre 

11 Abrigo Juá I Forsdão Arte Rupestre 

12 Abrigo Juá II Forsdão Arte Rupestre 

13 Abrigo Juá III Forsdão Arte Rupestre 

14 Abrigo Juá IV Forsdão Arte Rupestre 
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15 Toca do Urubu Juçara-Babilônia Arte Rupestre 

16 Abrigo do Pé Falso Brejo dos Cavalos Arte Rupestre 

17 Abrigo do Jumento Mata Arte Rupestre 

18 Oficina Lítica I Taboca-babilônia Lítico e cerâmica 

19 Oficina Lítica II Mata Lítico 

20 Oficina Lítica III Santa Maria Lítico 

21 Oficina Lítica IV Forsdão Lítico 

22 Oficina Lítica V Forsdão Lítico 

23 Oficina Lítica VI Bela Vista Lítico 

24 Abrigo Frutuoso Palmeira Arte Rupestre  

25 Abrigo Córrego do Marcelino Palmeira Arte Rupestre 

26 Abrigo Vão do Roseno Santa Maria Arte Rupestre 

27 Abrigo do Lagarto Palmeira Arte Rupestre 

28 Abrigo do Ferrugem II Santa Maria Arte Rupestre 

29 Sítio Lítico VII Santa Mata Lítico 

30 Sítio Lítico VIII Santa Maria Lítico 

31 Sítio Lítico IX Santa Maria Arte Rupestre 

32 Sítio Lítico X Palmeira Lítico 

33 Sítio Lítico XI Baviera Lítico 

34 Abrigo Lítico I Santa Maria Lítico 

35 Abrigo Lítico II Palmeira Lítico 

36 Estrutura de muralha Palmeira Histórico 

37 Abrigo Taboca Tasso Fragoso Arte Rupestre 
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38 Paredão da Juçara Tasso Fragoso Arte Rupestre 

39 Gruta da Juçara Tasso Fragoso Arte Rupestre 

40 Abrigo Por enquanto Tasso Fragoso Arte Rupestre 

41 Toca da Ladeira Vermelha Tasso Fragoso Arte Rupestre 

42 Vão da Fonte Tasso Fragoso Arte Rupestre 

43 Abrigo Baviera Tasso Fragoso Arte Rupestre 

44 Fazenda Vão do Cocal Tasso Fragoso Lítico 

45 Cercado Tasso Fragoso Arte Rupestre 

46 Cercado I Tasso Fragoso Arte Rupestre 

47 Cercado II Tasso Fragoso Arte Rupestre 

48 Cercado III Tasso Fragoso Arte Rupestre 

49 Cercado IV Tasso Fragoso Arte Rupestre 

50 Baixão do Coco Tasso Fragoso Arte Rupestre 

51 Irajá Tasso Fragoso Arte Rupestre 

52 Toca do Irajá Tasso Fragoso Arte Rupestre 

53 Irajá II Tasso Fragoso Arte Rupestre 

54 Desmazelo Tasso Fragoso Arte Rupestre 

55 Fazenda Santa Maria Tasso Fragoso Arte Rupestre 
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Prancha 2 – Sítios Arqueológicos em Tasso Fragoso – MA 

 

 

 
Figura 86 – Sítio Arqueológico Serra dos Caboclos, 

em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2008. 

 

Figura 87 – Gravuras rupestres no Sítio 

Arqueológico Serra dos Caboclos, em Tasso 

Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 2008. 

  
Figura 88 – Sítio Gruta da Juçara, em Tasso Fragoso – 

MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

Figura 89 – Gravuras rupestres Sítio Gruta da 

Juçara, em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

  
Figura 90 – Sítio arqueológico Morro das Araras, em 

Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

Figura 91 – Gravuras rupestres do Sítio 

arqueológico Morro das Araras, em Tasso 
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Fragoso –MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

 

 

Figura 92 – Sítio Arqueológio Serra dos Caboclos, no 

Forsdão, em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

Figura 93 – Gravuras rupestres do Sítio 

Arqueológio Serra dos Caboclos, no Forsdão, em 

Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley Bandeira, 

2010. 

 

 
Figura 94 – Sítio Arqueológico Abrigo Baviera (Pedra 

do Elefante), em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

Figura 95 – Gravuras rupestres do Sítio 

Arqueológico Abrigo Baviera (Pedra do 

Elefante), em Tasso Fragoso – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

 

Além dessas descobertas, oficinas de educação patrimonial e de fomento ao pequeno 

empreendedor com o foco na arqueologia e no turismo arqueológico local alcançaram mais de 

trezentas pessoas em Tasso Fragoso. 

 Atualmente, a população de Tasso Fragoso tem forte identificação com o patrimônio 

arqueológico local, inclusive, iniciando um processo de promoção e valorização desses bens 

mediante a construção de um museu. 
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Figura 96 – Oficinas de educação patrimonial sobre as 

descobertas em Tasso Fragoso, realizada na Câmera 

dos Vereadores do Munícipio. Foto: Lirô, 2008. 

Figura 97 – Oficinas de educação patrimonial 

sobre as descobertas em Tasso Fragoso, realizada 

na Câmera dos Vereadores do Munícipio. Foto: 

Lirô, 2009. 

 

 
 

Figura 98 – Apresentação para grande público sobre o 

patrimônio arqueológico de Tasso Fragoso. Foto: Lirô, 

2008. 

Figura 99 – Reportagem para divulgação do 

patrimônio arqueológico de Tasso Fragoso. 

Fonte: O Estado do Maranhão, 25 nov. 2009. 

 

 No primeiro semestre de 2012, os frutos dessa iniciativa renderam os resultados 

esperados, com o repasse de recursos do Ministério de Turismo para preparação de três sítios 

arqueológicos para visitação em Tasso Fragoso, além de verba para construção de rodoviária e 

pavimentação de ruas. 

A terceira área arqueológica foi descoberta na região do Baixo Itapecuru, próximo ao estuário da 

Baía de São José, no município de Bacabeira, e vem sendo intensivamente investigada desde 

2009, no âmbito do Programa Básico Ambiental de Arqueologia (PBA de Arqueologia) da 

Refinaria Premium I. 

O referido Programa foi elaborado para compatibilizar a pesquisa arqueológica na área do 

empreendimento, com as fases de obtenção das licenças ambientais para implantação da Refinaria 

Premium I, em Bacabeira – MA, em uma área de 2 mil hectares (BANDEIRA, 2010e). 



141 

 

A prospecção arqueológica identificou oito sítios, denominados de Sítio Arqueológico 

Salvaterra 1, Sítio Arqueológico Salvaterra 2, Sítio Arqueológico Salvaterra 3, Sítio 

Arqueológico Salvaterra 4, Sítio Arqueológico Rabo de Porco 1, Sítio Arqueológico Rabo de 

Porco 2, Sítio Arqueológico Poraquê-o e Sítio Arqueológico Mangueiras. 

 

 

Figura 100 – Mapa da poligonal da área com a indicação dos sítios arqueológicos descobertos no Baixo 

Itapecuru. Fonte: Brandi, 2012. 

 

Todos os sítios foram escavados e resgatados, sendo que a cultura material evidenciada 

indicou a presença de diversos horizontes culturais, que caracterizaram diferentes tipos de 

ocupação humana na área do empreendimento, há pelo menos 9.200 anos A.P., com a presença de 

cultura material datada até o século XX (BANDEIRA, 2011b). 
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Prancha 3 – Sítios Arqueológicos Pré-Históricos no Baixo Itapecuru Bacabeira – MA 

  
Figura 101 – Escavação da superfície ampla do 

sítio arqueológico Rabo de Porco 1, em Bacabeira 

– MA. Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

Figura 102 – Material arqueológico evidenciado no Sítio 

Arqueológico Mangueiras, em Bacabeira – MA. Foto: 

PBA de Arqueologia, 2011. 

  
Figura 103 – Perfil arqueológico do Sítio 

Salvaterra 2, em Bacabeira – MA. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2011. 

Figura 104 – Escavação arqueológica do Sítio Salvaterra 

3, em Bacabeira – MA. Foto: PBA de Arqueologia, 

2011. 

 

Os resultados das pesquisas nessa região vêm sendo registrados em publicações de grande 

circulação e exposições do material arqueológico, sendo previsto para 2013 um livro sobre a 

ocupação humana de longa duração no vale do baixo Itapecuru (BANDEIRA, 2011e; 2012c; 

2012f; 2012g). 
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Figura 105 – Cartilha produzida pela Petrobras para divulgar os resultados obtidos na pesquisa 

arqueológica no Baixo Itapecuru, publicada em 2011. 

 

Além dos sítios arqueológicos identificados na área da Refinaria Premium I, novos 

assentamentos estão sendo identificados às margens do rio Itapecuru, principalmente sítios 

históricos, oriundos dos primeiros momentos da colonização europeia na região, a exemplo de 

fortificações e fazendas, que atestam uma ocupação paulatina de franceses, holandeses e 

portugueses nessa região, desde o século XVII, a exemplo do Forte do Calvário, que foi 

recentemente pesquisado para fins de elaboração do laudo de tombamento federal e os sítios 

históricos Mãe Benta 1, Mãe Benta 2 e Mãe Benta 3 (BANDEIRA, 2008e, 2012a). 
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Prancha 4 – Sítios Arqueológicos Históricos no Baixo Itapecuru Bacabeira – MA 

 

  
Figura 106 – Forte do Calvário, baixo Itapecuru, em 

Rosário, estudado em 2010. Foto: Arkley Bandeira, 

2010. 

Figura 107 – Uso de GPR para identificação de 

estruturas no entorno do Forte do Calvário. Foto: 

Arkley Bandeira, 2010. 

 

  
Figura 108 – Escavação de sepultamento no interior 

da fortificação. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

Figura 109 – Fragmentos de faiança portuguesa e 

cerâmica torneado evidenciadas no entorno da 

fortificação. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

 

  
Figura 110 – Tigela em faiança fina com decoração 

floral associada ao período de colonização europeia 

no Baixo Itapecuru. Foto: PBA de Arqueologia, 

2011. 

Figura 111 – Fragmento de prato em faiança fina com 

decoração floral associada ao período de colonização 

europeia no Baixo Itapecuru. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2011. 
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Figura 112 – Fragmento de garrafa em grés utilizada 

para transportar bebida no Baixo Itapecuru. Foto: 

PBA de Arqueologia, 2011. 

Figura 113 – Tinteiro em grés para armazenamento de 

tinta nanquim no Baixo Itapecuru. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2011. 

 

  
Figura 114 – Fundo de xícara com marca de fábrica 

holandesa. Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

Figura 115 – Moeda do Império Português no Baixo 

Itapecuru. Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

 

Na região dos lençóis maranhenses, entre os municípios de Barreirinhas, Paulino Neves, 

Tutóia e Araioses, no litoral oriental maranhense, levantamentos arqueológicos para expansão de 

rodovias vêm resultando na identificação de sambaquis cerâmicos sem filiação definida, como 

também ocupações ceramistas mais recentes associadas à Tradição Papeba e Tremembé 

(BANDEIRA e BRANDI, 2010). 

A região dos lençóis maranhenses e a região central do Maranhão, principalmente nos 

municípios de Chapadinha e Santo dos Lopes, compõem a terceira área arqueológica do 

Maranhão, por se encontrarem em zona de influência marítimo-estuarina, nos médios cursos dos 

rios Itapecuru e Mearim. 
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Prancha 5 – Sítio Arqueológico Sambaqui do Croatá e Aldeia – Tutóia e Araioses – MA 

 

  
Figura 116 – Localização geográfica do Sambaqui 

Croatá, em Tutóia – MA.  

Figura 117 – Deposição de conchas no Sambaqui do 

Croatá, com forte influência da maré. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

 

  
Figura 118 – Vestígios de concha, carvão e cerâmica 

em meio a concentração de concha Anamalocardia 

brasiliana. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

Figura 119 – Fragmento cerâmico depositado na 

superfície sobre as conchas. Foto: Arkley Bandeira, 

2010. 

 

 
 

Figura 120 – Localização geográfica do Sítio Aldeia, 

em Araioses – MA. 

Figura 121 – Sítio arqueológico Aldeia, ao lado do 

atual cemitério da região da Aldeia, em Araioses – 

MA. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 
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Figura 122 – Fragmentos cerâmicos depositados na 

superfície do sítio arqueológico. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

Figura 123 – Fragmento cerâmico pintado, 

evidenciado no Sítio Arqueológico Aldeia. Foto: 

Arkley Bandeira, 2010. 

 

Em Chapadinha e Santo Antônio dos Lopes a implantação de indústrias de geração de 

energia tem resultado na identificação de sítios cerâmicos e históricos, associados a grupos 

desconhecidos da arqueologia brasileira, onde é possível avaliar que a região central do Maranhão 

foi densamente ocupada por grupos humanos anteriores ao contato europeu. 

Esses sítios situam-se na média e alta vertente dos topos de colina, próximos a cursos d’água 

menores, que deságuam nos vales dos grandes rios Mearim e Munim, que drenam as bacias mais 

importantes dessas regiões. 

Com relação à cultura material, na região de Chapadinha, a exemplo do Sítio Lagoa 

Amarela apresenta cultura material cerâmica semelhante à Tradição Aratu, com cachimbos em 

forma de rabo de peixe, rodelas de fuso, antiplástico mineral e quase ausência de decoração na 

superfície dos recipientes (BANDEIRA, 2012h). 
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Prancha 6 – Sítio Arqueológico Lagoa Amarela – Chapadinha – MA 

 

  
Figura 124 – Sítio Lagoa Amarela, no terreno de 

propriedade do Sr. Antônio Prata. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2012. 

Figura 125 – Implantação do sítio na paisagem: 

capoeira alta com regeneração da mata de cocais. 

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

  

 
Figura 126 – Material cerâmico aflorando em superfície no Sítio Arqueológico Lagoa Amarela. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2012. 

 

  
Figura 127 – Fragmentos de rodela de fuso 

observado em superfície. Foto: PBA de Arqueologia, 

2012. 

Figura 128 – Fragmentos de fornilho de cachimbos 

aflorando em superfície. Foto: PBA de Arqueologia, 

2012. 
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Com relação à cultura material dos sítios arqueológicos de Santo Antônio dos Lopes, a 

exemplo do Sítio Ribeirão do Sono, esta não se assemelha a nenhuma Tradição conhecida, sendo 

presente lâminas de machado em pedra polida, fragmentos cerâmicos sem decoração, queimados 

com núcleo (BANDEIRA, 2012i). 

 

Prancha 7 – Sítio Arqueológico Ribeirão do Sono – Santo Antônio dos Lopes – MA 

 

 
 

Figura 129 – Sítio arqueológico Reibeirão do Sono, 

em Santo Antônio dos Lopes – MA. Foto: 

Patrimônio Consultoria Cultural, 2012. 

Figura 130 – Alinhamento de pedras do Sítio 

arqueológico Ribeirão do Sono. Foto: Patrimônio 

Consultoria Cultural, 2012. 

 

  
Figura 131 – Mão-de-pilão encontrada próximo ao 

sítio arqueológico. Foto: Patrimônio Consultoria 

Cultural, 2012. 

Figura 132 – Vestígio cerâmico com queima em núcleo 

evidenciado no sítio. Foto: Patrimônio Consultoria 

Cultural, 2012. 

 

A existência de um rico patrimônio cultural na Ilha de São Luís, em especial na capital do 

Estado, aponta para distintos usos e ocupações territoriais ao longo do tempo, confirmado pela 

quantidade e diversidade dos sítios arqueológicos atualmente conhecidos, fazendo dessa região a 

quarta área arqueológica do Estado. 
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Apesar dos sítios arqueológicos datarem desde o período pré-colonial, com ocupação 

humana mais antiga estabelecida em torno de 6.600 anos A.P. (BANDEIRA, 2008b), percebe-se 

que os sítios arqueológicos do período histórico de caráter edificado são os mais conhecidos do 

grande público. Fato é que o Centro Histórico de São Luís cidade detém o título concedido pela 

UNESCO, em 1997, que o considera como Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Para além do patrimônio edificado da Ilha de São Luís existe uma multiplicidade de sítios 

arqueológicos, dos períodos históricos e pré-históricos, já relatados neste capítulo. 

Cabe mencionar os diversos sítios históricos e pré-históricos situados nas áreas 

estuarinas, na desembocadura dos rios que deságuam nas baías de São Marcos e de São José, a 

exemplo de sambaquis, sítios cerâmicos dunares, sítios cerâmico a céu aberto, sítios de contato, 

aldeamentos jesuíticos, feitorias, fortificações, indústrias de cal e curtume, engenhos de maré, 

cemitérios, ruínas de diferentes edificações,  

Além disso, o processo a escravidão de populações de origem africana, que permitiu o 

desenvolvimento econômico de São Luís e de outros municípios resultou na existência de 

testemunhos culturais relacionados ao universo simbólico e cotidiano desses grupos humanos, a 

exemplo das casas de culto, terreiros e áreas de quilombos.  
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Prancha 8 – Sítios Arqueológicos na Ilha de São Luís – MA 

 

 
 

Figura 133 – Ruínas do Sítio Arqueológico do 

Sangue, às margens do rio Bacanga, São Luís. Foto: 

Arkley Bandeira, 2008. 

Figura 134 – Ruínas do Sítio Arqueológico do Sangue, 

às margens do rio Bacanga, São Luís. Foto: Arkley 

Bandeira, 2008. 

 

  
Figura 135 – Forno de cal do Sítio Piranhenga, às 

margens do rio Bacanga, em São Luís – MA. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012. 

Figura 136 – Capela do Sítio Piranhenga, às margens 

do rio Bacanga, em São Luís – MA. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012. 

 

  
Figura 137 – Sítio arqueológico Antiga Tupy. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 138 – Sítio arqueológico Antiga Tupy. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009. 
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Figura 139 – Sítio arqueológico Estrada Velha do 

Gapara. Foto: Scientia, 2009a. 

Figura 140 – Material histórico do Sítio arqueológico 

Estrada Velha do Gapara. Foto: Scientia, 2009a. 

 
 

Figura 141 – Sítio arqueológico do Quebra-pote. 

Foto: Scientia, 2008. 

Figura 142 – Material cerâmico coletado no Sítio 

arqueológico do Quebra-pote. Foto: Scientia, 2008. 

 

 

 

Figura 143 – Sítio arqueológico Arapapaí. Foto: 

Scientia, 2009. 

Figura 144 – Material cerâmico do Sítio arqueológico 

Arapapaí. Foto: Scientia, 2009. 

 



153 

 

  
Figura 145 – Sítio Arqueológico Cajueiro 1. Foto: 

Patrimônio Consultoria Cultura, 2011. 

Figura 146 – Sítio Arqueológico Cajueiro 2. Foto: 

Patrimônio Consultoria Cultura, 2011. 

 
 

Figura 147 – Sítio Arqueológico Furo do Arapapaí. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 148 – Canal artificial do sítio Arqueológico 

Furo do Arapapaí. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

  
Figura 149 – Sítio Arqueológico Terreiro do Egito. 

Foto: Patrimônio Consultoria Cultura, 2011. 

Figura 150 – Faiança fina encontrada no Sítio 

Arqueológico Terreiro do Egito. Foto: Patrimônio 

Consultoria Cultura, 2011. 
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Figura 151 – Sítio Arqueológico Porto do Arapapaí 

com ruínas do Porto no rio Bacanga. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012. 

Figura 152 – Material histórico encontrado no Sítio 

Arqueológico Porto do Arapapaí. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012. 

  
Figura 153 – Sítio Arqueológico Pomar, às margens 

do rio Bacanga. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

Figura 154 – Material arqueológico encontrado no Sítio 

Arqueológico Pomar, às margens do rio Bacanga. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

 
 

Figura 155 – Sítio Arqueológico Maracanã às 

margens do rio Bacanga. Foto: Arkley Bandeira, 

2012. 

Figura 156 – Material cerâmico e conchas do Sítio 

Arqueológico Maracanã às margens do rio Bacanga. 

Foto: Arkley Bandeira, 2012. 
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Figura 157 – Sambaqui do Sarnambi localizado em 

José de Ribamar. Foto: ERM Brazil, 2008. 

Figura 158 – Sambaqui do Gapara, em São Luís. Foto: 

ERM Brazil, 2008. 

  
Figura 159 – Material cerâmico encontrado no Sítio 

Dunar Cerâmico na Ilha de Curupu, São José de 

Ribamar. Foto: ERM Brazil, 2008. 

Figura 160 – Sítio Maiobinha 2, em São Luís. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012c. 

 

Conforme exposto, as quatro áreas arqueológicas atualmente definidas para o Maranhão 

representam muito mais o esforço concentrado de pesquisas arqueológicas motivadas por diversos 

fatores: implantação de empreendimentos, projetos de turismo sustentável e de pesquisas 

acadêmicas em longa duração, do que propriamente regiões com grande concentração de sítios 

arqueológicos. 

Essa primeira tentativa de zoneamento denotou uma diversidade de ocupações humanas 

associadas a uma diversidade de paisagens e biomas maranhenses, sendo que a representatividade 

dos sítios arqueológicos para diversas regiões do Estado permitem pensar que todo o Maranhão é 

uma grande área arqueológica, que necessita ser integralmente conhecida.  

Por trás da aparente inexistência de sítios arqueológicos em várias regiões do Estado, o 

que se percebe são múltiplos assentamentos, perfeitamente adaptados aos ambientes em que estão 

inseridos e que representaram a ocupação de distintos povos que viveram nessas regiões por um 

longo período. 
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Tais resultados auxiliaram na composição do Mapa Arqueológico do Maranhão, 

elaborado por Bandeira e Brandi (2011), que apontou a densidade de sítios arqueológicos 

conhecidos, com registros oficiais ou não, divididos por município. 

No referido mapa percebeu-se vazios arqueológicos em diversas regiões do Estado, em 

detrimento de áreas com pesquisas em curso, como é o caso do Sul do Maranhão e da Ilha de São 

Luís, ou onde empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental do patrimônio 

cultural estão sendo implantados. 
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Figura 161 – Mapa Arqueológico do Maranhão (BANDEIRA e BRANDI, 2011). 

 

Enquanto a arqueologia praticada para o licenciamento ambiental ganhou espaço no 

Maranhão e iniciativas como a de Tasso Fragoso colheram os primeiros frutos, uma nova geração 



158 

 

de pesquisadores iniciou formação específica em arqueologia em cursos de pós-graduação em 

instituições nacionais e internacionais. 

Esta nova geração foi formada no âmbito do Programa Eramus Mundus
33

, com destaque 

para os pesquisadores que iniciaram seus estudos de arqueologia em Portugal com temáticas que 

envolvem o Maranhão, a exemplo dos seguintes trabalhos: 

 

 Ariana Silva Braga (Sítio Arqueológico Testa Branca II, Contributo a Arqueologia 

Rupestre Brasileira. Estreito, Maranhão – Brasil), defendida em 2011; 

 Bárbara Rogens Ramos Bezerra (Patrimônio Arqueológico Industrial em São Luís, 

Maranhão, Brasil: Um estudo sobre o Complexo Fábrica São Luiz); defendida em 2011; 

 Cínthia dos Santos Moreira (São Luís: A cidade no Museu ou o Museu na cidade?); 

 Geysa Lima Santos (Arqueologia da Paisagem no Quilombo de São Sebastião dos Pretos. 

Bacabal, Maranhão, Brasil); defendida em 2011; 

 Milena das Graças Oliveira Reis (Filhos da Santa, terras de negro numa arqueologia 

quilombola: as dinâmicas de um território chamado Itamatatiua), defendida em 2011. 

 

Além das dissertações de mestrado, duas monografias foram recém-defendidas, ambas 

tratando da cultura material do período oitocentista, como fonte de informação para compreender 

o comportamento de consumo das elites em São Luís, com co-orientação deste autor. 

A monografia de Laura Natasha Mendonça de Sousa, Porta adentro: a cidade de São 

Luís no Período oitocentista a partir do estudo da cultura material de suas casas (1800-1820), 

defendida na Universidade Federal do Maranhão, em 2011, analisou os inventários das famílias 

abastardas de São Luís, com vistas a identificar a cultura material registrada nesses documentos e 

sua visualização no registro arqueológico. 

Ao passo que a monografia de Michelle Ribeiro Silveira, O consumo do Luxo: o espaço 

social da louça inglesa na sociedade ludovicense oitocentista (1800-1850), defendida na 

Universidade Estadual do Maranhão, em 2012, analisou a presença de faianças finas inglesas na 

documentação histórica e no registro arqueológico, visualizando o papel das relações entre a 

Inglaterra e o Maranhão na reprodução dos padrões de consumo europeu em São Luís.  

O esforço conjunto para inserção da arqueologia no meio acadêmico e político sintetizado neste 

capítulo resultou na organização do Seminário Nacional Arqueologia e Sociedade: construindo 

diálogos e parcerias para preservação do patrimônio arqueológico do Maranhão, fomentado 

                                                 
33 O Erasmus Mundus (EM) foi criado em 2004 como um programa de mobilidade financiado pela União Europeia 

(UE). As atividades do programa têm como objetivo promover a excelência da educação superior e pesquisa dos países 

europeus e, ao mesmo tempo, reforçar os laços acadêmicos com países de todo o mundo. A área de arqueologia é 

oferecida pelo Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, com mestrado em Arqueologia Pré-histórica e Arte 

Rupestre, em conjunto com a Universidade de Ferrara (Itália), o Museu Nacional de História Natural (França) e a 

Universidade de Tarragona (Espanha). 
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pela Superintendência do IPHAN no Maranhão e apoiado pela UFMA. O evento aconteceu entre 

os dias 17 e 20 de agosto de 2011, no auditório central da referida Universidade. 

O Seminário Nacional reuniu em sua programação os maiores nomes da arqueologia 

brasileira, em três dias de intensa programação científica e cultural, com um público estimado de 

mais de quatrocentas pessoas, além de autoridades públicas, sociedade civil organizada e 

empresariado, para discutir os rumos da arqueologia maranhense
34

.  

 

 
 

Figura 162 – Mesa de abertura do Seminário 

Nacional para discutir a arqueologia como área do 

conhecimento. Foto: IPHAN, 2011. 

 

 

 

Figura 163 – Mesa Redonda para discutir a 

produção da arqueologia maranhense sobre a ótica 

interdisciplinar, com ênfase no projeto acadêmico 

Sambaquis do Maranhão. Foto: IPHAN, 2011. 

 

A programação científica do evento objetivou esclarecer a arqueologia como área do 

conhecimento para os estudantes e jovens pesquisadores, bem como apresentou os resultados de 

pesquisas arqueológicas já realizadas no Maranhão. 

Para tanto, foi organizada no local do evento a Exposição Maranhão Arqueológico, que contou 

com mais de 850 visitantes nos três dias de funcionamento. Houve também visita guiada ao 

Parque Estadual do Bacanga para conhecer as ruínas do Sítio do Físico e o Sambaqui do Bacanga. 

Além disso, foi lançada a cartilha Refinaria Premium I: descobrindo a História do 

Maranhão, com a síntese das atividades de pesquisa em Bacabeira – MA, que resultaram na 

datação mais antiga do Estado para ocupação humana, algo em torno de 9.200 anos A.P. 

(BANDEIRA, 2011b). 

                                                 
34 Participaram do evento como palestrantes: Prof. Dr. Eduardo Goés Neves; Drª. Maria Claro Migliacio; Profª. Drª. 

Fabíola Andrea Silva; Prof. Dr; Gilson Rodolfo Martins; Profª. Drª. Márcia Arcuri; Profª. Drª. Maria Beatriz Borba 

Florenzano; Drº Marcos Paulo de Souza Miranda; Dr. Fernando Cabral Barreto Junior; Profª. Drª. Maria Cristina 

Oliveira Bruno; Profª. Drª. Márcia Angelina Alves; Prof. Dr. Albérico Nogueira; Drª. Edithe Pereira; Prof. Dr. Marcelo 

Fagundes, Profª. Drª. Marília Xavier Cury; Drª. Carla Gibertoni Carneiro; Profª. Drª. Denise Schaan; Dr. Segundo 

Quirino; Drn. Arkley Marques Bandeira; Drn. Abrahão Sanderson; Drna. Mírian Lisa Pacheco; Drn. Renato Akio 

Ikeoka e Ms Bernardo Costa Ferreira. 
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O avanço da arqueologia maranhense pelo viés do licenciamento ambiental e a baixa 

produtividade da arqueologia no campo acadêmico foram elementos abordados nas falas de todos 

os palestrantes, usando como exemplo outros casos no Brasil. 

A alternativa proposta a esta questão foi o investimento em formação de novos 

pesquisadores para equilibrar a produção de conhecimento advinda da pesquisa acadêmica em 

relação à pesquisa aplicada, mediante a articulação de diferentes forças, a exemplo das 

instituições de ensino e pesquisa, IPHAN, iniciativa privada, empreendedores etc.  

Os resultados alcançados nesse evento foram plenamente satisfatórios, com a 

apresentação de oitenta pôsteres de alunos e pesquisadores, participação intensa nas mesas de 

discussão, lançamento de livros, realização de uma série de reportagem sobre a arqueologia do 

Maranhão, vinculada em horário nobre pela principal emissora de TV e Rádio do Estado, além do 

registro de todo evento em jornais impressos e audiovisual para lançamento dos anais do 

Seminário Nacional Arqueologia e Sociedade ainda em 2012.  

 

  

Figura 164 – Exposição Maranhão arqueológico 

antes da abertura oficial. Foto: IPHAN, 2011. 

 

Figura 165 – Visitantes apreciam a Exposição 

Maranhão. Foto: IPHAN, 2011. 

 

As falas dos palestrantes afirmaram a importância do Maranhão como uma região-chave 

para compreender os processos socioculturais e a história de longa duração dos distintos povos 

que já habitaram e ainda habitam a Amazônia, Cerrado, Caatinga e o Litoral maranhenses, bem 

como para correlações com regiões vizinhas. 

Pelo exposto, o Seminário Nacional Arqueologia e Sociedade foi um evento pioneiro, que 

marcou especialmente a arqueologia maranhense, tendo sido um momento único no qual se 

discutiu o futuro da arqueologia no Maranhão, além dos caminhos a serem trilhados na pesquisa, 

gestão e divulgação do patrimônio cultural arqueológico. 
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Figura 166 – Público apreciando a área de vivência do 

evento com stands para venda de livros e divulgação 

da arqueologia desenvolvida em alguns 

empreendimentos. Foto: IPHAN, 2011. 

Figura 167 – Apresentação de pesquisas e cases 

de estudo na seção de pôsteres, que reuniu cerca 

de oitenta trabalhos. Foto: IPHAN, 2011. 

 

Os desdobramentos do Seminário refletiram-se antes mesmo do seu início, com a 

promoção do patrimônio arqueológico maranhense ao grande público com a maior cobertura 

jornalística dada até o momento para essa temática no Estado.  

O Departamento de Jornalismo da TV Mirante, afiliada da Rede Globo, produziu a série 

de reportagem Arqueologia: marcas do passado, conduzida pela competente jornalista Regina 

Sousa, que foi veiculada entre 16 e 20 de agosto de 2012, nas duas edições diárias do JM TV. 

Além dessa reportagem a arqueologia maranhense beneficiou-se de recente produção audiovisual 

representada pelos documentários: As conchas, as cerâmicas e o mar: registro audiovisual da 

escavação arqueológica do Projeto Sambaquis do Maranhão, Ilha de São Luís – MA, de autoria 

de Arkley Bandeira, Abrahão Sanderson e Pedro Gaspar, lançado em 2011 e Memória de Pedra, 

de autoria de Marcos Saldanha, lançado em 2012. 

 

  

Figura 168 – Documentário sobre os sambaquis da 

Ilha de São Luís: As conchas, as cerâmicas e o Mar, 

lançado em 2011.  

Figura 169 – Documentário Memória de Pedra 

sobre a trajetória da arqueologia maranhense, 

lançado em 2012. 
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A reunião das diversas fontes documentais sobre a arqueologia do Maranhão nesta tese 

objetivou fornecer um quadro de referência atualizado sobre essa área do conhecimento e seu 

desenvolvimento no Estado.  

A lição que se tirou desta tarefa foi que a arqueologia maranhense tem uma longa 

trajetória na identificação de sítios arqueológicos, com atuação pioneira no Brasil de vários 

intelectuais maranhenses, resultando em estudos de sítios arqueológicos que até hoje são 

revisitados e referenciados na literatura especializada.  

Apesar disso, a arqueologia não obteve o devido reconhecimento das instituições de 

ensino e pesquisa no Estado até o início do século XXI. Tal conjuntura resultou na baixa 

produção científica e no conhecimento fragmentado sobre as ocupações humanas anteriores à 

presença do europeu nessa região. 

Os esforços nesse decurso histórico que comemora quase cem anos vêm ao encontro de 

uma conjuntura bastante favorável para a oficialização da arqueologia como área do 

conhecimento na Universidade Federal do Maranhão. 

Uma parceria entre o IPHAN, Universidade Federal do Maranhão, Governo do Estado do 

Maranhão e Petrobras vem articulando a criação de Núcleo de Arqueologia da UFMA, com o 

intuito de atuar na formação de pesquisadores para desenvolver a arqueologia maranhense, para 

guarda de acervos arqueológicos, bem como promoção e divulgação desses bens arqueológicos 

em uma grande exposição. 

Os novos direcionamentos para a arqueologia no Estado desfrutam atualmente de uma 

gestão bem conduzida desses parceiros no trato ao patrimônio arqueológico, no intuito de garantir 

para as atuais e futuras gerações que esses bens culturais sejam protegidos, preservados e 

divulgados. 

 

3.2 SÍNTESE SOBRE AS OCUPAÇÕES HUMANAS NO ESTADO DO MARANHÃO 

E ILHA DE SÃO LUÍS  

 

O referencial apresentado exaustivamente no item anterior permitiu elaboração de uma 

síntese inicial sobre as ocupações humanas em território maranhense, em especial na Ilha de São 

Luís, atestando a diversidade e antiguidade da presença humana no Maranhão. 

O contexto espaçotemporal para as ocupações humanas no Estado indicou que os 

primeiros povoadores do território maranhense se estabeleceram nos cursos dos grandes rios que 

banham a região do Médio Mearim e Baixo Itapecuru, a julgar por cinco datações situadas no 

Holoceno Inicial, obtidas para três sítios arqueológicos.  

Em levantamento realizado pela Scientia Consultoria Científica no trecho maranhense da 

Linha de Transmissão Tucuruí – Presidente Vargas foram identificados três sítios 

multicomponenciais com estratigrafia e cultura material que indicavam a existência de horizontes 
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caçadores-coletores e ceramistas, entre os municípios de Vila Nova dos Martírios, 

Esperantinópolis e Joselândia: 

 

Esses sítios implantavam-se em ambientes diversificados, a saber: a) Sítio Belo 

Horizonte – vertente suave, a 1.300m do córrego Santa Helena; b) Sítio 

Remanso – Vertente e planície de inundação, a 100m do rio Mearim; c) Sítio 

Ranchada – topo de colina, a 300m de uma nascente. As quatro datações 

obtidas no Laboratório Beta Analytic mostraram que essas populações 

permaneceram no interior do atual território maranhense por ao menos 4.000 

anos (entre 7970 +/- 40 BO e 3920 +/- 70* BP), com possibilidades de esse 

período recuar para 9.000 anos BP (com calibração de 2 sigma). 

(CALDARELLI e LEITE FILHO, 2003) 

 

Contudo, não foi indicada na comunicação Primeiras datações de assentamentos de 

caçadores-coletores de interior no Maranhão (CALDARELLI e LEITE FILHO, 2003) e no 

artigo Ocupações Pré-Coloniais no Litoral e nas Bacias Lacustres do Maranhão (LEITE FILHO, 

2010) a que sítio pertence à datação mais antiga: 

 

A idade mais antiga que dispomos até o momento foi obtida a partir do resgate 

arqueológico efetuado às margens do rio Flores (bacia do rio Mearim) na linha 

de Transmissão Tucurí-Presidente Dutra de um sítio pré-cerâmico, caçadores-

coletores, onde foram encontrados artefatos lascados e vestígios de fogueiras. 

A datação efetuada pelo laboratório Beta Analitic (USA) com calibragem 

recuou até 9.000 anos AP. (LEITE FILHO, 2010, p. 754) 

 

Com base nos relatórios técnicos da Scientia Consultoria Cultural
35

 para a Linha de 

Transmissão Tucurí (PA) – Presidente Dutra (MA), as datações para os sítios do médio Mearim, 

região central do Maranhão, nas proximidades dos municípios Esperantinopólis e Joselândia 

foram esclarecidas. Pelo exposto, os sítios arqueológicos Ranchada e Remanso apresentaram as 

seguintes idades: 9.000 a 8.640 A.P. e 5.270 a 4.150 A.P., respectivamente (CALDARELLI et 

al.,[s.d.]). 

                                                 
35 CALDARELLI, S. et al. Relatório final: projeto de salvamento arqueológico dos sítios localizados na Área 

Diretamente Afetada da Linha de Transmissão Tucuruí/PA – Açailândia/MA (4º Circuito). [s.d.] e CALDARELLI, S. 

et al. Relatório final: projeto de salvamento arqueológico dos sítios localizados na Área Diretamente Afetada da Linha 

de Transmissão Tucuruí/PA – Presidente Dutra/MA (3º Circuito). [s.d.]. 
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Figura 170 – Município de Joselândia – MA. 

 

Na região tocantina, próximo ao município de Lajeado, foi identificado e resgatado o 

Sítio Arqueológico Pantanal, no âmbito do Projeto de Salvamento Arqueológico no Trecho da 

Linha de Transmissão de Imperatriz (MA) à Miracema do Tocantins (TO), Interligação Norte/Sul 

(SALTIMINS) (DIAS et al., 2004). 

Esse sítio foi localizado na chácara Pantanal, de propriedade do Sr. Vicente Bezerra de 

Lima, com deposição em profundidade, a céu aberto, localizado à direita da torre 190 da LT – I 

(sentido Imperatriz – MA), já tendo sido realizado salvamento arqueológico na área, por ocasião 

do Projeto SALTIMINS (DIAS et al., 2005). 

 

 

Figura 171 – Município de Lajeado Novo – MA. 
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Para o novo resgate deste sítio, foi delimitada uma área por setorização de 40x40 m, com 

o ponto central posicionado a 60 m da torre 190 da LT – I (DIAS et al., 2005). 

 

  

Figura 172 – Sítio Arqueológico Pantanal, situado 

em Lajeado do Maranhão. Foto: Dias et al., 2004, p. 

80. 

Figura 173 – Corte arqueológico realizado Sítio 

Arqueológico Pantanal, situado em Lajeado do 

Maranhão. Foto: Dias et al., 2004, p. 80. 

 

Mais detalhes sobre o Sítio Pantanal foram fornecidos por Dias et al. (2004, p. 80):  

 

Sítio lítico, localizado no município de Lajeado, no Estado do Maranhão. O 

material é proveniente da etapa de resgate totalizando quatrocentas e sessenta e 

nove peças coletadas através de diversos pontos de trado e de cinco cortes, 

chegando à profundidade máxima de 190/200 cm. Há uma camada estéril, que 

começa do nível 20/30 cm até 50/60 cm, recomeçando aos 60/70 cm até o nível 

190/200 cm. Com presença de lascas corticais, semicorticais, preparadas e 

microlascas, algumas em forma de gomo. A matéria prima predominante é o 

arenito silicificado (62,05%), quartzo (18,76%), sílex (9,38%), quartzito 

(5,76%) e outros (4,05%). Neste sítio foi obtida datação para o nível175/180 

cm pelo arqueólogo Dr. Eurico Miller por ocasião do levantamento. Submetida 

pela Dra. Betty Meggers, da Smithsonian Instituton de Washington 8.680 +/-60 

b.p. (Beta 121323) (DIAS et al., 2004, p. 80). 

 

Recentemente, Bandeira (2011) identificou assentamentos de caçadores-coletores e 

horticultores-ceramistas, no vale do Baixo Itapecuru, que resultou em datação de 9.200 anos A.P., 

corroborando com as cronologias já apresentadas por Caldarelli e Leite Filho (2003) e Dias et al. 

(2005). 

Para a região do Baixo Itapecuru foi realizado resgate arqueológico nos sítios Rabo de 

Porco 1 e Mangueiras, o primeiro à margem esquerda e o segundo à margem direita do igarapé 

Rabo de Porco, distantes cerca de 2 km do rio Itapecuru, no município de Bacabeira, a 60 km de 

São Luís. 
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Figura 174 – Município de Bacabeira – MA. 

 

O Rabo de Porco 1 foi considerado a ocupação pré-histórica mais antiga do Estado do 

Maranhão, com 9.200 anos de idade. Este sítio foi caracterizado como multicomponiencial a céu 

aberto, em uma área de 950 m
2
.
 

  

Figura 175 – Inserção do Sítio Rabo de Porco 1 no 

terraço fluvial do igarapé de mesmo nome. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 176 – Localização das áreas de escavação no 

terraço fluvial do igarapé de mesmo nome. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2011. 
 

O material arqueológico depositado, tanto em profundidade, como em superfície, em 

antiga área de roçado desse sítio vem sofrendo constantes inundações pela dinâmica hídrica 

sazonal dos rios da região. Por esse motivo, a implantação do Rabo de Porco 1 reservou- se as 

áreas do topo do terraço fluvial do igarapé Rabo de Porco: 
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A cronologia do sítio Rabo de Porco I foi construída com base em doze 

datações absolutas, que possibilitaram temporalizar várias camadas 

arqueológicas, sendo seis datas obtidas pelo Método AMS para carvão e seis 

datas obtidas pelo Método de Termoluminescência, para cerâmica e sedimento. 

A cronologia do Rabo de Porco 1 estabeleceu distintos horizontes culturais 

representados por um Horizonte Lítico Lascado, um Horizonte Lítico Lascado 

e Cerâmico, um Horizonte Lítico Polido – Cerâmico, um Horizonte Cerâmico e 

um Horizonte Cerâmico de Contato. O período inicial para a ocupação dessa 

região foi associado a grupos de caçadores - coletores nômades, representados 

pelo horizonte lítico lascado, datado de 9.200 anos A. P. e perdurando até cerca 

de 4.500 A. P. O horizonte lítico lascado foi precisamente datado em 9.200 

anos A. P. (Cal BP – Beta Analytic – Amostra 05) e caracterizado por um 

conjunto com vinte peças em rocha, principalmente lascas, estilhas, raspadores 

e choppers para corte e raspagem, em nível correspondente a 1,50m e 1,60m de 

profundidade. Em outra área do Sítio Rabo de Porco I foram evidenciadas 

estilhas e lascas associadas a carvão, entre 2,10m e 2,20m de profundidade, que 

resultou na idade de 8.320 anos A.P. (Cal BP – Beta Analytic – Amostra 06). 

Por fim, um terceiro nível filiado ao horizonte Lítico Lascado foi datado em 

8.190 anos A.P. (Cal BP – Beta Analytic – Amostra 04), correspondendo ao 

nível 1,30m – 1,40m de profundidade. Entre 4.870 anos A.P. (FATEC Amostra 

3003) e 4.410 anos A.P. (Cal BP – Beta Analytic – Amostra 03) iniciou-se o 

Horizonte Lítico Lascado – Cerâmico, correspondendo às camadas 0,90m a 

1,00m de profundidade, quando se inicia a ocupação ceramista na região. 

(BANDEIRA, 2012f, no prelo) 

 

A cronologia existente para os sítios mais antigos do Estado, distribuídos pelo norte, 

centro e sul maranhense, nas bacias do Itapercuru, Mearim e Tocantins permitiu identificar os 

primeiros momentos de ocupação humana do Maranhão, com os sítios arqueológicos situados 

entre o litoral e o Brasil Central, com datas bastante próximas e intervalos temporais que não 

chegaram a 600 anos, indo de 9.200 anos A.P até 8.680 anos A.P. 

 

  

Figura 177 – Superfície Ampla do Sítio Rabo de 

Porco 1, que chegou a 2,40 m de profundidade. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 178 – Perfil da Superfície Ampla do Sítio 

Rabo de Porco 1, que chegou a 2,40 m de 

profundidade. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

Considerando as idades mais recuadas dos três sítios arqueológicos mais antigos do 

Estado, o intervalo entre as datas se estabeleceu em uma faixa de não mais que 520 anos entre os 
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Sítios Rabo de Porco 1 e Pantanal; 200 anos entre os Sítio Rabo de Porco 1 e Ranchada; e 320 

anos entre os Sítios Ranchada e Pantanal. 

 

  

Figura 179 – Instrumento lítico lascado encontrado 

no Sítio Rabo de Porco 1, associado ao período de 

ocupação mais antigo. Foto: PBA de Arqueologia, 

2011. 

 

Figura 180 – Instrumento lítico lascado encontrado no 

Sítio Rabo de Porco 1, com nível datado de 9.200 anos 

A.P. Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

  
Figura 181 – Instrumento lítico lascado encontrado 

no Sítio Rabo de Porco 1. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2011. 

Figura 182 – Núcleo encontrado no Sítio Rabo de Porco 

2. Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

 

Apesar da grande distância geográfica entre os sítios arqueológicos mais antigos, todos se 

situaram no Holoceno Inicial, sugerindo que diversas regiões maranhenses já estavam ocupadas 

por grupos de caçadores-coletores, por volta de 9.200 anos A.P., após a transição do Pleistoceno 

para o Holoceno. 

Os aspectos funcionais dos assentamentos e a tipologia da cultura material encontrada 

apontam para características comuns entre os sítios arqueológicos mais antigos no Maranhão, 

muito embora as generalizações propostas nesta tese resultem das poucas informações atualmente 

disponíveis a respeito das análises dos materiais que estavam associados a idades mais antigas.  

A esse respeito os assentamentos mais antigos estão implantados em terraços fluviais, 

próximos a cursos d’água menores, tributários de um rio maior, a exemplo do Rabo de Porco I, 

situado às margens do igarapé Rabo de Porco, que deságua no rio Itapecuru, distante atualmente 2 

mil metros, o sítio Ranchada, situado em topo de vertente a 300 m de uma nascente; e o Sítio 
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Pantanal implantado próximo ao um braço de rio que drena para o Tocantins (BANDEIRA, 

2011e; CALDARELLI e LEITE FILHO, 2003; DIAS et al., 2004).  

A cultura material das ocupações humanas maranhenses mais antigas é exemplificada no 

Sítio Rabo de Porco 1 pela ocorrência de refugos de lascamento, com grande concentração de 

estilhas e a presença de instrumentos, representados por lascas corticais, percutores de seixo, 

raspadores e choppers. A matéria-prima utilizada foi o arenito silicificado, sílex, calcedônia e 

quartzo, trabalhados em seixos obtidos às margens do rio Itapecuru e cursos menores 

(BANDEIRA, 2011e; DIAS et al., 2004). 

No Rabo de Porco 1 o material arqueológico estava situado em camada arenosa mais 

profunda, depositada e compactada pela dinâmica hídrica dos cursos d’água da região, o que 

ocasionou baixo índice de preservação de material orgânico, restando apenas carvão 

(BANDEIRA, 2011a). 

No Sítio Pantanal o material arqueológico escavado foi representado por lascas corticais, 

semicorticais, preparadas e microlascas, algumas em forma de gomo. A matéria-prima 

predominante foi o arenito silicificado, seguido de quartzo, sílex e quartzito (DIAS et al., 2004). 

Com relação ao Ranchada não foram encontradas referências acerca da análise do material 

coletado no resgate arqueológico do mesmo.  

 O período final para a ocorrência de cultura material associada aos grupos caçadores-

coletores pré-ceramistas mais antigos também pôde ser aferido pelas datações obtidas nos níveis 

correspondentes ao início do horizonte ceramista.  

Para o Sítio Ranchada a datação de 3.920 +/- 70 A.P. indicou o fim da presença de caçadores-

coletores pré-ceramista na região do médio Mearim. O intervalo entre a datação mais antiga e a 

mais recente indica que esses grupos ocuparam a região por cerca de 4.000 anos (CALDARELLI 

e LEITE FILHO, 2003). 

No Sítio Rabo de Porco 1 a datação de 4.410 anos A.P. indicou o término da ocupação 

caçadora-coletora pré-ceramista na região do baixo Itapecuru, com indicação de que esses grupos 

permaneceram na região a pelo menos 4.790 anos (BANDEIRA, 2011e). 

Para o Sítio Pantanal não foi apontado um horizonte ceramista e nem a existência de datações 

mais recentes que pudessem favorecer correlações temporais e culturais desse sítio em seu 

período de abandono.  

Com base nos dados apresentados, ao que tudo indica, populações caçadoras-coletoras 

estavam plenamente adaptadas ao ambiente ribeirinho, vivendo nessas regiões entre 9.200 anos 

A.P. até 4.000 anos A.P., quando grupos humanos com características socioculturais distintas 

desses, entre elas o uso da cerâmica, reocuparam as áreas dos sítios mais antigos, a julgar pelos 

horizontes cerâmicos observados e datados nos sítios Rabo de Porco 1 e Mangueiras, no baixo 

Itapecuru e Ranchada de Remanso, no médio Mearim.  



170 

 

Sobre a filiação cultural do material lítico resgatado do Rabo de Porco 1 a morfologia das 

peças, matérias-primas, características dos assentamentos e a cronologia do sítio não permitem a 

associação desse assentamento às tradições para o Holoceno Inicial disponíveis para o Brasil, 

devendo tratar-se de grupos caçadores-coletores até então desconhecidos da literatura 

arqueológica já consagrada. 

Sobre o Sítio Pantanal, Braga (2011, p. 18) destaca um trecho citado por Dias et al. 

(2004), em que pesquisadores informam sobre o material lítico do assentamento: “mesmo que sua 

cronologia seja muito recuada, a tipologia do material é mais próxima daquilo que se conhece 

como tradição Serranópolis”. 

Para além dos sítios líticos de caçadores-coletores em profundidade e a céu aberto, 

abundam nas cabeceiras dos rios Tocantins e Parnaíba, situados nas serras e chapadões do sul do 

Maranhão, sítios rupestres, com a predominância de gravuras em abrigos sob rocha
36

. 

Entre as bacias do alto/médio Tocantins e Alto Parnaíba as formações geológica e 

geomorfológica criaram corredores naturais, no sentido oeste/sudeste, abrigados pelos chapadões, 

com cursos d’água perenes e intermitentes, onde ocorrem sítios de gravuras rupestres que 

partilham traços comuns, em uma distância aproximada de 650 km de faixa de terra. 

No município de Tasso Fragoso, divisa com o Estado do Piauí, e no município de 

Estreito, divisa com o Estado do Tocantins, o primeiro no extremo sudeste do Estado e o segundo 

no extremo sudoeste do Estado, foram identificados sítios arqueológicos portadores de gravuras 

rupestres, com relativa semelhança no que concerne a implantação na paisagem e característica 

estilísticas e de composição. 

Os abrigos com gravuras rupestres estão implantados na média e baixa vertente das mesas 

de arenito, geralmente em abrigos pouco profundos, com exceção do Sítio Gruta da Juçara, em 

Tasso Fragoso, que apresenta 8 metros de profundidade (BANDEIRA, 2008e, 2009). 

A cobertura vegetal desses corredores é formada por cerrado e matas de galeria, que 

acompanham cursos d’água que deságuam nos rios Tocantins e Parnaíba. Nesse ambiente, 

abundam espécies vegetais comestíveis, a exemplo das palmáceas, como também animais de 

todos os portes e várias fontes de matérias-primas rochosas, a exemplo do arenito, arenito 

silicificado, quartzo etc. 

O trabalho mais sistemático sobre os sítios rupestres maranhenses foi realizado por 

Ariana Braga na dissertação Sítio Arqueológico Testa Branca II, Contributo a arqueologia 

Rupestre Brasileira. Estreito, Maranhão, defendida em 2011, em Portugal. 

 

                                                 
36 O acidente morfológico predominante é a ampla superfície tabular reelaborada, plana ou levemente ondulada, 

limitada por escarpas abruptas podem que atingir 600 m, exibindo relevo com zonas rebaixadas e dissecadas. 
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Figura 183 – Município de Estreito – MA. 

 

Além da documentação das gravuras presentes no paredão de arenito, a autora realizou 

escavação na base do abrigo, objetivando contextualizar os registros rupestres com a cultural 

material presente no sítio. 

  

Figura 184 – Visão desde o rio ao Sítio Testa 

Branca II. Foto: Ariana Braga, 2011. 

Figura 185 – Paredão que forma o abrigo do Sítio 

Testa Branca II. Foto: Ariana Braga, 2011. 

 

O estudo de Braga (2011) possibilitou reconstituir digitalmente os painéis do Sítio Testa 

Branca II, proporcionando a visualização completa das composições do sítio, em meio digital. 

Os dados empíricos permitiram que Braga (2011) constatasse dois períodos 

distintos para a ocupação humana do Testa Branca II: lítico, entre os níveis 210 cm - 170 

cm e litocerâmico, entre os níveis 100 cm - 30 cm (BRAGA, 2011). 
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Figura 186 – Composições gravadas em um dos 

painéis do Testa Branca II. Foto: Ariana Braga, 2011. 

Figura 187 – Composições gravadas fitomorfos e 

escadas em um dos painéis do Testa Branca II. 

Foto: Ariana Braga, 2011. 

 

A ocupação lítica encontrava-se nas cotas mais profundas, próximo a rocha matriz, cerca 

de 2 metros de profundidade, demonstrando que as camadas se correlacionam às gravuras 

encontradas entre 50-105 cm de profundidade, sendo estas produzidas por técnica diferenciada 

priorizando a utilização das cúpulas para formar os motivos desejados (BRAGA, 2011). 

As gravuras entre os níveis 40 cm negativo e as gravuras mais altas em níveis positivos a 

200 cm foram associadas às camadas litocerâmicas, com presença de fitomorfos correlacionados 

a machados e que remetem à agricultura (BRAGA, 2011). 

As técnicas mais empregadas na execução do sítio arqueológico Testa Branca II foram abrasão e 

picoteamento para produção de cúpulas, fitomorfos, antropomorfos, zoomorfos, sulcos, pontos e 

covas (BRAGA, 2011). 

Para além do Sítio Testa Branca II estudado por Braga (2011), Bandeira (2008c) 

localizou em Filadélfia, na divisa com o município de Estreito, no Maranhão, o Sítio Abrigo Pé 

do Rio, com gravuras semelhantes às estudadas no Testa Branca e as observadas em Tasso 

Fragoso – MA.  

Nesse sítio foram observadas figuras gravadas em suporte de arenito, na média vertente 

do afloramento rochoso que margeia o rio Tocantins, próximo à ponte. As composições mais 

presentes foram os podomorfos (pés), cupuliformes, fitomorfos, traços e pontos. 
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Figura 188 – Sítio Abrigo Pé no 

Rio, às margens do Tocantins. 

Foto: Arkley Bandeira, 2008. 

Figura 189 – Painel com as 

composições gravadas, no terraço 

do paredão de arenito. Foto: 

Arkley Bandeira, 2008. 

Figura 190 – Figurações em 

podoformos, fitomorfos e 

cupuliformes. Foto: Arkley 

Bandeira, 2008. 

   
Figura 191 – Representação de 

podomorfo estilizado. Foto: Arkley 

Bandeira, 2008. 

Figura 192 – Composição de 

traços radiais saindo de um ponto. 

Foto: Arkley Bandeira, 2008. 

Figura 193 – Representação de 

podomorfo estilizado. Foto: Arkley 

Bandeira, 2008. 

 

Em Tasso Fragoso, no alto Parnaíba, as composições observadas por Braga (2011) no 

Sítio Testa Branca II repetiram-se em vários sítios arqueológicos identificados. Nessa região, os 

sítios mais próximos aos cursos d’água perenes apresentaram grande quantidade de gravuras, 

inclusive com várias sobreposições e momentos gráficos, que atestaram reocupações da mesma 

área por vários períodos. 

 

 

Figura 194 – Município de Tasso Fragoso – MA. 
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Ao passo que nos sítios mais distantes dos cursos d’água perenes, principalmente nas 

médias vertentes dos chapadões, ou em locais de difícil acesso, as composições não passam de 

trinta figurações espalhadas por toda a superfície rochosa, e sem sobreposições, levando a crer 

que tais abrigos eram ocupados em menor intensidade, podendo tratar-se de lugares de passagem. 

Com relação às representações observadas nos sítios rupestres de Tasso Fragoso foram 

observadas recorrências e similaridades entre todas as composições observadas por Braga (2011) 

no Sítio Testa Branca II e por Bandeira (2008e; 2009) no Sítio Abrigo Pé no Rio. 

Em vários sítios de Tasso Fragoso foi observada a preponderância de algumas 

composições gravadas em relação a outras, a exemplo do Sítio Baviera onde preponderam os 

cupuliformes e fitomorfos em relação a outros motivos; ou no Sítio Abrigo da Serra vermelha, 

onde foram identificadas lâminas de machado polida e vulvas, sendo esta última representação 

observada apenas no Sítio Abrigo Juá IV. 

Em todos os sítios observados em Tasso Fragoso as figurações em podomorfos foram 

encontradas, sejam na forma de pegada humana ou de animal (mamíferos e aves). Além disso, 

existe uma variedade de formas e técnicas de realização, com pés com três, quatro, cinco, seis, 

sete e até oito dedos. As técnicas de realização das gravuras são as mesmas observadas por Braga 

(20011), com destaque para abrasão e o picoteamento. 

   
Figura 195 – Composição 

cupuliforme do Sítio Abrigo 

Baviera. Foto: Arkley Bandeira, 

2008. 

Figura 196 – Composição de 

fitomorfo do Sítio Abrigo 

Baviera. Foto: Arkley Bandeira, 

2008. 

Figura 197 – Figuração de uma 

lâmina de machado semilunar do 

Sítio Abrigo da ladeira vermelha. 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

   
Figura 198 – Representação de 

uma vulva no Sítio Abrigo da 

ladeira vermelha. Foto: Arkley 

Bandeira, 20009. 

Figura 199 – Composição de 

podomorfo (pés) no Sítio Abrigo 

do Caboclo 1. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009. 

Figura 200 – Painel completo do 

Sítio Abrigo do Cabloco 3. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009. 
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Figura 201 – Representação de 

antropomorfo no Sítio Taboca 1. 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 202 – Composição de 

podomorfo (pés) no Sítio Abrigo 

por Enquanto. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

Figura 203 – Representação de 

zoomorfo na figura de dois lagartos 

no Sítio Abrigo do lagarto. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009.  

 

Mesmo com a relativa proximidade de Tasso Fragoso e Estreito com o complexo de 

pinturas dos Parques Nacionais Serra da Capivara e Serra das Confusões, no Piauí, a 

manifestação rupestre que prepondera nas bacias do Parnaíba e Tocantins são as gravuras 

rupestres. 

Apesar da existência de vários sítios com gravuras no Estado Piauí, com destaque para a 

região da Serra da Capivara, os estudos promovidos pela Missão Francesa sobre esses registros 

não acompanharam o desenvolvimento alcançado em relação as pinturas rupestres. 

As poucas referências para os sítios de gravuras rupestres do lado piauiense indicaram 

que esses registros arqueológicos são filiados as tradições que Guidon (1992) denominou de 

Itacoatiaras de Leste, associadas a uma tradição ligada a povos caçadores-coletores típicos do 

Nordeste brasileiro, com sítios localizados às margens e leitos rochosos de rios e riachos do 

sertão, marcando cachoeiras ou pontos nos quais a água persiste mesmo durante a época da seca.  

Para Martin (1999), a diversidade e amplitude geográfica das gravuras rupestres por todo 

o Brasil motivou a criação de algumas subdivisões, a exemplo da “Grande Tradição Amazônica”; 

para a região amazônica e floresta tropical sul-americana; Tradição de Gravuras Esquemáticas do 

Sul do Brasil e “Grande Tradição Itaquatiara do Nordeste brasileiro”. 

Nesta última Tradição, típica do Nordeste, predominaram grafismos puros, 

antropomorfos, marcas de pés, lagartos e pássaros, gravados em suportes de grandes paredões, 

sempre próximos à água, com associação provável a povos caçadores (MARTIN, 1999). 

De acordo com as características apontadas por Guidon (1992) e Martin (1999), as 

gravuras rupestres encontradas em Tasso Fragoso e na região tocantina, grosso modo, podem ser 

filiadas a “Grande Tradição Itaquatiara”, por apresentarem elementos mais diagnósticos para 

classificação desses registros rupestres. Esta classificação é genérica e poderá ser refinada, 

quando realizadas pesquisas mais sistématica sobre as gravuras rupestres no Maranhão. 
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Em relação aos sítios de pintura rupestre, a baixa ocorrência desse tipo de registro nas 

bacias do Alto Parnaíba e Médio Tocantins configura-se em uma problemática para futuras 

investigações, principalmente pelo fato dessa região situar-se relativamente próxima das áreas 

arqueológicas com as maiores tradições para pinturas rupestres da arqueologia brasileira: Serra da 

Capivara e Serra das Confusões, Piauí. 

No região tocantina junto à margem maranhense não foram apontados sítios de pinturas 

rupestres nas publicações consultadas. Já em Tasso Fragoso, dos cinquenta e cinco sítios 

arqueológicos identificados até o momento, apenas dois apresentaram pinturas rupestres em sua 

composição: Sítio Taboca I e Sítio Juá II (BANDEIRA, 2008). 

Com relação as composições observadas, no Sítio Taboca I as pinturas dividem espaço 

com gravuras rupestres, sem contudo, apresentar sobreposições de umas sobre as outras, estando 

as pinturas na base do painel. 

O grau de integridade das pinturas não permitiram aferir sobre características dos motivos 

pintados, sendo apenas evidente traços de coloração cinza e uma mancha de coloração 

enegrecida. 

 

  
Figura 204 – Painel do Sítio Taboca 1 com gravuras 

e pinturas rupestres. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 205 – Painel do Sítio Taboca 1 e as pinturas 

rupestres observadas. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

No Sítio Juá II foi possível visualizar com precisão os motivos pintados. Da mesma forma 

que no Sítio Taboca I, as pinturas dividem o espaço do painel rupestre com gravuras, sem 

representar sobreposição dos elementos pintados e gravados. 

Foram observados linhas de várias espessuras pintadas em vermelho, formando elementos 

não identificáveis. A existência de outras pinturas em uma parte do painel que sofreu 

descamamento natural apontou para distintos momentos gráficos no Sítio Juá II. 

Sobre o segundo momento gráfico, observaram-se figurações em miniatura, formando 

uma reta, cuja identificação não foi possível pelo tamanho das pinturas. 

A inserção na paisagem dos sítios com pinturas rupestres na área arqueológica de Tasso Fragoso 

partilham das mesmas características observadas para os assentamentos com gravuras, não sendo 
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notada nenhuma especificidade que pudesse indicar a ocupação dessa área por grupos de filiação 

cultural distinta dos grupos executores das gravuras rupestres. Inclusive, pelo fato do Juá II e 

Taboca I também apresentarem numericamente mais elementos gravados do que pinturas. 

 

  

Figura 206 – Painel de pintura rupestre do Sítio Juá 

II, apresentando linhas vermelhas. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009. 

Figura 207 – Painel de pintura rupestre do Sítio 

Juá II, com descamamento do suporte de arenito 

que foi novamente pintado. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009. 

  
Figura 208 – Traços vermelhos no Sítio Juá II, 

apresentando linhas vermelhas. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009. 

Figura 209 – Pinturas em miniatura realizadas na 

área descamada, caracterizando o segundo 

momento gráfico. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

Além dos sítios com pintura rupestre de Tasso Fragoso, outro município maranhense 

apresentou este tipo de registro arqueológico. Trata-se de São Domingos do Maranhão, na região 

central do Estado, onde existe um abrigo sob rocha em que foram identificadas pinturas rupestres, 

possivelmente associadas à Tradição Agreste (BANDEIRA, 2003).  

O acesso à área é dificultado por encontrar-se distante da sede municipal, cerca de oito 

quilômetros, no povoado de Bacupari. Esse sítio é conhecido pelos moradores locais como “Casa 

Escrita”.  
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Figura 210 – Município de São Domingos do Maranhão – MA. 

 

O painel com as pinturas rupestres estende-se do fundo do abrigo até o teto, com cerca de 

3,5 m de superfície pintada. A altura da cavidade chega a 3,4 m na entrada do abrigo e 1,8 m no 

fundo. 

O sítio encontra-se implantado em área relativamente plana, sendo a Caverna Élida a 

única cavidade com elevação considerável em um raio de 2 km. A distância da fonte de água mais 

próxima não chega a 300 metros, pois no entorno do abrigo existem várias nascentes e córregos 

intermitentes. 

A entrada do sítio arqueológico encontra-se protegida por uma mata em regeneração, 

sendo que na superfície foram observados líticos lascados e fragmentos cerâmicos (BANDEIRA, 

2003). 

 

  

Figura 211 – Entrada do Sítio Caverna Élida, 

registrada em 2003. Foto: Arkley Bandeira, 2003. 

Figura 212 – Cavidade do Sítio Caverna Élida, 

com a ocorrência de pinturas rupestres no fundo e 

no teto. Foto: Arkley Bandeira, 2003. 
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Com relação às pinturas rupestres observou-se que todas as composições eram pintadas 

em vermelho, com tonalidades diferenciadas resultante dos diferentes níveis de antropização do 

abrigo. Além disso, muitas sobreposições foram observadas, inclusive, com pinturas que 

apresentam fortes indicações de terem sido feitas no mesmo momento gráfico.  

Dentre os motivos pintados, haviam zoomorfos representados por aves e lagartos e a 

representação de um inseto. Os lagartos eram feitos em diferentes composições e traços. Além 

disso, foram identificados antropomorfos e figuras geométricas, a exemplo de traços, linhas e 

pontos (BANDEIRA, 2003). 

 

  

Figura 213 – Parede do fundo da cavidade com pinturas 

em toda a superfície. Foto: Arkley Bandeira, 2003. 

Figura 214 – Teto da cavidade com pintura nas 

áreas mais rebaixadas. Foto: Arkley Bandeira, 

2003. 

 

As pinturas em zoomorfos representaram quase a totalidade dos registros encontrados na 

Caverna Élida, com notável presença de répteis. O tamanho das pinturas variou entre cinco e 

trinta centímetros de comprimento, sendo que além destes elementos, observou-se, 

provavelmente, a representação de uma ave, que poderia ser um papagaio ou arara.  

Dentre os motivos geométricos foram identificados retas, pontilhados e riscos dispersos, 

às vezes em sobreposições, compondo o painel isoladamente ou formando grupos de figuras. 

As formas não identificáveis não permitiram classificação sobre sua composição, o que 

não significa que tais representações não tenham sua importância na totalidade ou nas partes que 

compõem o painel do sítio arqueológico.  

Por fim, uma única pintura antropomorfa foi observada no sítio, representando um ser 

humano com os braços erguidos.  
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Figura 215 – Representação antropomorfa da 

Caverna Élida. Foto: Arkley Bandeira, 2003. 

Figura 216 – Representações de lagartos e figuras 

geométricas. Foto: Arkley Bandeira, 2003. 

 

  

Figura 217 – Representação de lagartos e insetos em 

sobreposições. Foto: Arkley Bandeira, 2003. 

Figura 218 – Representação de insetos. Foto: Arkley 

Bandeira, 2003. 

 

Sobre a filiação das pinturas rupestres da Caverna Élida, alguns elementos, a exemplo da 

presença de zoomorfos, principalmente lagartos, e de uma figura humana estática, remetem à 

Tradição Agreste de pinturas rupestres
37

. 

Apesar das filiações culturais entre a Caverna Élida e das grandes tradições rupestres do 

Nordeste não serem conclusivas, um primeiro momento para a classificação dos sítios de pintura 

rupestre no Maranhão já demonstram particularidades regionais que podem indicar diferenciações 

socioculturais dos grupos que habitaram os assentamentos rupestres no sul e na região central do 

Maranhão. 

                                                 
37O nome Tradição Agreste “deve-se à grande concentração de sítios com pinturas localizadas nos pés de serra, várzeas, 

e ‘brejos’ da região agreste de Pernambuco e do sul da Paraíba, mas, na verdade, trata-se de uma tradição rupestre 

extremamente espalhada por todo o Nordeste, tanto ‘nos agrestes’ como nas áreas sertanejas semi-áridas [...]. As 

principais características da tradição Agreste são os grafismos de grande tamanho, geralmente isolados, sem formar 

cenas, e quando elas existem, apresentam-se compostas por poucos indivíduos ou animais. Grafismos puros, simples ou 

muito elaborados, acompanham os grafismos de ação sejam eles antropomorfos ou zoomorfos. Grafismo emblemático 

da tradição agreste é a figura de um antropomorfo, às vezes de grande tamanho (pode atingir mais de um metro de 

altura) de aspecto grotesco, estático e geralmente isolado, assemelhando-se à uma figura totêmica. Entre os zoomorfos, 

dificilmente as espécies podem ser reconhecidas – ao contrário do que acontece com a tradição Nordeste – e raramente 

é possível atribuir-se à figuras de animais designações mais precisa e com maiores detalhes qualificativos do que ‘aves’ 

ou ‘quadrúpedes’. Porém são identificáveis os grafismos que representam quelônios e lagartos” (MARTIN, 1999, p. 

276-77). 
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Entre Taboca I e Juá II existem mais diferenças do que recorrências, a exemplo da 

implantação dos sítios na paisagem, composições rupestres e figurações pintadas. 

Em síntese, as filiações culturais para os sítios rupestres maranhenses, sejam eles de gravuras e/ou 

pinturas com os povos que os ocuparam e produziram esse tipo de registro arqueológico, são 

limitadas pelo fato de não existir até o momento datações para esse tipo de assentamento no 

Estado. 

No entanto, contextos arqueológicos estudados recentemente apontam para uma provável 

reocupação dos sítios de caçadores-coletores por grupos ceramistas que praticavam algum tipo de 

cultivo em várias regiões do Estado.  

Exemplos são as cronologias obtidas para os sítios Rabo de Porco 1 e Mangueiras, no 

Baixo Itapecuru, (BANDEIRA, 2011e) e Remanso e Ranchada (CALDARELLI e LEITE FILHO, 

2003), no Médio Mearim, que sugerem uma reocupação desses assentamentos por grupos que 

dominavam a tecnologia cerâmica e dispunham de cultura material lítica lascada e polida, até 

então não observadas no registro arqueológico mais antigo do Maranhão.  

No Sítio Testa Branca II, no Médio Tocantins, a escavação do abrigo rupestre também indicou 

uma reocupação da área por grupos ceramistas, que, inclusive, foram associados a um conjunto de 

gravuras distinto das realizadas por grupos caçadores-coletores (BRAGA, 2011). Sobre este 

aspecto a autora escreve: 

 

Os cortes testes nos expuseram em princípio a presença de três horizontes de 

ocupação, o primeiro cerâmico entre 20 e 40 cm, o segundo lito-cerâmico entre 

40 e 110 cm e um horizonte somente lítico entre 170 e 200 cm, sendo este 

material consideravelmente diferenciado do material lítico encontrado 

conjugado com a cerâmica no horizonte anterior [...]. (BRAGA, 2011, p. 48) 

 

Para o Testa Branca II, contudo, não existem datações disponíveis que possam servir de 

parâmetro para comparação entre os assentamentos que apresentaram horizontes líticos, 

litocerâmicos e cerâmicos. 

Em todo o Maranhão, a evidência atualmente disponível apontou a existência de sítios 

multicomponenciais, com distintos horizontes culturais de ocupação, indicando a provável 

coexistência, em algumas regiões, de populações ceramistas e caçadoras-coletoras a partir do 

Holoceno Médio. 

O mapa das ocupações ceramistas mais antigas não se encontra no interior, nos vales dos 

rios que banham todo o Estado. As evidências para ocorrência cerâmica mais antiga situam-se no 

litoral, mais precisamente na Ilha de São Luís, onde alguns sambaquis apresentaram datações para 

ocorrência cerâmica, em torno de 6.600 anos A.P.
38

. 

                                                 
38 Em oposição às interpretações de Betty Meggers, Anna Roosevelt (1991) afirmou que em tempos tardios da pré-

história, sociedades complexas e densas, de origem local, desenvolveram-se em todas as áreas ricas em nutrientes que 

já foram estudadas por arqueólogos. Tais áreas suportaram, muito cedo, forrageio intensivo e por volta de 7.200 
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As similaridades observadas nas cerâmicas em vários sambaquis no norte do Brasil 

motivou Mário Ferreira Simões, na década de 1960, a criar a Tradição Mina, com idade 

estabelecida entre 5 mil a 6 mil anos A.P. 

A esse respeito, datações realizadas no Sambaqui do Bacanga, em São Luís, 

estabeleceram a primeira cronologia para um sítio arqueológico no Maranhão, com idades 

relacionadas a todas as camadas arqueológicas, o que possibilitou identificar, juntamente com a 

análise cerâmica, três momentos de ocupação desse sítio (BANDEIRA, 2008b; 2010b).  

A Tabela 13 apresenta a cronologia obtida para o Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 13 – Cronologia do Sambaqui do Bacanga 

Código Setor/ Profundidade Idade (BP) Tipo de Datação 

1 TE/1,75-1,60 m 6.6001.400 TL 

2 TE/1,47-1,37 m 5.8001.100 TL 

3 P1/1,77-1,47 m 4.800±1.100 TL 

4 P1/1,47-1,37 m 4.100±1.000 TL 

5 P1/1,37-1,30 m 3.9001.000 TL 

6 TE/1,37-1,30 m 3.800800 TL 

7 P1/1,30-1,22 m 3.500800 TL 

8 TE/1,22-1,13 m 2.430±200 C
14

 

9 P1/1,17,1,11 m 2.100±500 TL 

10 TE/97-88 cm 2.070±200 C
14

 

11 P1/101-58 cm 1.940±200 C
14

 

12 TE/57-46 cm 1.830±200 C
14

 

13 P1/51-44 cm 1.480±200 C
14

 

14 P1/26-17 cm 1.080±200 C
14

 

15 TE/30-18 cm 900±200 C
14

 

 

A evidenciação de vestígios cerâmicos em todas as camadas escavadas, variando apenas 

em quantidade e composição, atestou uma plena ocupação desse sítio, não sendo observados 

episódios de abandono. 

                                                                                                                                                  
A.P., no início do Holoceno, desenvolveram-se as sociedades ceramistas mais antigas do Novo Mundo, baseadas em 

uma economia de coleta aquática intensiva, três mil anos antes de a cerâmica aparecer no seio das civilizações do 

continente americano.  
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Além disso, os processos de formação do sambaqui do Bacanga atestaram três momentos 

distintos de ocupação humana, cada qual associado a um tipo específico de cerâmica 

(BANDEIRA, 2008b; 2010b; 2010c; 2010d). 

O período mais antigo do sítio representou o momento inicial de ocupação da área do 

Sambaqui do Bacanga, datado em 6.600 anos A.P. e se estendeu até cerca de 5.800 anos A.P. 

Esse período, denominado por Bandeira (2008b) de Ocupação Pré-Sambaquieira, visto que o 

acúmulo de concha ainda não havia se iniciado, foi caracterizado por um assentamento ceramista 

a céu aberto, sobre plintoloso laterítico do Grupo Barreiras (BANDEIRA, 2008b). 

As camadas relacionadas ao período Pré-Sambaquieiro apresentaram material 

arqueológico, principalmente cerâmico, poucos vestígios faunísticos e carvão, além de blocos de 

laterita de tamanhos variados, formado uma possível fogueira. 

 

 

Figura 219 a-b – Ocupação pré-sambaquieira com evidência cerâmica em plintosolo laranja-avermelhado. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2006.  

 

A cerâmica se apresentou em grande quantidade, com relativa homogeneidade nas formas 

e na decoração, com antiplástico mineral, paredes finas, bem queimadas e superfícies alaranjadas. 

Algumas formas indicaram recipientes rasos, remetendo a pratos, com borda extrovertida, além 

de assadores.  

Nos fragmentos analisados a predominância foi do tratamento de superfície alisado, com 

decoração incisa, formando “gregas”. As características tipológicas da cerâmica anterior ao 

sambaqui não permitiram associação a nenhuma das tradições ceramistas brasileiras, tratando-se 

de tipos cerâmicos ainda desconhecidos para outras regiões do país (BANDEIRA, 2008b). 
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Figuras 220 a-b – Fragmentos cerâmicos associados ao primeiro período de ocupação na área do sambaqui 

do Bacanga, denominado de pré-sambaquieiro. Fotos: Arkley Bandeira, 2007. 

 

O segundo momento de ocupação humana foi associado ao período de existência do 

Sambaqui do Bacanga, formado ao longo de milênios por grupos de pescadores-coletores-

caçadores e ceramistas. Esse período foi denominado por Bandeira (2008b) de Ocupação 

Sambaquieira, pois seus habitantes eram povos ligados à existência do próprio sambaqui 

(BANDEIRA, 2008). A formação do período sambaquieiro se deu logo após o abandono da 

ocupação anterior, em torno de 5.800 anos A.P., estendendo-se até 1.480 anos A.P. (BANDEIRA, 

2008b). 

 

  

Figuras 221 a-b – Estratigrafia do Sambaqui do Bacanga demostrando camadas de concha da 

Ocupação Sambaquieira depositada sobre Ocupação Pré-Sambaquieira, em plintosolo avermelhados, 

com detalhe para fogueira escavada no sambaqui. Fotos: Arkley Bandeira, 2006.  

 

As camadas que compõem o sambaqui apresentaram lentes de conchas inteiras, 

fragmentadas e calcinadas de espécies variadas, associadas a sedimentos de diferentes 

consistências e tonalidades, com vestígios faunísticos terrestres e aquáticos, grande quantidade de 
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carvão, blocos de laterita, fragmentos cerâmicos, instrumentos de pedra, osso e concha, adornos, e 

estruturas de fogueira e habitação (BANDEIRA, 2008b). 

 

 

 

Figuras 222 a-b – Fragmentos cerâmicos com antiplástico em concha, característico da Ocupação 

Sambaquieira. Fotos: Arkley Bandeira, 2005. 

 

A cerâmica se apresentou em maior quantidade e diversidade de formas e padrões 

decorativos em relação à ocupação anterior, com predominância de recipientes globulares, com 

cerca de 30 cm de diâmetro de boca e tratamento de superfície externo com ênfase no escovado e 

interno alisado, com decoração incisa em linhas simples e paralelas. 

O elemento mais característico das cerâmicas associadas ao período de ocupação do 

sambaqui é o antiplástico em concha e a queima em baixa temperatura. A presença desses 

elementos nas amostras analisadas do Sambaqui do Bacanga, também partilhadas em outros 

sambaquis do Pará e Maranhão, permitiu associar esse período à Tradição Mina (BANDEIRA, 

2008b). 

O terceiro período de ocupação repousa sobre o Sambaqui do Bacanga, entre superfície 

do terreno atual e uma camada de terra preta, com cerca de 30 cm de espessura. 

O último momento de ocupação da área se iniciou com o abandono do Sambaqui do 

Bacanga pelos grupos pescadores-coletores-caçadores e ceramistas, entre 1.080 anos A.P. e 900 

anos A.P. (século X da nossa era), quando o acúmulo intencional de conchas e restos alimentares 

deixaram de existir (BANDEIRA, 2008). 

Esse período foi denominado por Bandeira (2008b) de Ocupação Pós-Sambaquieira, 

sendo formado majoritariamente por vestígios cerâmicos, material lítico polido e lascado, poucos 

gastrópodes terrestres depositados em solo antropogênico (Terra Preta), fruto da intensa ocupação 

da área e da realização de atividades cotidianas, a exemplo de desmatamentos, queimadas, 

limpezas de terreno, deposito de restos orgânicos etc. (BANDEIRA, 2008b). 

 



186 

 

  

Figuras 223 a-b – Camada de terra preta que recobre o Sambaqui do Bacanga, em meio à floresta densa, 

com grande quantidade de cerâmica e matéria orgânica em decomposição na superfície. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2005. 

 

O modo de vida associado a esse período foi bastante modificado, provavelmente com 

ênfase da subsistência não mais focada na coleta e na pesca, mas, sim, no cultivo de alimentos, 

mediante a uma horticultura de mandioca e outros vegetais. 

A cerâmica desse período apresentou uma diversidade de formas, decorações, queimas e 

antiplásticos que remetem a grupos da Floresta Tropical Amazônica. Os fragmentos cerâmicos 

são numerosos e sua presença no registro arqueológico foi majoritária (BANDEIRA, 2008b). 

 

 
 

Figuras 224 a-b – Fragmentos cerâmicos com decoração incisa em zonas, associados ao período mais 

tardio da área do Bacanga, correspondente a Ocupação Pós-Sambaquieira. Fotos: Arkley Bandeira, 2005. 

 

Foram observadas miniaturas, adornos, instrumentos, cachimbos e fusos feitos de 

cerâmica. Os recipientes para preparar, servir e consumir alimentos foram decorados com 

motivos diversos com destaque para o inciso-ponteado, hachurado-zonado, borda-incisa e alguns 

fragmentos com pintura vermelha sobre engobo branco (BANDEIRA, 2008b). 
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Figuras 225 a-b – Fragmentos de artefatos cerâmicos em miniatura, representando recipientes pequenos, 

com decoração incisa. Fotos: Arkley Bandeira, 2005. 

 

O desaparecimento desse último período de ocupação da área do Sambaqui do Bacanga 

provavelmente deu-se com a chegada de povos Tupinambás, advindos da costa nordestina, 

quando fugiam do contato com os portugueses.  

Os grupos Tupis do Maranhão, fartamente representados na literatura dos quinhentos e 

seiscentos, serão abordados no capítulo seguinte, sobre a etno-história da Ilha de São Luís. 

 

 

 

Figuras 226 a-b – Fragmentos cerâmicos com pintura, apresentando faixas vermelhas sobre engobo 

branco, possivelmente associada à Tradição Policroma, encontrados na superfície do Sambaqui do 

Bacanga. Fotos: Arkley Bandeira, 2005. 

 

Pelo exposto, as ocupações ceramistas pré-históricas da Ilha de São Luís foram 

representadas por três momentos de ocupação, conforme o universo empírico observado no 

sambaqui do Bacanga, com uma última ocupação indígena associada a grupos Tupinambás, mas 

que não foi representativa no registro arqueológico.  



188 

 

Nessa última ocupação possivelmente o assentamento Tupinambá não correspondia à 

área do Sambaqui do Bacanga, sendo observadas somente cerâmicas em superfície em algumas 

áreas próximas ao rio Bacanga.  

Outros sambaquis investigados na Ilha de São Luís apontam para a mesma sequência 

temporal e os mesmos horizontes culturais. Com raras exceções, alguns sítios apresentaram 

elementos associados à ocupação Tupinambá, que se deu posteriormente ao período Pós-

Sambaquieiro, a exemplo do Sítio Vinhais Velho, que será apresentado nesta tese (BANDEIRA, 

2012e). 

Entretanto, em outros sambaquis da Ilha de São Luís não foram observados contextos 

associados ao primeiro momento de ocupação observado no Sambaqui do Bacanga: a Ocupação 

Pré-sambaquieira, a exemplo dos Sambaquis da Maiobinha e Paço do Lumiar, esse último, 

também apresentado nesse estudo. 

Com base nessa extensa sequência temporal para a Ilha de São Luís, a arqueologia do Golfão 

Maranhense, enfim, começa a delinear a sua longa história. 

Com relação aos sítios cerâmicos de ocupação mais recente, associados aos Tupinambás, 

a literatura arqueológica indica a existência de assentamentos ao longo dos estuários e rios que 

banham a Ilha de São Luís, sendo que cronistas do século XVIII, que serão citados mais adiante, 

contabilizaram em 1612, vinte e sete aldeias Tupinambás para toda a Ilha de São Luís 

(D’ABBEVILLE, 2002), sem contar os aldeamentos de Alcântara e Guimarães situados no 

continente.  

Nesses sítios a cerâmica permanece como elemento majoritário no registro arqueológico, 

a exemplo do Sítio Vila Conceição descoberto acidentadamente em 2004, localizado no bairro 

Altos do Calhau, em São Luís. 

Quando foi escavada a fossa sanitária, trabalhadores encontraram um conjunto de 

recipientes cerâmicos, a menos de 1,20 m de profundidade, associados à Tradição Tupiguarani, 

Subtradição Tupinambá, conforme comentam Leite Filho e Gaspar Leite (2005, p. 24-25): 

 

O achado recente de um conjunto de recipientes cerâmicos na Vila Conceição 

II e Alto do Calhau, em São Luís, por trabalhadores durante a construção de 

uma fossa em um dos lotes de ocupação popular, proporcionou aos 

pesquisadores do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do 

Maranhão uma oportunidade ímpar de, finalmente, assegurar, embora 

parcialmente, a proteção, salva-guarda e estudo de exemplares representativos 

da cultura material produzido pelas populações que, inicialmente, habitaram o 

território maranhense. Os utensílios cerâmicos, apesar de terem sido 

encontrados acidentalmente, sem o benefício de uma pesquisa cientificamente 

orientada, estão íntegros, ainda observando-se decorações na parte interna em 

forma de arabescos e labirintos extremamente elaborados a partir da utilização 

de finos traços retilíneos e pontos pretos sobre fundo branco. Essas quatro 

vasilhas de abertura circular e fundo redondo achatado, com diâmetros 

variando entre 19 e 56 centímetros, apresentam diferenças singulares: a maior, 
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única sem pinturas, engloba, por tamanho, as outras 3, sendo que as duas 

maiores são pintadas em vermelho na parte externa, com bordas reforçadas, 

também decoradas: uma delas com bastonetes verticais pretos e a outra com 

duas faixas vermelhas e uma preta. Ambas têm as superfícies internas 

decoradas: uma com motivos retilíneos em labirinto e outra retilíneos e em 

volutas. A menor delas tem fundo pintado de branco decorado com motivo 

floral de “rosácea” em expansão, intercalando-se, como nas outras, espaços 

vazios e cheios, em pontilhado. Outra tigela, ainda menor, e um recipiente em 

forma de cálice acompanhavam o conjunto. Relatos etnográficos atestam que a 

colocação intencional de recipientes cerâmicos emborcados uns nos outros 

visava aprisionar o espírito do morto, cujas cinzas eram misturadas a bebidas 

para serem ingeridas pelos parentes através de uma reincorporarão ritualística 

do morto à família. Sendo assim, o conjunto de vasilhas pode ter tido essa 

função, hipótese reforçada pelo fato de terem sido decoradas com pinturas à 

base de pigmentos vegetais e minerais solúveis em água, descartando, dessa 

forma, a possibilidade de sua utilização em tarefas cotidianas. 

 

A interpretação e publicação dos achados ficaram a cargo de outros pesquisadores, como 

evidenciaram os arqueólogos que recolheram os achados arqueológicos: 

 

A análise preliminar do vasilhame encontrado no Alto do Calhau, segundo o 

Dr. André Prous, especialista da Universidade Federal de Minas Gerais, remete 

a grupos “proto-tupi”, anteriores aos Tupi históricos (Tupinambá) que, por 

volta de 1.000 anos atrás, deslocaram-se em migrações do sul da floresta 

amazônica ao longo da costa brasileira em canoas pelos grandes rios. Esses 

grupos de línguas e costumes semelhantes ao tronco de origem cultivavam o 

milho e a mandioca em solos que, quando exauridos, motivavam sua constante 

movimentação em busca de terras férteis. Viviam em aldeias à margem dos 

rios e costumavam sepultar os mortos, alguns cremados, em urnas de formatos 

e tamanhos diversos, muitas decoradas com motivos geométricos em linhas 

pretas, formando abstrações de feições variadas desenhadas em fundo branco e 

cobrindo toda a superfície do recipiente, anteriormente exposto a um banho de 

tinta vermelha. Usualmente, os enterramentos eram efetuados com o 

acompanhamento de objetos utilitários e de uso pessoal com funções diversas. 

(LEITE FILHO e GASPAR LEITE, 2005, p. 24-25) 

 

Para Marcos Albuquerque (2008) o conjunto cerâmico encontrado no Maranhão 

evidenciou outro tipo de emprego da cerâmica Tupiguarani, conforme citado: 

 

Um outro tipo de conjunto tem sido ainda referido, que parece não envolver 

práticas funerárias. Entre eles chama especial atenção aquele localizado no 

Maranhão. O conjunto envolvendo 6 peças, incluiu uma forma, ao que parece 

até então não descrita na região: trata-se de um achado furtuito efetuado por 

operários em uma área de ocupação de moradia popular. A vasilha maior, que 

continha as outras três, foi danificada e não apresentava decoração. 

(ALBUQUERQUE, 2008, p. 82) 
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Figura 227 – Vasilha cerâmica fragmentada que 

envolvia as vasilhas menores, que se mantiveram 

intactas no Sítio Vila Conceição. Foto: Arkley 

Bandeira, 2004. 

 

Figura 228 – Recipientes que faziam parte do 

conjunto cerâmico do Sítio Arqueológico Vila 

Conceição. Foto: Leite Filho, 2004. 

 
Figura 229 – Conjunto dos recipientes cerâmicos que se mantiveram inteiros. Foto: Leite Filho, 2004. 

 

Sobre as ocupações humanas na Ilha de São Luís não se tem referências de sítios 

arqueológicos que apresentaram um horizonte pré-cerâmico, visto que, em todos os 

assentamentos pré-históricos observados até o momento, a cerâmica associa-se aos demais 

elementos do registro arqueológico.  

A explicação para esse fato pode residir no aumento do nível do mar, após o optimo 

climático, que inundou as ocupações mais antigas, do período Pleistoceno- Holoceno e Holoceno 

Inicial, que provavelmente se situavam mais próximas à linha da praia ou mesmo que o processo 

de colonização da Ilha de São Luís se deu em períodos mais tardios, no Holoceno Médio, quando 

grupos que ocuparam a região já dominavam a tecnologia cerâmica. 

Além da área costeira, em outras regiões do Maranhão sítios cerâmicos também foram 

descobertos e ajudaram a compor um quadro mais preciso sobre os horizontes ceramistas do 

Estado.  

O Sítio Rabo de Porco 1, referenciado anteriormente nesta tese quando tratada das 

ocupações caçadora-coletoras, apresentou para o período cerâmico quatro fases: horizonte Lítico 
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Lascado – Cerâmico, Horizonte Lítico Polido – Cerâmico, Horizonte Cerâmico e Horizonte 

Cerâmico de Contato: 

 

Foram obtidas nove datações absolutas para o período cerâmico, sendo três 

feitas em carvão pelo método de AMS, realizadas no Beta Analytic - EUA e 

seis feitas em cerâmica pelo método de Termoluminescência, realizadas na 

FATEC – SP. O Horizonte Lítico Lascado – Cerâmico foi estabelecido 

inicialmente, entre 4.870 anos A. P. (FATEC amostra 3003) e 4.410 anos A. P. 

(CAL BP BETA amostra 03), sendo associado ao nível 0,90 m a 1,00 m de 

profundidade, com material arqueológico representado por refugos de 

atividades de lascamento, associado a grande quantidade de fragmentos 

cerâmicos. Esse período se estendeu até 1.850 anos A. P (FATEC amostra 

3002), com datação intermediária de uma fogueira em 3.430 anos A.P (FATEC 

amostra 3006), situada entre o nível 0,40m a 0,50m de profundidade. O 

Horizonte Lítico Polido – Cerâmico inicia-se em torno do ano 720 (FATEC 

amostra 3001), portanto século VIII e se estendeu até o ano de 1410 (CAL BP 

BETA amostra 01), portanto século XV. Esse período associou-se a 

manufatura e uso de machados polidos, mão-de-pilão, almofarizes, raladores e 

trituradores em rochas granitoides, além de grande concentração de fragmentos 

cerâmicos. Essa ocupação é associada a um modo de vida agricultor, 

correspondendo ao nível 0,40m a 0,20m de profundidade. O último período de 

ocupação pré-histórica corresponde ao Horizonte Cerâmico de Contato, 

caracterizado por cerâmicas da Tradição Policroma e filiadas a outros grupos 

não classificados pelas tradições ceramistas existentes para arqueologia 

brasileira. A temporalidade desse período inicia-se a partir do século XVII, 

quando das primeiras entradas dos colonizadores pelo rio Itapecuru, a partir da 

Ilha de São Luís e Baía de São José chegam à região e se estendeu até o ano 

153 (CAL BP BETA amostra 2), entre o século XIX e XX, correspondendo ao 

nível 0,20m a superfície do sítio. (BANDEIRA, 2012, no prelo) 

 

 

Figura 230 – Município de Bacabeira – MA. 
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Figuras 231 a-b – Fragmentos cerâmicos associados ao horizonte Lítico Lascado – Cerâmico, com 

tratamentos de superfícies em ponteado repuxado. Fotos: Arkley Bandeira, 2011. 

 

  

Figuras 232 a-b – Fragmentos cerâmicos associados ao horizonte Lítico Polido – Cerâmico, com 

decoração borda incisa. Fotos: Arkley Bandeira, 2011. 

  
Figura 233 a-b – Lâminas de machados de pedra polida filiadas ao Horizonte Lítico Polido – 

Cerâmico. Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

 

O Sítio Mangueiras, dista 2.200 m ao sul do Sítio Rabo de Porco 1, na mesma bacia do 

Itapecuru, margem direita do igarapé Rabo de Porco. Ele foi caracterizado como 

multicomponiencial a céu aberto, em uma área de 1.500 m
2
, com material arqueológico 

depositado na superfície e em profundidade, em antigo pomar de mangueiras e outras árvores 

frutíferas, protegido das inundações do igarapé Rabo de Porco. O sítio encontrava-se na área mais 

alta da região, no topo do terraço fluvial do referido igarapé. 
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Figuras 234 a-b – Inserção do Sítio Mangueiras, com detalhe do pomar de mangueira que deu nome ao 

assentamento. Fotos: Arkley Bandeira, 2011. 

 

Sobre a pesquisa arqueológica realizada no Mangueiras foram executadas escavações em 

distintos setores do sítio, totalizando uma cobertura de 800 m de área. Em áreas de mangueiras e 

pomares foram encontrados vestígios do período histórico e em regiões próximas aos cursos 

d’água foram identificados bolsões de lascamento, bem como áreas com grande concentração 

cerâmica (BANDEIRA, 2011e). 

 

  

Figura 235 – Superfície Ampla realizada no Sítio 

Mangueiras. Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

Figura 236 – Concentração de material lítico e 

cerâmico na Superfície Ampla do Sítio Mangueiras. 

Foto: PBA de Arqueologia, 2011. 

 

Nos setores de maior densidade de material foram realizadas escavações em superfícies 

amplas para averiguação da espacialidade do sítio e deposição dos vestígios arqueológicos em 

profundidade.  
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Figura 237 – Fragmento cerâmico associado ao 

horizonte Lítico Lascado – Cerâmico, com 

tratamento de superfície em ponteado repuxado. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 238 – Fragmento cerâmico associado ao 

horizonte Lítico Polido – Cerâmico, com 

tratamento de superfície em ponteado repuxado. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

  

Figura 239 – Fragmento cerâmico com decoração 

modelada na forma de ave bicefála, associado ao 

Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2011. 

Figura 240 – Fragmento cerâmico associado ao 

Horizonte Cerâmico de Contato, com tratamento 

de superfície em ponteado repuxado. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

 

Para estabelecimento do contexto espaçotemporal do Sítio Mangueiras foram obtidas 

quatro datações para distintas camadas dos sítios, correspondendo, grosso modo, ao que se 

considerou como horizontes culturais: 

 

A cronologia do Sítio Mangueiras foi construída com base em quatro datações 

absolutas obtidas pelo Método AMS, que possibilitaram temporalizar várias 

camadas arqueológicas, bem como estabelecer distintos horizontes culturais 

representados por um Horizonte Lítico Lascado e Cerâmico, um Horizonte 

Lítico Polido – Cerâmico, um Horizonte Cerâmico e um Horizonte Cerâmico 

de Contato. O período Horizonte Lítico Lascado – Cerâmico foi estabelecido 

inicialmente, entre 4.490 anos A. P. (CAL BP BETA amostra 306452) e 4.340 

anos A. P. (CAL BP BETA amostra 306453), sendo associado entre os níveis 

0,90m a 1,20m de profundidade, onde foi encontrado refugo de atividades de 
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lascamento, associado a grande quantidade de fragmentos cerâmicos. Esse 

período se estendeu até 3.730 anos A. P. (CAL BP BETA amostra 306451), 

correspondendo ao nível 0,80 m a 0,90m. Após esse período iniciou-se o 

Horizonte Lítico Polido – Cerâmico que se estendeu até 1.350 anos A.P. (CAL 

BP BETA amostra 306451), correspondendo ao nível 0,30m – 0,40m, 

caracterizado pela presença de machados polidos, mão-de-pilão, almofarizes, 

raladores e trituradores em rochas granitoides, além de grande concentração de 

fragmentos cerâmicos. Esse momento foi associado a um modo de vida 

agricultor. O último período de ocupação pré-histórica correspondeu ao 

Horizonte Cerâmico de Contato, caracterizado por apresentar cerâmicas da 

Tradição Policroma e de outros grupos não filiados as tradições ceramistas 

existentes na arqueologia brasileira. Não foi realizada datação para o material 

desse Horizonte no Sítio Mangueiras, pelo fato do sítio se encontrar bastante 

bioturbado. Contudo, a julgar pelos dados do Sítio Rabo de Porco 1, a 

temporalidade para o período Cerâmico de Contato iniciou-se a partir do século 

XVII, quando das primeiras entradas dos colonizadores pelo rio Itapecuru, a 

partir da Ilha de São Luís e Baía de São José chegaram à região, se estendendo 

até o século XIX. (BANDEIRA, 2012f, no prelo) 

 

  
Figura 241 – Lâmina de machado de pedra polida 

associada ao Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 242 – Instrumento para sulcar a terra associado ao 

Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

 

  
Figura 243 – Instrumento utilizado para triturar 

associado ao Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 244 – Mão-de-pilão associada ao Horizonte Lítico 

Polido – Cerâmico. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

Ainda na área de influência marítima, na Baixada Maranhense, foram identificados 

assentamentos peculiares na arqueologia brasileira, denominados de Esteiarias ou Estearias, já 

descritas preliminarmente no início deste capítulo. 

As estearias foram referenciadas por Raimundo Lopes, Mário Ferreira Simões, Olavo 

Correia Lima, entre outros, nas pesquisas pioneiras nos municípios de Pinheiros, Penalva, Viana, 

Santa Helena, Cajari, e outros municípios que formam a Baixada Maranhense. 
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Figura 245 – Município de Penalva – MA. 

 

Atualmente, pesquisas sobre as estearias estão sendo desenvolvidas por Leite Filho, no 

projeto “Vivendo Sobre as Águas” 
39

, sendo provável que, em futuro próximo, as cerâmicas das 

estearias sejam mais bem compreendidas, para além das descrições dos pesquisadores pioneiros. 

 

Figura 246 – Mapa com ocorrência de estearias na Baixada Maranhense. Fonte: Balby, 1984. 

                                                 
39 “Vivendo sobre as Águas”, projeto de pesquisa enfocando os sítios arqueológicos únicos no Maranhão, as estearias, 

vem sendo desenvolvido pelo arqueólogo Deusdédit Carneiro Leite Filho, sob a chancela da Secretaria de Estado da 

Cultura, como ação integrante do programa de dez anos de levantamento do potencial e estudo dos recursos 

arqueológicos do estado. Em inúmeras visitas à região da Baixada maranhense ao longo do período, diversos sítios de 

estearias foram localizados além dos já identificados por Raimundo Lopes na década de 1920 e posteriormente 

estudados por pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi. A investigação em andamento visa compreender de 

maneira mais conclusiva a configuração e abrangência regional desses tipos de assentamentos, assim como a dinâmica 

cultural desenvolvida pelos grupos ceramistas que habitaram ambientes aquáticos associados ao referido contexto 

arqueológico peculiar e sua cultura material característica (LEITE FILHO, 2012). Disponível em: 

<http://www.cultura.ma.gov.br/portal/sede/index.php?page=noticia_extend&loc=cphna&id=23>. Acesso em: 22 ago. 

2012. 
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Ao que tudo indica esses sítios, a julgar pelos estudos já realizados na estearia Cacaria, 

apresentavam as seguintes características: 

 

Área elíptica irregular de cerca de 8.000 m
2
, com os esteios de sustentação do 

tabuado em troncos de “pau d’arco” (Tabebuia sp.) enterrados verticalmente, 

em média de 1,20m, no fundo do lago; entre esses ocorriam esteios 

secundários, de menor diâmetro, e geralmente inclinados. Acima do nível 

máximo do piso, sobre o qual, provavelmente se distribuíam as cabanas. 

(SIMÕES, 1981b, p. 160) 

 

Sobre a tipologia cerâmica, informou Simões (1981b, p. 160): “cerâmica com tipos 

distintos de tempero e com ênfase no modelado de asas e adornos. Artefatos de cerâmica 

incluindo grelhas ou assadores circulares, rodelas-de-fuso e vasos miniaturas”.  

 

  

Figura 247 – Esteios da estaria do Igarapé Mãe-

Rosa na região do Capivari. Foto: Balby, 1984.  

Figura 248 – Reprodução hipotética de uma estearia 

assentada sobre a água. Fonte: TV Mirante, 2012. 

 

Sobre a tecnologia e o seu emprego social Simões (1981b, p. 160) escreveu: 

 

A presença de grelhas implica na utilização da mandioca ou outro qualquer 

tubérculo, raiz ou coco, sob a forma de bolo ou de farinha na alimentação, 

enquanto as rodelas-de-fuso sugerem fiação de fibras ou algodão para 

confecção de linhas, etc., o que parece evidenciar uma subsistência voltada 

para a pesca e agricultura. Apesar de contemporânea com algumas fases da Ilha 

de Marajó, não há entre a fase Cajari e as antigas culturas daquela Ilha 

qualquer correlação cultural, como sugerida no passado. 
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Os desdobramentos do Projeto Cajari realizado por Simões resultaram na criação de uma 

nova fase cerâmica, denominada de Cajari, em homenagem ao lago Cajari, onde foram 

encontradas as estearias da Cacaria e Igarapé do Baiano (SIMÕES, 1981b). 

Com relação ao período de ocupação desse peculiar sítio arqueológico brasileiro apenas 

uma datação existe até o momento: “uma única ocupação acusou uma antiguidade de A.D. 570” 

(SIMÕES, 1981), para estearia da Cacaria (MACHADO et al., 1991). 

 

 
 

Figura 249 – Fragmentos cerâmicos coletados na 

estaria da Cacaria, no lago Cajari. Foto: Balby. 

1984. 

Figura 250 – Estatueta antropomorfa. Foto: Baima, 

2012. 

 

Em recente artigo, Leite Filho citando as atividades realizadas por Raimundo Lopes na 

Baixa Maranhense, descreveu que em 10 anos de pesquisa esse pioneiro pesquisador identificou 

estearias no Lago Cajari, no município de Penalva, do Encantado, em Pinheiro, e outras 

ocorrências no rio Turiaçu, no município de Santa Helena (LEITE FILHO, 2010). Sobre a 

cerâmica dos sítios é citado: 

 

Foram então identificados os primeiros locais de interesse arqueológico e 

recolhida uma diversificada coleção de artefatos e fragmentos, destacando-se 

uma cerâmica variada com decoração antropomorfa e em grande parte 

zoomorfa. Também foram coletadas vasilhas com pintura interna vermelha, 

pequenas tigelas em formato de meia calota [...]. (LEITE FILHO, 2010, p. 764) 

 

Por fim, Leite Filho (2010) informou que os leitos dos lagos onde se situam os sítios 

apresentaram além das estruturas construtivas, um lastro de lama com pacotes deposicionais de 

20 a 40 cm sem estratigrafia perceptível. 

 

 

http://www.cultura.ma.gov.br/portal/sgc/modulos/sgc_cphna/noticia/img_noticia/2012.07.16-ID.23.IMG.jpg
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Figura 251 – Aplique zoomorfo representando uma 

ave, exposto no Centro de Pesquisa. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

Figura 252 – Aplique zoomorfo representando um 

réptil, exposto no Centro de Pesquisa. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

 

Na bacia do Pindaré, próxima a Baixada Maranhense, Almeida (2008) estudou 

assentamento cerâmico associado à Tradição Tupiguarani, no Sítio Grajaú, localizado em 

Vitorino Freire. 

 

 

Figura 253 – Município de Vitorino Freire – MA. 

 

A morfologia da aldeia do Sítio Grajaú apresentou-se no padrão semicircular, ou em 

parábola, destoantes dos modelos típicos para os Tupis, mas semelhantes aos aldeamentos filiados 

a outros grupos (ALMEIDA, 2008). 
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A cerâmica desse assentamento foi caracterizada por motivos incisos e decoração 

policroma, com forte presença de cerâmica impressa com cestaria e sem ocorrência de tipos 

corrugados. O antiplástico predominante foi o cariapé (ALMEIDA, 2008). 

 

  

 

Figuras 254 a-b-c – Tipos cerâmicos com características diferenciadas no Sítio Grajaú. Fotos: Almeida, 

2008. 

 

 A indústria lítica do Grajaú foi caracterizada pelo uso de seixos com a produção expedita 

de instrumentos. Em relação à matéria-prima o sítio Grajaú apresentou rochas diferenciadas, a 

exemplo do uso do arenito (ALMEIDA, 2008). 

Em relação à idade desse assentamento, Almeida (2008) obteve a idade de 1320 +/- 80 

d.C, resultado da análise por C
14

, possibilitando argumentar sobre a presença de povos associados 

à tradição Tupiguarani, na região central do Maranhão, em tempos pré-coloniais (ALMEIDA, 

2008), indicando uma chegada tardia desses grupos ao Estado. 

Nos sítios no Médio Mearim, em Vila Novas dos Martírios, Esperantinopólis e Joselândia, 

Caldarelli e Leite Filho (2003) afirmaram que as datações obtidas indicaram ocupações 

multicomponenciais, com ocupações de populações ceramistas sobrepostas com ocupações de 

caçadores-coletores produtores de artefatos de pedra lascada. 
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Com relação ao sítio Remanso, Almeida (2008) citou-o algumas vezes, buscando 

correlações deste com os demais sítios abordados em sua dissertação. A esse respeito, o autor 

informou que as cerâmicas apresentaram como características tecnotipológicas, a argila moída 

como antiplástico recorrente nos fragmentos cerâmicos desse sítio; sendo que a espessura do vaso 

variava de acordo com o seu tamanho, volume e função.  

Para o Sítio Ranchada a datação de 3.920 +/- 70 A.P. indicou o fim da presença de 

caçadores-coletores na região do médio Mearim. O intervalo entre a datação mais antiga e a mais 

recente apontou que esses grupos ocuparam a região por cerca de 4.000 anos (CALDARELLI e 

LEITE FILHO, 2003). 

Almeida (2008) informou que o Sítio Remanso não se associou ao grupo de sítios por ele 

estudados e que eram filiados aos Tupis. 

Sobre outras ocupações ceramistas com cronologias disponíveis no Estado do Maranhão, o Sítio 

Cajazeiras enquadrou-se na categoria de sítio multicompencial, filiado à Tradição Tupiguarani, 

localizado no médio Tocantins, município de Imperatriz, já abordado neste documento. 

 

 
 

Figura 255 – Município de Imperatriz – MA. 

 

As escavações do sítio Cajazeiras identificaram pacotes estratigráficos rasos, formados 

por sedimentos enegrecidos, não ultrapassado 70 cm de profundidade, com presença majoritária 

da cerâmica em relação aos demais vestígios arqueológicos (BANDEIRA, 2011a). 
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Com relação ao contexto deposicional, a estatística do sítio Cajazeiras indicou maior 

concentração de material cerâmico entre 20 - 30 cm de profundidade, seguido dos níveis 30 - 40 

cm; 40 - 50 cm e 50 - 60 cm (BANDEIRA, 2011a). 

Dos 1997 fragmentos cerâmicos escavados em contexto arqueológico nos distintos 

setores do sítio, 1106 foram analisados e possibilitaram caracterizar a tipologia do material 

cerâmico do Cajazeiras. 

 

  

Figura 256 – Corrugado observado na cerâmica do 

Sítio Cajazeiras. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 257 – Roletado-corrugado observado na 

cerâmica do Sítio Cajazeiras. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

 

 
Figura 258 – Fragmento de borda com pintura 

vermelha sobre engobo branco. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

Figura 259 – Cerâmica com incisões finas, 

formando composições geométricas. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011. 

 
 

Figuras 260 a-b – Fragmentos cerâmicos apresentando perfurações pós-queima. Fotos: Arkley Bandeira, 

2011. 
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A análise indicou certas regularidades nos elementos classificados, possibilitando correlacionar o 

conjunto cerâmico do Sítio Cajazeiras com outros sítios semelhantes no alto-médio e médio-baixo 

curso do Tocantins.  

 Com relação às características tipológicas da cerâmica do sítio Cajazeiras, a análise 

permitiu identificar (BANDEIRA, 2011a): 

 

 Uso da técnica do roletado para montagem dos recipientes cerâmicos; 

 Predominância da parede/bojo como elemento morfológico mais presente, seguido de 

borda e base e alguns poucos elementos de lábio e rolete; 

 Predominância de forma globular, com base plana e bordas variadas, principalmente, 

diretas; 

 Formas secundárias, remetendo a elementos esféricos e semiesféricos; colota e meia 

calota; recipientes rasos, a exemplo de pratos e assadores;  

 Espessura das paredes dos vasos medindo entre 1 cm a 1,2 cm; 

 Diversidade nos tipos de queima ocasionada por processos variados de cozimento da 

argila, com predominância do tipo redutora, seguida da oxidante e queima com núcleo; 

 Variação no antiplástico, com certa recorrência de matéria vegetal, seguida de mineral, 

carvão e em menor quantidade de cacos moídos, sendo que em alguns fragmentos mais 

de um antiplástico foi observado, a exemplo de vegetal + mineral; mineral + coco moído; 

mineral + carvão e mineral + vegetal + carvão; 

 Tratamento de superfície com predominância do alisado, seguido do engobado; 

 Bordas representadas pela forma direta, seguida de extrovertida e introvertida; 

 Lábios com maior recorrência do arredondado, seguido do plano e apontado; com 

acabamento com incisão, seguida de pintura e serrilhado; 

 Decoração na face externa, com recorrência de pintura, principalmente na junção da 

borda e parede; em  faixas vermelhas sobre engobo branco, seguida de faixas brancas, 

vermelhas e laranjas; 

 Tratamento plástico representado pelo inciso, corrugado, ungulado e digitado; 

 Tratamento inciso específico com aplicação sobre engobo branco ou na superfície alisada; 

 Emprego social da cerâmica para uso doméstico, a julgar pelas marcas de uso, a exemplo 

de fuligem, gorduras e raspagens, com função utilitária das vasilhas, provavelmente para 

preparar, servir e estocar alimentos; 
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Algumas situações de reuso foram observadas nos fragmentos cerâmicos, a exemplo de 

perfurações posteriores à queima para uso como adornos ou filtro para alimentos ou líquidos. 

Duas datações foram obtidas pelo método de AMS, em amostras de carvão, coletados 

entre 30 cm e 50 cm de profundidade, no nível com maior concentração de material arqueológico, 

correspondente ao período de ocupação do Cajazeiras. As amostras de carvão foram enviadas ao 

Beta Analytic, nos Estados Unidos, e resultaram nas seguintes idades (BANDEIRA, 2011a): 

 

 220+/-30 BP; Cal AD 1650 a 1680, para o nível 31 - 40 cm; 

 300+/-30 BP; Cal AD 1480 a 1650, para o nível 41 - 50 cm. 

 

Apesar da faixa cronológica do sítio Cajazeiras, com exceção do nível 41 - 50 cm situar-

se em período colonial, a cultura material evidenciada não indicou contato entre os povos 

indígenas e os colonizadores europeus, tratando-se de grupos ainda distantes das frentes de 

ocupação do sul, pelo caminho do gado; a oeste pelo caminho das drogas da floresta e ao norte 

maranhense, pela rota do litoral ao sertão. 

Conforme exposto, a pesquisa no Sítio Cajazeiras resultou na identificação de características 

que são diagnósticas para a tradição cerâmica Tupiguarani, principalmente para as fases situadas 

nos vales dos rios próximos à floresta tropical.  

Além dos sítios cerâmicos com datações disponíveis outros sítios cerâmicos foram 

descobertos em distintas regiões maranhenses, atestando uma plena ocupação do Estado por 

grupos ceramistas, a partir do terceiro milênio antes do presente, estendendo-se ao período de 

contato com o colonizador europeu.  

Esses sítios estão distribuídos pela costa ocidental e oriental do Estado, a exemplo dos 

sítios sobre dunas, possivelmente associados à tradição Papeba. 

No município de Paulino Neves foi identificado um conjunto de sítios com essas 

características, sendo que sua ocorrência se estendeu para Santo Amaro, Barreirinhas e Tutóia, 

nos Lençóis Maranhenses (BANDEIRA, 2012l). 
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Figura 261 – Município de Paulino Neves – MA. 

 

O material arqueológico nas regiões dunares se apresentou disperso em uma área 

interdunar, aparecendo em uma zona de formato elipsoidal com eixos de 160 metros em sentido 

NE-SW e 40 metros em sentido NO-SE.  

A orientação do eixo maior harmonizou-se com o sentido dos ventos que carregaram o 

sedimento e movimentaram as dunas, e o formato em elipse é demonstrativo do processo de 

exposição gradual dos vestígios pela ação eólica (BANDEIRA, 2012l). 

 

  
Figuras 262 a-b – Duna onde se encontra o Sítio Arqueológico AOA1, em Paulino Neves – MA. Detalhe 

para a vegetação que auxilia na agregação do sedimento. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012.  
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Figura 263 – Concentração cerâmica na área do Sítio 

AOA 1 bastante erodida pela ação eólica e a abrasão 

da areia. Foto: PBA de Arqueologia, 2012.  

Figura 264 – Fragmento cerâmico com decoração 

inserida na base. Foto: PBA de Arqueologia, 

2012. 

 

  
Figura 265 – Núcleo e lascas em seixo. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2012. 

Figura 266 – Núcleo com vários estigmas de 

retirada. Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

 

Em Chapadinha, o Sítio Arqueológico Lagoa Amarela foi localizado no topo de uma colina, em 

área próxima de nascentes, com cerâmica possivelmente filiada à Tradição Aratu.  

 

 

Figura 267 – Município de Chapadinha – MA. 
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As cerâmicas observadas em superfície apresentaram alguns elementos diagnósticos, a 

exemplo de paredes com apêndices para suporte, fusos, cachimbos, sem decoração incisa ou 

pintura. 

 

  

Figuras 268 a-b – Apêndices no bojo da cerâmica como suporte de manuseio. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012. 

  

Figuras 269 a-b – Cachimbos em formas variadas. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Pelo exposto, as ocupações ceramistas do Maranhão foram associadas a distintos modos 

de vida, a exemplo da pesca, coleta e caça nos sambaquis da Ilha de São Luís; pesca e agricultura 

nas estearias da Baixada Maranhense; e agricultura, caça e coleta nos aldeamentos a céu aberto 

associados a grupos Tupis ou a outras tradições arqueológicas. 

Essas ocupações estenderam-se até o período de contato com o colonizador europeu, 

perdurando em algumas regiões por mais de dois séculos até que a tecnologia cerâmica fosse 

paulatinamente substituída pelo consumo de bens manufaturados da Europa.  

Esse marco representou uma ruptura de um modo de vida milenar de vários grupos 

indígenas, diante das novas relações econômicas, sociais, culturais que se iniciaram com o 

advento do século XVII. 
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Alguns desses aldeamentos ceramistas e seus habitantes foram envolvidos no processo 

colonizador, resultando nas primeiras vilas que deram origem a muitas cidades maranhenses, 

conforme citação de Bernadino Lago, que indicou que a Província do Maranhão constava de uma 

cidade, 12 vilas, um julgado e 19 aldeias (LAGO, 2001). 

Essas localidades permaneceram ocupadas por povos indígenas e por europeus durante 

longo período de tempo, a exemplo das aldeias de São Luís, São José de Ribamar, Vinhais e Paço 

do Lumiar, na Ilha de São Luís, que nasceram em área de aldeamentos Tupinambás existentes na 

região; Alcântara, que surgiu dos aldeamentos Tupinambás de Tapuitapera; Guimarães que surgiu 

dos aldeamentos Tupinambás de Cumã; Viana, Pinheiro e Cajari, que surgiram dos aldeamentos 

tapuias e tupis dessa região, ocupados anteriormente pelas estearias; Pastos Bons, domínio de 

índios filiados aos povos grupos indígenas do Brasil Central, entre outros.  

As relações sociais e culturais resultantes dos universos indígena e europeu serão 

abordadas no item seguinte, sobre a etno-história da Ilha de São Luís, que teve grande 

importância para interpretação dos sítios arqueológicos investigados nesta tese.  

Em síntese, a tabela que se segue apresenta suscintamente os sítios arqueológicos citados 

neste capítulo.  
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Tabela 14 – Sítios arqueológicos descobertos no Maranhão no âmbito da arqueologia aplicada ao licenciamento ambiental 

REGIÃO MUNICÍPIO SÍTIO ARQUEOLÓGICOS 

Bacia do Tocantins Imperatriz Sítio Cerâmico Cajazeiras, Sítio Dantas, Sítio Abrigo Serra do Coco, Sítio Morro das Figuras, Sítio 

Morro das Araras, Sítio Carolina I, Sítio Carolina II, Sítio Carolina III, Sítio Carolina IV, Sítio Testa 

Branca I, Sítio Testa Branca II, Sítio Carniça, Sítio Furo, Sítio Lambu, Sítio Estreito, Sítio Terra do sol 

(subestação Imperatriz), Sítio Jambu e Sítio Pantanal;  

Litoral Oriental Tutóia, Araioses e Paulino Neves Sítio AOA 1, Sambaqui Croata e Sítio Cerâmico Aldeia 

Bacia do Mearim Santo Antônio dos Lopes, Presidente Dutra, 

Esperantinópolis,  

Sítio Cerâmico Ribeirão do Sono, Sítio Grajaú, Sítio Remanso, Sítio Ranchada, Sítio Belo Horizonte e 

Sítio Frade,  

Bacia do Itapecuru Bacabeira e Rosário Sítio Mãe Benta 1, Sítio Mãe Benta 2, Sítio Mãe Benta 3, Sítio Arqueológico Salvaterra 1, Sítio 

Arqueológico Salvaterra 2, Sítio Arqueológico Salvaterra 3, Sítio Arqueológico Salvaterra 4, Sítio 

Arqueológico Rabo de Porco I, Sítio Arqueológico Rabo de Porco II, Sítio Arqueológico Poraquê-o e 

Sítio Arqueológico Mangueiras. 

Ilha de São Luís São Luís, São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar. 

Sítio Arqueológico Cajueiro 1, Sítio Arqueológico Cajueiro 2, Sítio Arqueológico Porto do Arapapaí, 

Sítio Arqueológico Terreiro do Egito, Sítio Arqueológico Maracanã, Sítio Arqueológico Pomar, Sítio 

Arqueológico Itapera, Sítio Arqueológico Maracuja, Sítio Arqueológico São Brás, Sítio Arqueológico Da 

Mata, Sambaqui do Sernambi, Sambaqui Alto do Cumbique, Sítio Dunar Cerâmico Curupu, Sítio 

Cerâmico, Quebra-pote, Sítio Arqueológico Caieira, Sítio Antiga Tupy, Sítio Estrada Antiga do Gapara, 

Sítio Estreito dos Mosquitos, Sítio cerâmico Arapapaí, Sítio Arqueológico Batatã, Sítio Camboa dos 

Frades, Sítio do Sangue, Sambaqui São José dos Índios, Sambaqui do Gapara.  

Bacia do Munin Chapadinha Sítio Arqueológico Lagoa Amarela, Sítio Cachoeira. 

Bacia do Parnaíba Tasso Fragoso e Balsas. Sítio Abrigo do Caboclo I, Sítio Abrigo do Caboclo II, Sítio Abrigo Taboca II, Sítio Abrigo do Rosendo, 

Sítio Abrigo do Ferrugem, Sítio Abrigo Toca da Lagoa, Sítio Abrigo Serra das Araras, Sítio Abrigo Serra 

dos Caboclos, Sítio Abrigo Serra dos Caboclos II, Sítio Abrigo Toca da Juçara, Sítio Abrigo Juá I, Sítio 

Abrigo Juá II, Sítio Abrigo Juá III, Sítio Abrigo Juá IV, Toca do Urubu, Sítio Abrigo do Pé Falso, Sítio 

Abrigo do Jumento, Oficina Lítica I, Sítio Oficina Lítica II, Sítio Oficina Lítica III, Sítio Oficina Lítica 

IV, Sítio Oficina Lítica V, Sítio Oficina Lítica VI, Sítio Abrigo Frutuoso, Sítio Abrigo Córrego do 

Marcelino, Sítio Abrigo Vão do Roseno, Sítio Abrigo do Lagarto, Sítio Abrigo do Ferrugem II, Sítio 

Lítico VII, Sítio Lítico VIII, Sítio Lítico IX, Sítio Lítico X, Sítio Lítico XI, Sítio Abrigo Lítico I, Sítio 

Abrigo Lítico II, Sítio Estrutura de muralha, Sítio Abrigo Taboca, Sítio Paredão da Jussara, Sítio Gruta 

da Juçara, Sítio Abrigo Por enquanto, Sítio Toca da Ladeira Vermelha, Sítio Vão da Fonte, Sítio Abrigo 

Baviera, Sítio Fazenda Vão do Cocal, Sítio Cercado, Sítio Cercado I, Sítio Cercado II, Sítio Cercado III, 

Sítio Cercado IV, Sítio Baixão do Coco, Sítio Irajá, Sítio Toca do Irajá, Sítio Irajá II, Sítio Desmazelo, 

Sítio Fazenda santa Maria. 
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3.3 ETNO-HISTÓRIA DA ILHA DE SÃO LUÍS – MA: DOCUMENTOS PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA HISTÓRIA INDÍGENA DE LONGA DURAÇÃO 

 

A opção por incorporar a documentação histórica sobre as populações indígenas do 

Maranhão se justificou pela perspectiva diacrônica que se adotou nesta tese para compreender 

as ocupações humanas na Ilha de São Luís. 

Esses documentos foram importantes instrumentos para compreensão dos povos que 

ocuparam os sítios arqueológicos e produziram a cultura material analisada e interpretada neste 

estudo 

A associação das fontes documentais e os bens arqueológicos forneceu uma perspectiva 

de longa duração passível de leitura sobre a ocupação humana da Ilha de São Luís em três 

momentos distintos: período pré-colonial, período de contato dos indígenas com os europeus e 

pós-contato. 

Para as ocupações pré-coloniais ou pré-históricas e do período de contato, o referencial 

teórico-metodológico e as técnicas da arqueologia forneceram as ferramentas para tratamento 

dos dados empíricos necessários à construção do conhecimento; ao passo que para o período 

pós-colonial, além da arqueologia, a tese se valeu dos métodos da História para construir 

conhecimento sobre os povos indígenas que permaneceram habitando a Ilha de São Luís no 

período colonial e que tiveram sua existência documentada em fontes escritas. 

No desenvolvimento deste item as principais referências utilizadas foram os relatos de 

cronistas, viajantes e religiosos, que descreveram os primeiros contatos entre europeus e povos 

indígenas na Ilha de São Luís, abrangendo um período de mais de cem anos. 

Em tais documentos, especial atenção foi dada aos locais das aldeias, seus líderes, 

modos de vida, aspectos culturais e formas de catequese. Além dos documentos oficiais, 

existiram relatos produzidos nos primórdios da colonização maranhense, entre 1612 a 1700, que 

só vieram a público após o século XVIII, na Europa e no Brasil, a exemplo dos escritos dos 

padres capuchinhos Claude d’Abbeville e Ives d’Évreux. 

A compilação dessas referências ganhou mais corpo com a documentação produzida 

oficialmente pela Secretaria do Governo do Maranhão, que se estendeu do período Colonial até 

a primeira metade do século XX, abarcando um período de quase duzentos anos de história 

indígena. 

O acervo documental, no que tange a administração pública do Maranhão, versou sobre 

diversos assuntos, em especial a temática indígena que é substancialmente representada no 

Livro de Registro dos Assentos, Despachos e Sentenças da Junta das Missões (1738 – 1777), 

cujo códice mais antigo é o Livro n. 01, de 1738 (APEM, 1997). 
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Esse corpo documental foi publicado pelo Arquivo Público do Maranhão, em 1997, na 

obra Repertório de documentos para a História Indígena do Maranhão (APEM, 1997). 

Além desses documentos, existe farto material sobre os povos indígenas do Maranhão 

no Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, publicado no Catálogo dos Manuscritos 

Avulsos Relativos ao Maranhão Existentes no Arquivo Histórico Ultramarino (BOSCHI, 2002). 

A documentação citada nesta tese tratou sobre a política indigenista do período colonial 

e imperial, com especial atenção para os seguintes aspectos: mão de obra, escravidão, catequese, 

civilização, descimentos, aldeamentos, redução, administração de aldeias, jurisdição temporal, 

conflitos entre colonos e indígenas e intertribais, ataques a fazendas e povoados, organização e 

realização das entradas e bandeiras, criação, transferência e extinção de aldeias, colônias e 

diretorias-parciais, nomeação e exoneração de dirigentes e funcionários de órgãos voltados ao 

indígena, remessa de brindes e instrumentos agrícolas, uso de terras de indígenas, 

representações de abusos de lavradores contra indígenas e vice-versa, epidemias, doação de 

índios para o serviço público, estratégias visando à guerra intertribal, desinfestação de áreas, 

salários recebidos pelos indígenas, aprendizado de ofícios, alistamento para efetivos militares 

etc. (APEM, 1997). 

Por meio dessa documentação foi possível perceber a política indigenista e as ações 

governamentais no trato com os índios, no sentido de submetê-los e utilizá-los como mão de 

obra, seja nas obras reais, nas roças, como remeiros, como intérpretes, como guias de 

expedições, na abertura de estradas, na coleta etc., como também deixa transparecer a reação 

dos índios às investidas “alienígenas” à sua sociedade, à sua cultura (APEM, 1997). 

Após a Independência do Brasil de 1822, em especial no ano de 1845, a política 

indigenista ganhou novos contornos com a criação da Diretoria Geral dos Índios, que se 

desdobrou em Diretorias-Parciais e Colônias em várias regiões da Província do Maranhão, 

perdurando até o fim do período Imperial. 

A documentação desse período refletiu o desejo de unificação cultural da Coroa 

brasileira abrangendo, principalmente, a criação e administração de diretorias e colônias, das 

nomeações e demissões de diretores, solicitação de relatórios sobre a situação dos aldeamentos, 

quantidade e qualidade dos índios e suas atividades, orientação aos diretores na condução das 

aldeias ou colônias, decadência das aldeias etc. (APEM, 1997). 

Na elaboração desta tese, as temáticas que mais interessaram na construção da 

perspectiva diacrônica sobre as ocupações humanas na Ilha de São Luís foram a localização dos 

aldeamentos e a características destes, bem como os relatos sobre os indígenas no que concerne 

ao seu modo de vida e a cultura material. 

Feitas as considerações, este item finalizará a análise etno-histórica com o processo de 

colonização das terras maranhenses por franceses e portugueses, enfatizando o legado 
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documental sobre esse período e, posteriormente, as referências sobre as localidades onde se 

situaram os sítios arqueológicos analisados na tese. 

 

3.3.1 O Maranhão e a criação da França Equinocial: os franceses e portugueses na 

corrida colonial 

 

No reinado de Maria de Médicis, Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardière, 

obteve autorização real para realizar sua expedição para colonização do norte do Brasil com o 

intuito de fundar a França Equinocial, onde hoje encontra-se a Ilha de São Luís.  

Data de 1524 as primeiras explorações dos armadores de Dieppe no Maranhão. Em 

cartas patentes de 1605, Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière, recebeu de doação do 

rei Henrique IV terras no Norte do Brasil. Precedeu a fundação da Ilha de São Luís duas viagens 

de reconhecimento feitas por La Ravardière e outras expedições, a exemplo da de Riffault, em 

1594, e a expedição de des Vaux, quando permaneceu entre os indígenas, praticando o escambo 

(D’ÉVREUX, 2002). 

Além do interesse francês pelo norte do Brasil, Portugal fracassava em algumas 

tentativas de fixação de gente nessa parte do Brasil: 

 

Como uma porta de entrada para exploração da América, este ponto do litoral 

norte foi visitado pelo espanhol Vicente Yanez Pinzon em 1500; pelos 

portugueses Ayres da Cunha, Fernão Álvares de Andrade e João de Barros, 

primeiro donatário da Capitania, que naufragaram na costa 1535; Luiz de 

Melo da Silva, em 1554 e depois em 1573, já como donatário; pelos filhos de 

João de Barros, Jerônimo e João, em 1556. (SÃO LUÍS, 2008, p. 12) 

 

Contudo, a iniciativa que prosperou deu-se após a criação da França Antártica
40

, no 

atual Rio de Janeiro, sendo a França Equinocial criada nos mesmos moldes da primeira, no 

norte do Brasil, no que foi denominado posteriormente de Estado do Maranhão e Grão-Pará. 

                                                 
40

 Em 1554, Nicolas Durand de Villegagnon visitou a região de Cabo Frio, na costa do Rio de Janeiro, 

onde os franceses já praticavam o escambo com os indígenas. Após noticiar suas impressões ao Rei 

Francês Henrique II, o soberano concedeu autorização para fundar uma colônia permanente na costa do 

Brasil. Em fins de 1554, o rei ordenou ao Ministro Gaspard de Coligny a preparação de uma expedição 

sigilosa ao Brasil, cujo comando foi atribuído a Villegagnon. A expedição zarpou de Dieppe em 14 de 

agosto de 1555. Acompanhava a expedição o francês André Thévet, que registrou esse feito na obra Les 

singularitez de la France Antarctique. Os franceses chegaram à Baía de Guanabara em 10 de novembro de 

1555, após tomar posse da Ilha de Serigipe, escolhida como local de estabelecimento da principal defesa 

da França Antártica, onde se principiou a instalação dos franceses.  

 



 

 

213 

 

Na expedição da França Equinocial, acompanharam Daniel de La Touche, Francisco de 

Rasilly e o Barão de Sancy, que desembarcaram em terras maranhenses em 24 de julho de 1612, 

na ilha de Sant' Ana, sendo que em 06 de agosto do mesmo ano os franceses aportam em Jeviré 

(ponta de São Francisco), onde já se localizavam as feitorias de Du Manoir e do Capitão Gerard 

(VAZ e VAZ, 1994). 

 

 

 

Figura 270 – Mapa com o percurso navegado pelos franceses, saindo do Porto de Cancale, na França, até a 

Ilha Grande ou Ilê de Maragnan, com chegada em 06 de agosto de 1612, na atual São Luís do Maranhão. 

(Fonte: PIANZOLA,1991). 

 

Após a cerimônia de posse e fundação da França Equinocial, partiram os franceses 

Rasilly, o Barão de Sancy e os padres Claude d’Abbeville e Arséne de Paris, para o 

reconhecimento das aldeias da Ilha Grande. Acompanhou a comitiva um francês que já residia 

na Ilha do Maranhão, denominado David Migan, que serviu de intérprete e guia. 

Nessa empreitada, parte dos franceses espalhou-se pelas aldeias para viver conforme o costume 

da terra, como chetuasaps, isto é, hóspedes ou compadres. A relação com os hóspedes era 

íntima e eram tratados como filhos, vivendo nos costumes dos indígenas, caçando e pescando 

(D’EVREUX, 2002). 

Com relação à cartografia dos seiscentos produzida no Maranhão, Maurice Pianzola 

(1991) apresentou mapa datado de 1627, inspirado em original desaparecido, feito 

provavelmente em 1615 por João Teixeira Albernaz, cosmógrafo real português, com base na 

cartografia apresentada por La Ravardiére ao Sargento-Mor Diogo de Campos Moreno durante 

a trégua de 1614 (VAZ e VAZ, 1994). 
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Figura 271 – Mapa do Maranhão de 1626/1627, inspirando do original feito por João Teixeira Albernaz, 1615. 

(Fonte: PIANZOLA, 1991). 

 

Nesse mapa constaram topônimos ainda hoje observados na Ilha de São Luís, a exemplo 

de Itapari, Geniparan, Forte de São Luís; além de localidades, cuja denominação não mais existe 

na região, a exemplo de Migao-Ville, propriedade do intérprete de Dieppe, David Migan. 

Na História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas 

circunvizinhanças, de Claude d’Abbeville, datada de 1616, foi relatada a chegada dos franceses 

na Ilha Pequena, chamada pelos índios de Paonmiri, em 26 de julho de 1612, sendo que esses 

europeus batizaram a localidade de Santa Ana (D’ABBEVILLE, 2002). 

Após o desembarque e fixação da cruz na Ilha Pequena ou Santa Ana foram enviados 

emissários franceses à Ilha Grande do Maranhão, a fim de avisar aos principais das aldeias sobre 

a chegada dos franceses.  

A Ilha Grande, segundo relato do capuchinho francês, também era denominada de Ilha 

dos Tupinambás. Os índios Tupinambás ocupavam toda a linha da costa que se estendia desde a 

foz do rio Jaguaribe até a referida localidade. Por toda ela haviam aldeias e um porto usado 

pelos habitantes locais, denominado de Javirée (D’ABBEVILLE, 2002). 
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Figura - 272 – Gravuras de indígenas Tupinambás 

vestidos para guerra. Fonte: Hans Staden, 1999. 

Figura 273 – Gravuras atribuídas a Theodor 

de Bry, 1578 de indígenas Tupinambás 

apresentando paramentos e plumárias. Fonte: 

Jean Lery. 

 

O responsável pela empreitada foi o Sr. Des Vaux, que reuniu todos os principais e 

velhos para relembrar da amizade e aliança que os índios tinham com os franceses desde muito 

tempo na negociação de produtos e troca de gêneros. 

Sobre esse aspecto, Daher (2009) informou que os franceses se implantaram na região 

no início do século XVII, com o apoio da rainha regente da França, Maria de Médici, que 

nomeou os senhores de La Ravardière e de Razilly Lugar-Tenentes do Rei de França na Ilha do 

Maranhão e enviou os capuchinhos para exercer o apostolado junto aos índios Tupinambás.  

Em 29 de julho de 1612, os principais das aldeias reconheceram a soberania francesa e a 

religião católica antes do desembarque dos europeus (D’ABBEVILLE, 2002). Em 06 de agosto 

de 1612 toda a comitiva francesa desembarcou no porto de Javirée, na Ilha Grande, na presença 

de quatro padres para cuidar da conversão dos indígenas e propagação do Cristianismo. Já em 

terra, os franceses receberam cumprimentos de vários principais e anciãos das aldeias, sendo 

estes, os únicos autorizados a participarem da cerimônia. 

Após os cumprimentos iniciais, outra comitiva formada pelos quatro padres 

capuchinhos, bem como o Senhor de Rasilly, embarcaram em pequenos botes e viajaram para o 

outro lado da costa, cerca de uma légua a uma légua e meia de distância do porto de Javirée, 
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chegando ao lugar de edificação do forte francês, atual Palácio dos Leões, no núcleo 

fundacional da cidade de São Luís (D’ABBEVILLE, 2002).  

Em uma colina foram construídas uma capela e uma casa para residência dos franceses, 

sendo aberta uma praça e a construção de um barraco, que recebeu um altar portátil. Em 12 de 

agosto de 1612 foi rezada a primeira missa do Maranhão (D’ABBEVILLE, 2002). 

 

 

Figura 274 – Implantação da Cruz pelos Padres Capuchinhos, como marco da colonização francesa na 

Ilha de São Luís. Fonte: John Carter Library, Brown University. (Fonte: DAHER, 2009).  

 

3.3.2 Documentos sobre a presença indígena na Ilha de São Luís - MA 

 

Enquanto os franceses permaneceram em choupanas na área da futura fortificação, foi 

relatado que os indígenas forneciam os víveres necessários à subsistência, principalmente 

pescados e frutas. Inclusive, a própria edificação do forte foi auxiliada pelos indígenas, que 

construíram casas e coletaram as matérias-primas necessárias à empreitada.  

O Padre Ives d’Evreux observou os hábitos alimentares dos Tupinambás da Ilha de São 

Luís: “um dia, na aldeia Januarã, só tinham farinha para comer. Apareceu um rapaz trazendo 

uma perdiz morta há pouco; sua mãe depenou-a ao fogo, cozinhou-a, deitou-a num pilão, 

reduzindo-a a pó [...].” (D’ÉVREUX, 2002, p. 71). 
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Em outro momento, o capuchinho descreveu uma pescaria, na qual “apareceram em 

minha casa muitos selvagens esfaimados, vindos de pescaria, na qual apanharam somente um 

caranguejo, que assaram sobre carvões” (D’ÉVREUX, 2002, p. 71). 

  

Figura 275 – A coleta do caranguejo era uma das 

atividades de subsistência dos Tupinambás. 

Desenho de Frei Cristóvão de Lisboa no período 

da sua estada no Maranhão, em 1625. Fonte: 

Lisboa, 1985. 

Figura 276 – A caça de perdiz era uma das 

atividades de subsistência dos Tupinambás. 

Desenho de Frei Cristóvão de Lisboa no período 

da sua estada no Maranhão, em 1625. Fonte: 

Lisboa, 1985.  

 

Com base nessas descrições fica evidente o auxílio dos indígenas no provimento de alimentos e 

matérias-primas aos franceses, facilitando, sobremaneira, a fixação e criação do núcleo 

fundacional da França Equinocial.  

 

 

Figura 277 – O cultivo da mandioca eram uma das 

principais atividades de subsistência dos 

Tupinambás. Desenho de Frei Cristóvão de Lisboa 

no período da sua estada no Maranhão, em 1625. 

Fonte: Lisboa, 1985. 

Figura 278 – A pesca do peixe boi pelos 

Tupinambás era relatada por todos os cronistas que 

estiveram em São Luís, nos séculos XVII. 

Desenho de Frei Cristóvão de Lisboa no período 

da sua estada no Maranhão, em 1625. Fonte: 

Lisboa, 1985. 
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Sobre esse aspecto, Claude d’Abbeville informou sobre a participação dos Tupinambás 

na fixação dos franceses na Ilha Grande: 

 

Neste delicioso lugar os índios Tupinambás derrubaram grande número de 

árvores e um pouco acima da fonte construíram uma grande e espaçosa casa 

para habitarmos, e outra mística, para celebração do santo sacrifício da missa, 

servindo de capela. Demos a este lugar o nome de Convento de São 

Francisco. Aos franceses que não quiseram residir no forte, conforme se 

havia combinado, foi permitido retirarem-se, como fizeram, em grupos de 

dez ou doze, e residiram onde bem lhes aprouvesse aí pelas aldeias, 

hospedando-se com os índios, que os convidavam para isso. 

(D’ABBEVILLE, 2002, p.83) 

 

A consolidação da presença francesa foi reafirmada pelo convite feito por Japiaçu, 

principal de Juniparão e grande cacique tupinambá da Ilha Grande, ao Sr. de Rasilly para ir à 

Casa Grande armar a sua rede e ouvir o que o índio tinha a dizer sobre os franceses. David 

Migan, francês que já vivia na Ilha Grande e provável fundador do aldeamento de Vinhais 

Velho, foi o intérprete entre os franceses e os Tupinambás (D’ABBEVILLE, 2002)
41

. 

Sobre a chegada e colonização da Ilha de São Luís pelos Tupinambás, o padre Claude 

d’Abbeville (2002) citou uma passagem mítica sobre uma personagem conscientemente não 

citada pelo capuchinho que relatou sobre a peregrinação dos indígenas até essa região: 

 

Haverá sete anos que certo personagem, cujo nome e qualidade calarei por 

circunstâncias, vendo que os índios Tupinambás que antigamente moravam 

no Trópico de Capricórnio se haviam refugiado na Ilha do Maranhão e suas 

circunvizinhanças, evitando o domínio dos portugueses, saiu de Pernambuco 

com um seu companheiro, trazendo alguns portugueses, e oito a dez mil 

índios, entre homens, mulheres e meninos, todos da mesma nação aí 

existente. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 93) 

 

Nesta mesma passagem, o autor descreveu: 

 

Fazia pequenas viagens por dia por causa dos mais fracos da sua comitiva. 

Durante a viagem, os membros desta grande comitiva alimentavam-se 

somente de raízes que extraiam da terra, de frutos de árvores, de peixes que 

                                                 
41 Segundo Seed (1999), as cerimônias de posse dos franceses no Ultramar apresentavam um ritual que não exigia um 

discurso fixo: “discursos e discursões ocorriam frequentemente, muitas vezes em torno dos significados dos gestos 

feitos. Os índios costumavam ser informados de que estavam se submetendo ao monarca francês ou eram 

interrogados sobre o significado de seus gestos, por exemplo, cruzar os dedos (imitando a cruz). Para os franceses, os 

movimentos, as sequências de gestos, os trajes, e, acima de tudo, as ações físicas, e não as palavras, sancionavam a 

autoridade colonial” (SEED, 1999, p. 90). 
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apanhavam, de pássaros, e de outras espécies de animais que agarravam, com 

farinha, que traiam, e onde lhes faltou esta, aí ficaram para plantar mandioca, 

e se demoraram até que pudessem fabricar farinha. (D’ABBEVILLE, 2002, 

p. 93) 

 

Nesse longo percurso, os indígenas passaram por regiões interioranas até alcançar as 

aldeias de canibais, onde acamparam na montanha denominada de Cotiua. Nesta existia entre 

sete a oito aldeias de índios, cujos habitantes se refugiaram na serra de Ibuiapap, vizinha a 

Cotiua (D’ABBEVILLE, 2002). 

A montanha de Ibuiapap ou Montanha Grande é “uma excelente moradia, por ser a 

temperatura do ar nem quente e nem fria, o que faz com que seja essa montanha muito habitada, 

e por isso nela existam mais de 200 aldeias de índios” (D’ABBEVILLE, 2002, p. 95). 

Após intensa batalha entre portugueses e franceses, cujos aliados indígenas participaram 

ativamente de cada lado, os da Serra da Ibuiapap apoiando os franceses e os de Pernambuco 

apoiando os portugueses, ocasionou grande mortandade de ambos os lados, muitos índios da 

Montanha Grande se retiraram para a Ilha do Maranhão (D’ABBEVILLE, 2002). 

A referência fundamental da obra de Claude d’Abbeville para a etno-história da Ilha de 

São Luís foi a descrição das aldeias visitadas pelos capuchinhos franceses durante sua curta 

permanência. Sobre este aspecto, esse padre escreveu: 

 

Ainda que o pequeno número de quatro que erámos antes da morte do Revdo. 

Padre Ambrósio, não nos permitisse satisfazer os desejos dos índios de ter 

cada aldeia um paí, contudo achamos acertado fixar residência nos quatro 

principais lugares da Ilha para contentá-los, sem separar-nos muito uns dos 

outros a fim de ser possível ver-nos muitas vezes. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 

111) 

 

Precedeu a divisão das atribuições religiosas e conversão dos indígenas a fé cristã, 

uma visita em toda a Ilha para reconhecimento das aldeias Tupinambás existentes, em 

companhia de dois padres, com vistas a se apresentarem e ganhar a confiança dos nativos, bem 

como conhecer seus usos e costumes.  

Participaram da empreitada os padres Claude d’Abbeville, juntamente com Reverendo 

Arsênio, Senhor de Rasilly, Senhor de Launay e o Senhor Des Vaux, que saíram do Convento 

de São Francisco em 28 de setembro, em companhia de alguns criados e indígenas 

(D’ABBEVILLE, 2002). 
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Figura 279 a-b – Mapa do Estado do Brasil de 1631, de autoria de João Teixeira Albernaz, com detalhe para o 

Maranhão e para as terras do “gentio”. In: COSTA, 1997. 

 

A descrição das regiões percorridas chega a ser tão precisa que a toponímia atual e a 

cartografia de algumas regiões na Ilha de São Luís correspondem à denominação indígena 

utilizada na obra do capuchinho.  

Para melhor entendimento da localização das aldeias Tupinambás na Ilha de São Luís, 

imediatamente após a chegada dos franceses no Maranhão, convém descrever o que se falou 

sobre as 27 (vinte e sete) aldeias existentes: 

 

Bem defronte da nossa residência embarcamos em canoas, e os índios as 

remaram pelo rio Maiuüe
42

 até já pelo fim da tarde quando chegamos a 

Toroup
43

, aldeia mais próxima. Imediatamente foi convocada reunião geral 

pelo principal da aldeia onde residia todos os velhos. Aí compareceu o Sr. 

Des Vaux, e fez-lhe ver qual a causa da nossa vinda, e eles nos acolheram 

com muito prazer. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 112) 

 

 Após chegar à primeira aldeia denominada de Toroup, os missionários participaram da 

caminhada para a segunda aldeia, denominada de Juniparã, conforme é descrito: 

Tendo nós muita pressa de ir a Juniparã, (aldeia mais notável da Ilha, e onde 

erámos esperados pelos seis habitantes), despedimo-nos na manhã seguinte 

dos índios, e seguimos por terra acompanhados por alguns deles, que não nos 

quiseram deixar já por satisfação, e para nos ensinar o caminho até Januarém, 

bonita aldeia, onde chegamos pelo meio-dia, sendo recebidos pelos principais 

                                                 
42 Rio Anil. Rio que deságua na Baía de São Marcos, juntamente com o Bacanga, corta o interior da Ilha de São Luís. 
43 Turu. Essa localidade permanece com o mesmo nome, sendo atualmente um bairro residencial. Nesse local existem 

relatos da existência de um sítio arqueológico localizado na Chácara Rosane, ainda existente, também denominado de 

Rosane, conforme relato de Correia e Aroso (1989). 
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e seus habitantes com todo o acolhimento e caridade, urbanidade e afagos 

possíveis. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 112) 

 

Em Januarém, a segunda aldeia visitada pela comitiva, foi realizado batismo de uma 

criança de dois anos e, após o ato litúrgico, os franceses partiram com mais alguns índios dessa 

aldeia em direção à pequena aldeia de Juniparã, que atravessaram sem se deter até chegar à 

Aldeia Grande, de mesmo nome (D’ABBEVILLE, 2002). 

Sobre esse aspecto, d’Abbeville (2002) comentou: 

 

Começamos logo conversar com o principal Japiaçu, o maior de todo o país, 

que governa a todos, e a quem todos consultam quando intentam alguma 

coisa importante. Na verdade, é um homem de muito timo, judicioso, 

prudente de boas idéias, e digno de admiração quando fala especialmente em 

Deus, a seu modo, do dilúvio universal, e nas suas crenças mantidas entre 

eles de pais a filhos. Maravilha ouvi-lo falar em todas estas coisas, mormente 

no pesado domínio dos portugueses, que os forçou a abandonar suas terras e 

abrigarem-se aqui. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 114) 

 

Segundo relatos do capuchinho francês a aldeia de Juniparã era a maior e principal 

aldeia da Ilha Grande, sendo a quarta aldeia visitada. Em 13 de outubro de 1612 foi erguida uma 

cruz na praça central da aldeia, em cerimônia com os indígenas da referida aldeia e de outras 

próximas para depois a missão seguir até Carnaupió (D’ABBEVILLE, 2002). 

Foi relatada nessa ocasião uma importante passagem sobre o comportamento indígena 

relacionado à rotatividade das aldeias: 

 

[...] disse Japiaçu que o único pesar que ele e os seus sentiam era o de terem 

de abandonar Juniparã e irem residir por cinco ou seis luas num lugar longe 

daí um quarto ou meia légua (porque costumavam mudar de lugar e de casa 

de cinco em cinco, ou seis em seus anos) lamentando todos a deixar a cruz 

agora erguida. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 130) 

 

Após a implantação da cruz em Juniparã a comitiva partiu pela manhã para 

Carnaupió, passando pela aldeia de Uatimbu, onde os franceses não permaneceram, pois o 

principal estava em guerra desde a chegada desses no Maranhão (D’ABBEVILLE, 2002). 

A aldeia de Carnaupió foi alcançada no fim do mesmo dia de partida de Juniparã, 

sendo Carnaupió a sexta visitada. Esta se localizava em um lugar agradável, próximo ao um 
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belo rio, cujo principal chamava-se Marcoia – Pero. Após a visita nessa aldeia, os franceses 

partiram para a Aldeia de Itapari, sendo essa, a sétima aldeia visitada (D’ABBEVILLE, 2002). 

Partindo de Itapari, os franceses, no mesmo dia, chegaram à oitava aldeia dessa 

viagem, denominada de Timboú, situada à beira-mar, onde eles dormiram, juntamente com o 

principal de Itapari. Na tarde do outro dia, os franceses foram surpreendidos pelo falecimento 

de um dos filhos do principal (D’ABBEVILLE, 2002).  

A descrição dessa passagem pode ilustrar aspectos simbólicos que cercavam a morte 

entre os Tupinambás da Ilha de São Luís, conforme o relato descrito a seguir: 

 

Regressando à tarde a Timboú, chegou um dos escravos do dito principal (da 

nação dos cabelos compridos) trazendo-lhe a notícia da morte de um seu 

filho, que havia mandado a um barbeiro (pajé, em sua língua) morador daí 

mais distante cinco a seis léguas a fim de soprá-lo e curá-lo de sua moléstia, 

como contaremos depois. Apenas chegou o escravo, sentou-se o principal 

numa rede, rodearam-no mulheres e raparigas e principiaram a chorar, a 

gritar e a lamentarem-se como costumavam. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 134) 

 

Após uma breve parada da missão por causa da morte do Reverendo Padre Ambrósio 

de Amiens, em 9 de outubro de 1612, a comitiva prosseguiu com o reconhecimento das 

principais aldeias da Ilha de São Luís deixando um padre residente em Juniparã. 

O percurso tinha como objetivo alcançar a aldeia de d’ Essauap, que segundo relato de 

d’Abbeville (2002), seria a mais notável depois de Juniparã. A comitiva partiu dessa aldeia com 

o Senhor de Rasilly e o Padre d’Abbeville, acompanhados de muitos índios e de alguns 

franceses, deixando o Padre Arsênio para propagar a fé cristã na maior aldeia de São Luís. 

A caminho de d’Essauap, os franceses passaram novamente pela aldeia de Juniparã 

Pequeno, a meia légua da Juniparã Grande, encontrando no caminho a Aldeia da Maioba, 

atualmente conhecida como Maiobinha. 

Por se tratar da oitava aldeia visitada e ser fruto desta tese, a passagem dos franceses 

sobre a Maioba merece citação completa, como se segue: 

 

Passamos por Juniparã Pequeno, distante do grande meia légua, seguimos 

para a Maioba, onde chegamos à tarde, sendo recebidos muito afetuosamente 

pelo principal, que nos disse já esperar-nos há muito tempo, e que por isso 

não tinha deixado um só dia de ir ou mandar caçar para ter sempre pronta 

alguma coisa quando chegássemos. Este homem era um bom velho, e já tinha 

visto todas as guerras dos portugueses e, além disso, discorria o melhor que 

era possível. Tinha prazer de passar todas as noites discorrendo sobre vários 

assuntos, quando desejavam ouvi-lo. Estimou-nos particularmente, e mais do 

que todos empregou esforços para construir-nos uma casa e capela afim de 

ser celebrado o santo sacrifício da missa, trabalhando ele mesmo com alegria 
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e com seu exemplo animado os outros. Pouco depois de nossa chegada, fez 

ele reunião geral, onde se achou o Sr. Des Vaux, para dizer-lhes o mesmo já 

dito aos outros, com que muito se alegram os habitantes deste lugar, 

especialmente o seu principal, e na proporção de estima e amizade que nos 

dedicava. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 146) 

 

Saindo da Maioba a comitiva se dirigiu a Caieup
44

, onde foram recebidos com todas as 

demonstrações de apreço e com os indígenas se alegrando e festejando a presença dos 

estrangeiros. Uma passagem digna de nota é a existência de um ancião morador dessa aldeia, 

denominado de Su-Uassuac, que era pai da mulher de Japiaçu, o maior Buruuichaue do 

Maranhão. Segundo relato de Abbeville (2002), esse senhor tinha “160 anos” e discursava sobre 

a importância dos franceses e dos inimigos portugueses. 

De Caieup, os franceses embarcaram em uma canoa até a nona aldeia da expedição, 

denominada de Eussauap, onde foram recebidos no sábado por franceses residentes nessa 

localidade, inclusive o Senhor de Pezieux. Os indígenas dessa aldeia já haviam edificado uma 

capela com altar (D’ABBEVILLE, 2002). 

A aldeia de Eussauap corresponde atualmente ao sítio arqueológico Vinhais Velho, 

também selecionado para estudo nesta tese de doutorado. Sendo, portanto, especialmente 

importante citar os acontecimentos envolvendo a chegada dos franceses nessa região. 

 

                                                 
44 Caieup pode significar Cutim: pequeno rio que corre na Ilha de São Luís, e confluente do rio Anil. Dista um pouco 

mais de uma légua da capital, podendo significar Ponta de Roça. Outras grafias para Cutim são: Coty, Cutim, Cotim, 

Cuti, Acuti e Cotim. 
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Figura 280 – Guía dos Caminhantes – Carta 7, Capitanias do Pará e Maranhão, para Sr. capitão Pedro 

Francisco de Castro, 1816, com detalhe para São Luís dos rios que banham a Ilha e das aldeias locais. In: 

COSTA, 1997. 

 

Na ocasião da visita a Eussauap, o Senhor de Rasilly teve que retornar ao Forte São 

Luís para tratar de negócios. O retorno à sede foi feito pelas aldeias de Euaíue, Eucatu e 

Euapar, bem como outras aldeias observadas no percurso. Tais aldeias foram a décima, décima 

primeira e décima segunda observadas na Ilha Grande (D’ABBEVILLE, 2002). 

Em seguida, o Senhor de Rasilly e o Padre Arsênio dirigiram-se para a décima terceira 

aldeia, denominada de Tapi-tuçon, onde foram acolhidos pelo principal Quatiare-Uçu 

(D’ABBEVILLE, 2002). 

Conforme relatado, foram essas as aldeias percorridas pelos franceses em sua expedição 

de reconhecimento e apresentação na Ilha Grande ou São Luís. Para além dessas, foram 

enviados os emissários Migan e o índio Piraiúuas para as aldeias de Tapuitapera e o Senhor 
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Des Vaux e o índio Januariauaeté para as aldeias de Cumã, atuais cidades de Alcântara e 

Guimarães (D’ABBEVILLE, 2002). 

Após os primeiros contatos, a comitiva necessitou se concentrar nas arrumações do 

núcleo fundacional francês, sendo que a partir de então, muitos principais das aldeias eram 

recebidos pelos colonizadores na própria fortificação. 

Em seus relatos, antes de descrever os aspectos naturais da região, d’Abbeville (2002) 

ainda registrou a localização de outros aldeamentos e as características das habitações, bem 

como a existência de mais indígenas na Ilha de São Luís.  

 

 

Figura 281 – Reconstituição hipotética da localização das aldeias indígenas em São Luís, no início do 

século XVII, quando da chegada dos franceses. (Fonte NOBERTO, 2012). 

 

Sobre as aldeias da Ilha, o capuchinho relatou a existência de 27 (vinte e sete), sem 

contar com o Forte São Luís, situadas na ponta do rochedo, em uma praça central, conforme se 

segue: 
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Está a primeira aldeia na ponta de terra vizinha ao lugar de desembarque na 

Ilha Grande, vindo da Ilhazinha de Santa Ana: chama-se Timboú, nome 

significativo de raiz de uma certa árvore chamada euue, que serve para 

embriagar os peixes. Tem esta aldeia dois principais, Uaruma-Uaçu, nome da 

árvore e dos ramos com que fazem os crivos para passar ou peneirar a 

farinha. Chama-se outro Sauçuacã, “cabeça de onça”. Chama-se a segunda 

aldeia de Itapari, isto é, “tapada, curral, ou camboa de peixe”, porque aí 

existem dois ou três currais destes. Tem também dois principais, um 

chamado Metarupua, isto é, “pedra branca”, que costumam a trazer embutida 

no beiço. É um bom índio, muito amigo dos franceses, que de ordinário o 

chamam pelo nome de caranguejo. Chama-se o segundo Auati, ou “milho 

negro”. A terceira aldeia é a Carnaupió, nome derivado da árvore carnal. 

Tem dois principais, chama-se o primeiro de Marcoia-Pero, nome derivado 

da casca de um fruto amargoso chamado morgoiaue, e o segundo Araruçuaí, 

que significa “cauda de arara”, pássaro vermelho, misturado com outras 

cores. Chama-se a quarta Euaíne, “água velha” ou água turva”. Também tem 

dois principais: Uíra-Uassupinim, pássaro grande e caçador, enfeitado de 

diversas cores, e o outro Jereuuçu, nome de certa ave. A quinta aldeia é 

Itaenddaue, isto é, “largo de pedra”. Chama-se o principal Uaignon-

Mondeuue, “lugar onde se apanham pedras azuis”. Chama-se a sexta Araçuí 

– Ieuue, isto é, o bonito pássaro que tem tal nome. O principal tem o nome 

de Tamano, isto é, “Pedra Morta”. Chama-se a sétima Pindotuue, em vez de 

Pindó, que são as folhas das palmeiras com que cobrem suas casas. Os seus 

habitantes estão agora com o de Carnaupió, tendo o principal Margoia-Pero, 

que significa a casca amargosa de um fruto com tal nome. A oitava aldeia 

chamada Uatimbup, raiz de timbó. Chama-se o principal Uirapoutian, 

“Brasil”. É um grande guerreiro, muito amigo dos franceses. Esta aldeia é 

vizinha do Juniparã. A nova aldeia, a maior e mais saliente de todas, chama-

se Juniparã, que significa jenipapo amargo, fruto mui amargo quando não 

está maduro. Chama-se seu principal Japi-Uaçu ou simplesmente Japiaçu, 

isto é, um passarinho mosqueado de várias cores, um dos mais raros e mais 

bonitos da Índia. É o primeiro e o maior Boruuichaue, não só desta aldeia, 

mas também de todas a Ilha Grande. Além deste, ainda aí existem quatro 

principais a saber: Jacupém, que significa faisão, Tatu-açu, “fogo grande”; 

Tecuare-Ubuí, “maré de sangue”; Paquarrabeu, “barriga de uma paca cheia 

d’água”. Chama-se a décima Toroippeep, isto é, calçado, há dois principais 

nessa ilha, um chamado Perauuiá, “abraço de peixe”, e outro Auapaã, isto é, 

“homem que não sabe atravessar”. A undécima chama-se Januarém, “cão 

fedorento”. Tem dois principais: um chamado, Urubuanpã, “corvo inchado”, 

e outro, Taicuiú, nome derivado de um passarinho. A duodécima é conhecida 

por Uarapirã, “cova vermelha”. Tem por principal Itapucusã, que significa 

grilheta ou ferro com que se prendem os pés. Chama-se a décima terceira 

Coieup, isto é, “uma cabaça, que serve de prato”. Tem dois principais, um, 

chamado Mutim “miçanga branca”, e o outro, seu irmão, Ouíra-uaçu, que 

significa o olho de um pássaro grande. A décima quarta chama-se Eussauap, 

isto é, “lugar onde se come caranguejo”. É uma das maiores aldeias da Ilha, e 

onde há quatro principais. Chama-se o primeiro Tatuaçu, “tatu grande”; o 

grande o segundo uma vez; o segundo uma vezes Corassaçu, “pescoço 

comprido”, e outras Mauariaçu, nome tirado de um grande pássaro branco; o 

terceiro, Taiaçu, “o javali”, o quarto Tapireuíra, “coxa de vaca”. A décima 

quinta aldeia chama-se Maracanã – pisip, nome derivado da ave grande 

maracanã. Tem três principais, sendo o primeiro Terere “nome”, o segundo 

Aiuru-uaçu “papagaio grande”, o terceiro Uara-aubuí, “pássaro azul”. 

Chama-se: a décima sexta, Taperuçu, aldeia grande e velha, e seu principal é 

Quatiare-Uçu, “carta ou letra grande”. A décima sétima Torupé, “a 

beberagem: tem dois principais, um chamado Uirapapeup, “arco chato”, e 

outro Carautá-uare, “comedor de carautá”. A décima oitava, Aqueteuye 

“praça de peixe”. É seu principal Tupiaçu, nome derivado da cinta em que, 

presa ao pescoço, trazem seus filhos. A décima nona, Caranavue “palmeira”, 

e o seu principal Boi, “cobrazinha”. A vigésima, Ieuireé (os franceses chama 
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de Iuiret) “pernas finas”, e o seu principal Canuaaçu, “tintura”. A vigésima 

primeira, Eucatu, “água boa”, e o seu principal Januare-auaeté, “onça 

feroz”, ou o “cão grande”, bom índio e muito amigo dos franceses. A 

vigésima segunda, Jeuireé, a pequena, e o seus principais são Canuamiri, 

“tintura pequena”, e Euuaiuantim, “fruto picante”. A vigésima terceira, Uri-

Uaçueupé, “lugar onde existem macorãs, que são peixes assim chamados, e 

o seu principal, Ambuá-açu, nome derivado de uma espécie de baga, que tem 

um pé de cumprimento. A vigésima quarta, Maiue ou Maioba, “nome de 

certas folhas de arvores muito compridas e largas”. Tem dois principais, um, 

Jacuparim, “faisão adunco”, e o outro, Juantim, “cachorro branco”. A 

vigésima quinta, Pacuri-euue, “árvore de bacuri, e o seu principal, Taiapuã, 

“raiz grossa”. A vigésima sexta, Euapar “água torcida”, e o principal, 

Tocaiaçu, “galinheiro grande”. A vigésima sétima, Meuroti-euue, “cacete ou 

árvore de palmeira” e o seu principal, Conronron-açu “grande roncador” 

(grifo nosso). (D’ABBEVILLE, 2002, p. 185-88) 

 

Interessante ressaltar que na listagem fornecida por d’Abbeville (2002) não consta a 

denominação Uçagoaba ou Vinhaes, tendo apenas uma nota de rodapé de César Marques, editor 

da primeira edição brasileira da obra, em 1874, que informou: 

 

O sr. dr. Antônio Henrique Leal, no resumo que fez da invasão francesa no 

Maranhão, publicado sob o título “Tentativas Históricas”, no seu livro 

Lucubrações, diz que Timboú é hoje Vinhais. Pensamos estar enganado o sr. 

dr. Leal. Vinhais hoje chamava-se então Uçagoaba, que quer dizer, 

“abundante de caranguejos” (uçá), ou “lugar onde apanham caranguejos”. 

Pensam conosco os senhores Mendes d’Almeida e Coronel Farias, já citado. 

Os jesuítas aí fundaram uma aldeia, a que chamaram da Doutrina, onde era 

instituída a mocidade indígena, e assim preparada, mas de um mancebo foi 

prestimoso auxiliar na catequese. (MARQUES, 2002, p. 131) 

 

 Sobre esse aspecto, no Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão, 

Antônio Lopes escreveu: 

 

Quando a empresa colonizadora francesa formada por La Ravardière, 

Francisco de Rasilly e Nicolau Harlay fundou no Maranhão a Nova França 

Equinocial, os Tupinambás tinham na Ilha do maranhão 27 aldeias, quase 

todas situadas em lugares ainda hoje conhecidos como povoados ou sítios 

com os mesmos topônimos tupis, como se depreende do seu confronto com 

as denominações grafadas afrancesadamente pelo padre frei Claude 

d’Abbeville na sua História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do 

Maranhão [e terras circunvizinhas], capítulo XXXII a saber [vão entre 

parênteses os nomes atuais]: Tymbohu (Timbotiua), Itapary (Itapari), 

Carnaüpio ou Carnaupiop (Carnapijó), Euayue (Iguaíba), Ita-Endaue 

(Tandiua), Arasoy-Ieuue (Araçaji), Pindoiuue (Pindotiba), Ouatimbosyp 

(Timbuba), Iuniparan (Jeniparana), Toriépéepp (Tapirajé), Ianouarem 

(Jaguarema), Ouarapiran (Guarapiranga), Coiyeup (Cujupe), Eussaouap 

(Uçaguaba. Não existe atualmente; é Vinhais, antiga Aldeia da Doutrina, 

antes Aldeia de Uçaguaba, dos jesuítas), Maracana Pisip (Maracanã), 
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Taperoussou (Taperaçu), Toroueupe ou Torooup (Turu), Aketeuue, lugar de 

peixes (Praquatiua, Piraquatiua), Ieuuirée (grande), Oury-Ouüssun-Eupê (?), 

Mayüe (Maioba), Pacoury-Euue (Bacuritiua), Euapar (Gapara), Meurity-

Euue (Mirititiua). (LOPES, 2008, p. 104) 

 

Em relação à quantidade de habitantes que viviam nas aldeias da Ilha de São Luís, o 

capuchinho informou que algumas “contam com 200 ou 300 habitantes, e outras 500 e 600, ora 

mais, ora menos, em toda a ilha existem 10.000 a 10.200 almas” (D’ABBEVILLE, 2002, p. 

188).  

Para além da Ilha de São Luís, d’Abbeville (2002) informou também que em todo o 

entorno da área colonizada pelos franceses, principalmente em regiões vizinhas, seja em outras 

baías, seja no continente ou nos cursos dos rios que deságuam na região, existem outras aldeias 

com seus principais (Icatu, Alcântara, Guimarães, Turiaçu etc.). 

 

Figura 282 – Mappa Geographico da Capitania do Maranham, 1819. Detalhe de São Luís e indicação de 

algumas aldeias na Ilha de São Luís. In: COSTA, 1997. 
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Em Tapuitapera
45

, que se situa a oeste da Ilha Grande, no continente, o capuchinho 

contabilizou entre 15 e 20 aldeias, nominando as mais importantes. Da mesma forma, às 

margens do rio Comã
46

, foram descritas entre 15 e 20 aldeias, sendo todas elas habitadas por 

índios Tupinambás (D’ABBEVILLE, 2002). 

Sobre a implantação das aldeias na Paisagem, o padre francês relatou: 

 

De ordinário moram os Tupinambás nos bosques mais próximos ao mar que 

pescarem, ou perto de rios de água doce, tão necessários à vida. Escolhido o 

local, cortam mato, formam uma grande praça quadrada, queimam todos os 

vegetais aí existentes. Desembaraçado o terreno, edificam quatro grandes 

casas no centro da praça, e em forma de claustro. São tais casas feitas de 

madeira e cobertas de pindoba de cima até baixo, tendo capacidade bastante 

para conter todo o povo da aldeia. Aí ficam por espaço de cinco a seis anos, e 

não mais, obedecendo a costume antigo. Destroem e queimam depois esta 

aldeia, e constroem outra na distância de meia légua, pouco mais ou menos, e 

dão-lhe o mesmo nome da que desprezaram. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 267) 

 

Com relação às características das habitações, o Padre francês informou: 

 

Suas aldeias, a que chamam oc ou taue em sua linguagem, não passam de 

quatro casas, feitas de paus grossos, ou de estacas, cobertas de cima até 

embaixo de folhas da palmeira chamada pindó (pindoba) que se encontra em 

grande abundância nos bosques, e bem dispostas, ou arranjadas na casa, 

resistem à chuva. Tem estas casas 26 a 30 pés de largura, e 200, 300, 400 ou 

500 de comprimento, conforme o número de seus habitantes. São arrumadas 

em forma de claustro, isto é, em quadrado como a Praça Real de Paris, 

havendo no meio uma praça grande e bonita. As quatro casas assim dispostas, 

com a praça no centro, formam uma aldeia, e como estas uma maiores e 

outras menores. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 185) 

 

Após a implantação da aldeia, a vida transcorria tranquilamente, com plantio de 

mandiocas e batatas para o sustento, sendo que nas moradas “não têm separação alguma e por 

isso tudo se vê de uma extremidade a outra: apesar de tudo isso, não há aí confusão, porque cada 

pai de família vive em seu canto com sua mulher e filhos, escravos e móveis” (D’ABBEVILLE, 

2002, p. 265).  

                                                 
45

 Atual cidade de Alcântara, situada no continente, na Baía de Cumã. 
46

 Atual Baía de Cumã, onde se situa o município de Guimarães, estando próximo de Alcântara. 
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Figuras 283 a-b  Morfologia das aldeias Tupinambás no Brasil, demonstrando áreas de roças, habitações e 

porto. Fonte: Hans Staden, 1999. 
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Sobre esse aspecto Ives d’ Evreux (2002, p. 104 -105) comentou: 

 

As aldeias são divididas em quatro habitações, sob o governo de um 

muruuichaue, para o temporal, em um pagy-uaçu, isto é, um feiticeiro para as 

moléstias e bruxarias. Cada habitação tem o seu o seu Principal: estes quatros 

principais estão sob as ordens do maioral da aldeia, o qual, conjuntamente 

com outros de várias aldeias, obedecem ao principal soberano da província. 

Cada cabana é dividida em duas partes é subdividida em várias habitações, 

que se chamam Ok ou Cherok, quer dizer, meu lado, minha habitação; a 

cabana é chamada Cheretan. Essas habitações medem cerca de três toesas 

entre duas vigas, nas quais eles suspendem suas redes de algodão. Nestas 

habitações mora cada família sob o comando de um pai de família, e todos os 

pais de família de cada cabana reconhecem o Principal da mesma cabana. 

(D’ÉVREUX, 2002, p. 104-5) 

 

Os aspectos sociais e culturais dos Tupinambás da Ilha de São Luís também foram 

objetos de descrição dos capuchinhos franceses, a exemplo desta passagem: 

 

Os Mourouuichaues, isto é, os principais destes selvagens, conduzidos 

somente pela natureza, não se vale de qualquer gravidade, palavra arrogante 

ou de comando... Havia então frequentemente a necessidade de consultar 

Japiaçu e outros principais, bons amigos dos franceses, a respeito das 

questões que se apresentavam. (D’ÉVREUX, 2002, p. 94) 

 

Com relação à divisão do trabalho por gênero e idade, padre d’Évreux afirmou sobre os 

ofícios dos homens jovens, que incluem a caça, pesca com rede e coleta de frutos do mar: 

 

Os rapazes, na idade de 8 a 15 anos, não ficam mais em casa e nem ao redor 

da mãe, e sim acompanham os pais, tomam parte no trabalho deles imitando 

os que vêem fazer: empregam-se em buscar comida para família, vão às 

matas caçar aves, e a buscar peixes, e admira ver a competência com que 

flecham às vezes três a três peixes juntos, ou agarram em linha feita de tucon 

ou em pussars, espécie de rede de pescar, que enchem de ostras e outros 

mariscos, e levam para casa. (D’ÉVREUX, 2002, p. 76) 

 

Para as mulheres jovens o mesmo autor escreveu sobre os ofícios e passatempos, 

inclusive apontando a tecelagem e a olaria como atividades para jovens aprendizes: 

 

Vi meninas com seis anos de idade mamando, embora comam bem, falem e 

corram como as outras. Enquanto os rapazes desta idade portam arcos e 
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flechas, as molas se empregam em imitar as mães, fiando algodão como 

podem, e fazendo uma espécie de redezinha como é costume das meninas 

dessa idade brincarem e se divertirem com trabalho frívolos e leves 

amassando o barro com que imita as mais hábeis no fabrico de potes e 

panela. (D’ÉVREUX, 2002, p. 81) 

 

 

 

Figura 284 a-b – Morfologia das aldeias com quatro ocas, área defensiva no entorno e pátio central. 

Fonte: Hans Staden, 1999. 

 

 Com relação aos homens adultos, uma interessante passagem foi citada por d’Évreux 

(2002), em que é descrita a saída dos homens adultos da Ilha para realização de pescas coletivas, 

possivelmente na Baixada Maranhense. Nesta região, no período da seca dos lagos, muitos 

peixes ficam empossados facilitando a captura: 

 

Os selvagens do Maranhão, de Tapuitapera e Cumã, têm uma pescaria certa e 

anual, assim como nós temos a do bacalhau nos bancos da Terra Nova todos 

os anos. Alguns meses depois das chuvas, levando farinha para alguns meses 

ou seis semanas, e assim vão costeando a terra até um lugar distante da Ilha 

40 ou mais léguas: aí arrancham, levantam choupanas, e depois dedicam-se à 

pescaria, à caça dos jacarés, ou crocodilos, e à procura de tartarugas. Aí se 

reúnem muitos selvagens de diversas aldeias da Ilha, de Tapuitapera, e de 

Cumã. Apanham-se os peixes nas poças secas e o peixe morto. Não é o 

bastante que eu diga e faça compreender em uma palavra que por mais 

selvagens que carregassem esses peixes, ainda assim ficam muito mais do 

que os que eles levam. Esses peixes são grossos e curtos, não excedem porém 

a grossura de um braço, têm de comprimento meio pé entre a cauda e a 

cabeça, o focinho achatado e muito semelhante ao da tenca, e parecem-se 

muito com os peixes do mar chamados de marujos-pintados. Apanhados estes 

nas pequenas redes, que levam, chamadas pussars, os selvagens os espetam 

de doze em doze, tal como se faz por aqui com as cotovias, levando-os com 

entranhas e tudo ao fumeiro para assá-los sem tirar-lhes as entranhas, e assim 

ajuntam muitos, que levam para suas casas, e como esta comida sustentam-se 

um ou dois meses. (D’ÉVREUX, 2002, p. 173/174) 
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O universo mítico e simbólico dos indígenas de São Luís também foi referenciado pelos 

primeiros povoadores. Nesses relatos ficou evidente o comportamento dos Tupinambás frente à 

morte e outros aspectos do inexplicável, a exemplo da queima das casas e aldeias: 

 

Vai cada um para seu lado, e tomando um punhado de pindoba seca, 

acendem-na, atiram sobre a cobertura de sua própria casa, dizendo uns aos 

outros – “salve quem puder sua casa, queimei a minha, ninguém podia opor-

se a minha vontade”, e assim em pouco tempo a aldeia está queimada e 

ninguém lhe diz nada. Isso teria acontecido muitas vezes na Ilha, se não fosse 

o medo que tinham dos franceses. (D’ÉVREUX, 2002, p. 102) 

 

 Sobre a morte e os rituais envolvidos foram escritas algumas passagens sobre o velório 

e o comportamento envolvido no sepultamento: 

 

Quando chega a hora da morte, reúnem-se todos os seus parentes, e 

geralmente todos os seus concidadãos, cercam o leito do moribundo os 

parentes mais próximos, depois os velhos e as velhas, e assim de idade em 

idade: não dizem uma só palavra, olham-no com toda atenção, banham-se de 

lágrimas copiosas [...]. Já tendo encerrado choro e discurso, tomam o corpo, 

já repleto de penas na cabeça e nos braços, uns o vestem com um capote, 

outros lhe dão um chapéu, e se há, trazem-lhe o macinho de petun, seu arco, 

flechas, machados, foices, fogo, água, farinha, carne e peixe, e o que em vida 

ele mais apreciava. Fazem depois um buraco fundo e redondo em forma de 

poço convenientemente grande; assentam o morto sobre os calcanhares 

conforme é o seu costume, e, descem-no docemente ao fundo, acomodando 

ao redor dele a farinha, a água, a carne, o peixe, e ao lado de sua mão direita, 

a fim de poder pegar em tudo facilmente; do outro lado arrumam os 

machados, as foices, os arcos e as flechas. Ao lado dele fazem um buraco, 

onde acendem fogo com lenha bem seca a fim de não apagar-se, e 

despedindo-se dele o incumbem de dar muitas lembranças a seus pais, avós e 

amigos, que dançam além das montanhas dos Andes, para onde julgam vão 

todos depois de mortos. (D’ÉVREUX, 2002, p. 131 e 132) 

 

 Sobre a cultura material indígena, vestimentas e paramentos foram descritos pelo padre 

francês, dando uma visão aproximada do modo de agir em relação à decoração corporal: 

 

Eles perfuram as bochechas, os lábios, as narinas dos dois lados, e em vários 

lugares, onde enfiam ossos, dentes, pedras, espetos. Na primeira vez que você 

chega a essas terras, vendo-os com estes adereços, você não sabe se deve ter 

medo ou se deve rir. Já vi alguns que tinham furado o nariz, as bochechas, os 

lábios, a fim de imitar a calda de uma onça (a qual tem a face parecida com a 

de um gato furioso) com seus bigodes de um lado e de outro, longos e 

rígidos. (D’ÉVREUX, 2002, p. 110) 
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 Sobre o uso do machado de pedra foi relatado: 

 

Caruatapirã, um dos principais de Cumã, trouxe-nos um desses machados de 

pedra, ainda tinto de sangue, com alguns tufos de cabelos grudados, e com os 

miolos do filho do principal Januarã, que ele foi morto, o que se soube por ter 

sido encontrado sobre seu corpo. Caruatapirã, pegando um desses machados, 

feito de uma pedra muito dura, talhado em forma de crescente ensinou-me o 

que eu não sabia, dizendo-me terem os Tremembés todos os meses o costume 

de velar à noite fazendo seus machados até ficarem perfeitos, em virtude da 

superstição, que nutriam, de que, indo para a guerra armados com tais 

instrumentos, nunca seriam vencidos, e sim sempre vencedores. 

(D’ÉVREUX, 2002, p. 159). 

 

 
 

Figura 285 – Tembetás de diversos tipos para adorno 

facial e lobular. Fonte: Hans Staden, 1999. 

Figura 286 – Lâmina de machado de pedra 

polida com encabamento de madeira. Fonte: 

Hans Staden, 1999. 

 

As etnias indígenas existentes na Ilha de São Luís e em outras regiões do Maranhão 

foram referenciadas em algumas passagens, atestando distinções culturais e sociais dos grupos 

indígenas habitantes do Estado:  

 

Havia na Ilha um louco da raça dos Tupinambás que quis ir ao Miarim, na 

frente dos Tabajaras. Ele foi com eles até Taboukourou, onde encontrou uma 

velha carcaça de cabeça de homem. Então foi correndo na direção dos 

Aioupaues onde estavam os Tupinambás e os Tabajaras. (D’ÉVREUX, 2002, 

p. 112) 

 

Em outra passagem o capuchinho atentou para divisão do território maranhense, 

apontando as distintas etnias indígenas que ocupavam os vales dos rios: 
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Nesse tempo a nação dos Tremembés, moradora além da montanha de 

Camussy, e nas planícies e areias da banda do rio Turi, não muito distante das 

árvores secas das areias brancas, e da pequena Ilha de Santana, saiu, sem 

esperar-se, para floresta, onde se aninham os pássaros vermelhos, e para os 

areias onde se encontra o âmbar-gris, e se pesca grande quantidade de peixes, 

com intenção de surpreender os Tupinambás, seus inimigos jurados, no que 

malogram, visto que muitos Tupinambás da Ilha, tendo ido lá com o fim 

especial de pecar, foram atacados pelos Tremembés [...]. (D’ÉVREUX, 2002, 

p. 143) 

 

D’Évreux (2002) informou também sobre as características e modos de vida dos 

indígenas denominados por ele de Tremembés: 

 

São valentes os Tremembés e temidos pelos Tupinambás, de estatura regular, 

mais vagamundos do que estáveis em moradias, alimentam-se ordinariamente 

de peixes, porém vão à caça quando lhes apraz; não gostam de fazer hortas e 

nem casa; moram debaixo das aiupaues, preferem as planícies às florestas 

porque acompanham tudo quanto está ao redor. Não conduzem muita 

bagagem, pois contentam-se com seus arcos, flechas, machados, algumas 

cuias e cabaças para guardar água, em umas panelas para cozinhar carne; com 

maior destreza que os Tupinambás pescam à flecha; são tão robustos que 

podem segurar pelo braço um dos inimigos, atirando-os ao chão, como se 

fosse um capão. Dormem na areia ordinariamente. (D’ÉVREUX, 2002, p. 

145) 

 

Por fim, apontou as etnias existentes e citou os seus principais, a exemplo de “Pacamão 

em Cumã, Japiaçu em Maranhão, Arraia Grande entre os Caités, Thion e Farinha Molhada entre 

os Tabajaras” (D’ÉVREUX, 2002, p. 333). 

 

Figura 287 – Mapa etno-histórico de Curt Nimuendajú (1944), indicando as etnias indígenas da Ilha de 

São Luís e terras vizinhas, como destaque para os Tupinambás. (Fonte IBGE, 2002).  
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A chegada dos portugueses representou um novo trato com os indígenas desde a 

“restauração” de São Luís do domínio dos franceses, em 4 de novembro de 1615, pelo Capitão 

Alexandre de Moura. A capitulação dos franceses deu-se no Sítio Sardinha, onde até o século 

XVIII existia um forte, na atual Ponta do São Francisco, situada em frente ao Palácio dos Leões 

(RIBEIRO DO AMARAL, 2010).  

Naquele lugar foi travada a batalha final que expulsou de vez a Coroa francesa do 

Maranhão, encerrando o sonho da França Equinocial. A partir de então, as relações entre 

indígenas e europeus, iniciada com os franceses desde o século XVI, ganhavam novos rumos 

com a implantação da política de estado da Coroa portuguesa para a conquista da Amazônia. 

Quando o Maranhão se integrou ao Império do Brasil, no período provincial, possuía 

praticamente o mesmo território conhecido atualmente. Em 1774, o antigo Estado do Grão-Pará 

e Maranhão passou a fazer parte do Estado do Brasil, com capital no Rio de Janeiro.  

Segundo Coelho (1990), a população local se caracterizava por uma maioria de índios 

em face de um reduzido número de colonos brancos, destacando-se quantidade significativa de 

missionários. A capitania era acentuadamente indígena, inclusive quanto a língua falada. 

Com vistas a modificar o aspecto essencialmente indígena do Brasil, principalmente nas 

regiões mais afastadas, Marquês de Pombal criou uma série de regimentos e leis, conhecidas 

como Leis Pombalinas em 1755
47

, que dentre outras coisas, pretenderam absorver o contingente 

populacional indígena pela colonização, ao decretar a liberdade dos índios, fomentar 

casamentos mistos e instituir a obrigatoriedade da língua portuguesa (COELHO, 1990). 

Essa situação provocou os primeiros equívocos na política de Estado em relação aos 

povos indígenas brasileiros, conforme citação: 

 

No Maranhão, a situação das terras indígenas é caracterizada por um acúmulo 

de esbulhos e usurpações. O processo oficial de sequestro das terras 

indígenas foi iniciado com as leis pombalinas de 1757. Apesar de prescrever 

que os índios eram os primários e naturais senhores das terras que viviam, foi 

o mesmo Pombal que prescreveu a elevação das aldeias indígenas, onde 

haviam missões, à categoria de vila ou lugar, de acordo com o número de 

habitantes. Dessa forma, Pombal destituiu o poder temporal e espiritual dos 

padres e subjugou os índios às diretrizes de um diretor branco que punha em 

prática as regras e normas da sociedade nacional. Essa transformação ocorreu 

                                                 
47 Segundo Azevedo e Silva (2002), com a coroação de D. José foi pontificado no Gabinete Real José de Carvalho e 

Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, que planejou e executou um conjunto de reformas em diferentes 

setores do governo português. No que tange ao domínio Ultramarino, Pombal decidiu mudar inteiramente o sistema 

até então vigente, com a criação de um novo modelo de colonização da Amazônia, centrado, fundamentalmente, em 

assegurar o domínio e a soberania efetiva de Portugal sobre aquelas terras. Dentre as medidas propostas destacaram-

se a redefinição da estrutura político-administrativa, civilidade e dignificação social dos índios, questão religiosa e o 

conflito com os Jesuítas, repovoamento de terras com colonos, índios e negros africanos, demarcação dos limites 

setentrionais do Brasil, dentre outros. A efetivação dessa política se deu com a transferência da Capital do Maranhão 

e Grão-Pará de São Luís para Belém, inclusive modificando a denominação do Estado para Grão-Pará e Maranhão. O 

irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, foi designado para assumir o cargo de governador e 

capitão-general desse Estado, em 1751.  
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com todas as missões existentes na Província do Maranhã. (COELHO, 1990, 

p. 110) 

 

Naquele momento, os objetivos da Coroa eram de se aproximar dos índios para ganhar 

confiança, com vistas a enquadrá-los e torná-los vassalos do rei. Para tanto, era necessário 

libertar os indígenas de qualquer escravidão e civilizá-los pelo ensino da religião e moral cristã, 

da língua portuguesa e pelos costumes daquele país (AZEVEDO E SILVA, 2002).  

Como suporte a essas ações foram criados instrumentos legais para negociação do 

papel do índio na conjuntura dos setecentos, com destaque para as leis que permitiram o 

casamento entre índios e portugueses; a libertação total dos indígenas escravizados, cassação do 

poder temporal dos religiosos no trato dos índios, que refletiu nas missões religiosas, em 

especial na jesuítica. 

Para Azevedo e Silva (2002) o ponto central dessa política foi a criação do Diretório 

dos Índios, conforme citação: 

 

Como pedra de arremate desse edifício legislativo, porque regulamentador 

das três leis régias anteriores, temos o Directório que se deve observar nas 

povoações dos índios do Pará e Maranhão, redigido pelo Governador 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, publicado em 3 de maio de 1757, o 

qual viria a ser confirmado por D. José tornado extensivo a todo o Brasil, 

pelo Alvará de 17 de agosto de 1758. O Directório visava a prossecução dos 

seguintes objectivos: fortalecer o aparelho do Estado; dinamizar o sector 

produtivo e controlar a circulação da riqueza, por forma a aumentar as 

receitas tributárias, expandir a fé pela tutela dos bispos; reformar os 

costumes; libertar, civilizar; dignificar e enquadrar política e socialmente os 

índios, por forma a torna-los, efectivamente, vassalos do rei de Portugal. 

(AZEVEDO E SILVA, 2002, p. 9) 

 

Na prática, os Directórios atuaram na criação de escolas públicas, obrigatoriedade do 

uso da língua portuguesa, atribuição de nomes lusitanos aos indígenas e introdução de 

vestimentas e dos usos e costumes dos portugueses. 

O século XIX iniciou-se, sob a égide das leis, a libertação dos índios do sistema de 

diretórios, ou melhor, do jugo dos diretores. Desde que posto em execução o regime dos 

diretórios, em 1755, começaram os abusos praticados contra os índios por parte daqueles que 

eram nomeados diretores. Em 1798 foi abolido o referido regime e os índios passaram ao 

controle das autoridades coloniais e depois provinciais (COELHO, 1990). 

Após a consolidação da política da Coroa portuguesa para os domínios ultramarinos, 

em especial para o norte do Brasil e região amazônica, um corpo documental foi elaborado pela 
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e para administração provincial, em que foram referenciados os principais aspectos da política 

indigenista do Maranhão. 

Conforme citado no início deste item, foram referenciados, além das fontes que 

tratavam da administração pública em relação ao indígena maranhense, os documentos que 

citaram as regiões onde se encontravam as aldeias indígenas, atualmente consideradas sítios 

arqueológicos, inclusive as selecionadas para tese.  

Para tanto, além de fontes secundárias que tratavam do Grão-Pará e Maranhão, alguns 

documentos avulsos foram analisados e citados, a exemplo do Repertório de Documentos para 

a História Indígena do Maranhão (APEM, 1997) e Catálogo dos Manuscritos Avulsos 

Relativos ao Maranhão Existentes no Arquivo Histórico Ultramarino (BOSCHI, 2002). 



 

 

239 

 

3.3.3 Referências etno-históricas sobre os sítios arqueológicos na Ilha de São Luís 

 

A farta documentação existente para o período colonial e provincial do Maranhão 

registrou o elemento indígena da Ilha de São Luís, referenciando aldeias, chefes, aspectos 

administrativos, transferência de indígenas, mão de obra, dentre outros temas. 

Os aspectos mais interessantes para a construção da tese centraram-se na caracterização 

dos aldeamentos indígenas da Ilha de São Luís, sendo alguns deles fartamente descritos, a 

exemplo do Sítio Vinhais Velho, Maioba e Paço do Lumiar. 

Neste item foram levantados os documentos que mencionaram os aldeamentos 

indígenas, atualmente sítios arqueológicos, visando a identificação dos aspectos que auxiliaram 

na construção do conhecimento acerca das ocupações humanas pré-históricas na Ilha de São 

Luís – MA. 

Na Ilha de São Luís algumas aldeias indígenas foram descritas no Livro de registro de 

assentos, despachos e sentenças que se determinaram em cada junta das Missões na cidade de 

São Luís do Maranhão (1738-1777). 

 

 

Figura 288 – Capa do Livro de registro de assentos, despachos e sentenças que se determinaram em 

cada junta das Missões na cidade de São Luís do Maranhão (1738-1777). 
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Esse esforço iniciou-se com a listagem de documentos que trataram das aldeias 

indígenas da Ilha de São Luís, mas que não foram incluídas na tese de doutorado. Sobre esse 

aspecto, ressalta-se que a denominação das aldeias listadas no referido livro ainda permanecem 

atuais, a exemplo de São José, Itapari, Maracanã, Turu, dentre outras. 

Sobre a aldeia de São José foram identificados os seguintes documentos: 

 Termo de junta em que foi analisada declaração do governador e capitão-general do 

Estado dando conta de haver mandado descer 181 pessoas, entre grandes e pequenas, 

dos sertões do rio Negro para a aldeia São José, na Ilha do Maranhão, a fim de cuidarem 

do gado dos contratadores das carnes, como era hábito dos índios dessa aldeia. São Luís 

do Maranhão, 12 de agosto de 1743; fls. 9-9v. 

 Certidão passada por João Ferreira, da Companhia de Jesus, reitor do Colégio de Nossa 

Senhora da Luz, de São Luís, considerando livres do cativeiro 10 peças descidas do 

sertão do rio Japurá, pelo padre João Antonio Baldez e postas na aldeia de São José, na 

Ilha do Maranhão. São Luís do Maranhão, 1º de agosto de 1745; fls. 11-11v. 

 Termo da junta em que foram analisados: requerimento do procurador dos índios 

solicitando ordem para mandar recolher índios da aldeia de São José, na Ilha do 

Maranhão, refugiados na ribeira do Itapecuru, no Icatu, na aldeia Turiaçu, sugerindo, 

ainda, a reorganização da referida aldeia com os índios julgados livres do poder de 

Manoel da Silva Leão, que perambulavam pela cidade de São Luís [...]. São Luís do 

Maranhão, 4 de agosto de 1753; fls. 41-43v. 

 Termo da junta em que foram analisados: proposta de Gonçalo Pereira Lobato e Souza, 

governador da Capitania do Maranhão, para nomeação do Capitão-mor Ignácio Gomes 

como procurador dos índios, em virtude do falecimento do titular para o 

estabelecimento, na aldeia São José, dos índios descidos do interior da Capitania pelo 

capitão José Meirelles. São Luís do Maranhão, 28 de junho de 1755; fls. 53-54v. 

 

Sobre a aldeia de Maracanã foi identificado o seguinte documento: 

 Termo de junta em que foi analisada representação do índio Caetano solicitando alforria 

para sua esposa, a índia Maria, da Aldeia Maracanã [...]. São Luís do Maranhão, 16 de 

setembro de 1748. Fl. 17v. 

 

Com relação aos sítios arqueológicos abordados nesta tese, documentações do Livro de 

registro de assentos, despachos e sentenças que se determinaram em cada junta das Missões na 

cidade de São Luís do Maranhão (1738-1777) mencionaram a aldeia do Vinhais Velho e 

Maioba. 
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Sobre a aldeia do Vinhais Velho foram referenciados os documentos presentes do 

referido Livro, como também os ofícios, portarias e nomeações do Governador e capitão-

general do Maranhão: 

 Conta do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão a Sua Majestade, por 

meio do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 

encaminhando mapa dos carregamentos de arroz e algodão [...] informando o valor da 

dívida consolidada com os trabalhadores das fábricas de Vinhais, Alcântara e de São 

Luís. Maranhão, 28 de julho de 1775; fl. 80. 

 Conta do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão a Sua Majestade, por 

meio do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 

comunicando a prisão de Manoel Gomes Viana, ajudante de ordens do Governo, por 

agressão ao diretor da vila de Vinhais, em virtude desde não ter providenciado a 

remessa de alguns indígenas solicitados pelo governador do Maranhão, 8 de setembro 

de 1786; fls. 144-145. 

 Portaria do governador e capitão-general do Estado do Maranhão ordenando fornecer ao 

negociante José Gonçalves da Silva mantimentos para 14 índios da Vila de Vinhais, 

posto à disposição para o serviço de abertura da “Cachoeira de Cima”, do rio Munim. 

Palácio de São Luís do Maranhão, 17 de novembro de 1800. Fl. 161v. 

 Ofício da Junta Governativa da Capitania do Maranhão ao Diretor da Vila do Vinhais 

comunicando ter recebido representação de índios contra indiscrição e crueldade com 

que foram castigados pelo seu diretor, que os ofendeu escandalosamente em seus 

direitos de liberdade estabelecidos em lei; e declarando que nenhum diretor ou qualquer 

autoridade tem poderes para punir e flagelar índios. São Luís do Maranhão, Palácio do 

Governo, 26 de setembro de 1812; fls. 33-33v. 

 Portaria da Junta Governativa da Capitania do Maranhão nomeando Brás Antônio dos 

Reis o principal dos índios da Vila de Vinhais por haver falecido o ocupante do cargo, 

sendo obrigado a todos os índios desta vila a reconhecê-lo como tal, cumprir e guardar 

suas ordens. São Luís do Maranhão, 16 de outubro de 1811; fl. 38. 

 Ofício do governador e capitão-general da capitania do Maranhão a Antonio Raimundo 

Correia, juiz ordinário da Vila de Viana, comunicando a soltura de dois índios 

pertencentes à vila de Vinhais, concedendo-lhes para habitarem na Vila de Viana, que 

necessitava de oficiais de ferreiro. São Luís do Maranhão, Palácio do Governo, 30 de 

julho de 1813; fls. 187-188v. 

 Ofício do governador e capitão-general da capitania do Maranhão ao desembargador 

Luís de Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila Nova de Caxias, 

informando-lhe sobre as providências acerca das guarnições militares, lamentando os 
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“funestos sucessos, ações e pilhagens dos índios aldeados na nova povoação de que é 

comandante Antônio Martins Jorge”, causados pelo desleixo do comandante e soldados 

[...] achando infrutífero e perigoso mandar guerreiros com pretexto de auxiliar a 

bandeira contra os timbiras e depois fazer conduzir o resto da aldeia a esta cidade para 

irem se aldear em Vinhais e Paço do Lumiar [...]. São Luís do Maranhão, 31 de julho de 

1816; fls. 170v-173. 

 

Sobre a aldeia do Paço do Lumiar foram referenciados os documentos tanto presentes 

do referido Livro, como também os ofícios, portarias e nomeações do Governador e capitão-

general do Maranhão: 

 Portaria do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ordenando ao diretor 

da Vila de Paço do Lumiar a doação de índios para o serviço do Palácio do Bispo da 

Diocese. Palácio de São Luís do Maranhão, 14 de julho de 1799; fl 41. 

 Portaria do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ordenando ao diretor 

da Vila de Paço do Lumiar que ponha à disposição da Provedoria Geral dos Ausentes os 

índios necessários ao carregamento da galera naufragada nos baixos de Santa Ana. 

Palácio de São Luís do Maranhão, 1º de dezembro de 1800; fl 165. 

 Ofício do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ao capitão Tomás de 

Aquino ordenando-lhe passar em revista as três companhias do Paço do Lumiar e uma 

de São José, todas do 2º Regimento de Índios. Palácio de São Luís do Maranhão, 12 de 

maio de 1802; fl 79. 

 Ofício da Junta Governativa da Capitania do Maranhão ao senhor José Raimundo da 

Costa, juiz ordinário da vila do Paço do Lumiar, informando sobre a insubordinação dos 

índios ao seu respectivo diretor [...]. São Luís do Maranhão, Palácio do Governo, 17 de 

junho de 1811. Fls. 12-12v. 

 Ofício do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ao desembargador Luíz 

de Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila Nova de Caxias, informando-lhe 

sobre as providências acerca das guarnições militares; lamentando os “funestos 

sucessos, ações e pilhagens dos índios aldeados na nova povoação de que é comandante 

Antônio Martins Jorge”, causados pelo desleixo do comandante e soldados do 

destacamento, os quais devem ser punidos: dizendo-lhes dos seus receios de que esses 

aldeamentos não correspondam “à prosperidade dos seus princípios” devido “a índole e 

barbaridade desta gente” de tão fácil chamamento e de tão inconstante perseverança, 

exigindo para seu florescimento e conservação muita “atividade, vigilância e arte para 

os suster na ordem social: achando infrutífero e perigoso mandar guerreiros com 

pretexto de auxiliar a bandeira contra os Timbira e depois fazer conduzir o resto da 
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aldeia a esta cidade para irem se aldear em Vinhais e Paço do Lumiar [...]. São Luís do 

Maranhão, 31 de julho de 1816; fls. 170v-173. 

 



 

 

244 

 

CAPÍTULO 4 

 

4 AS INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS NAS PESQUISAS DE CAMPO  

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Do ponto de vista arqueológico e considerando as intervenções realizadas nas pesquisas 

de campo para aquisição da documentação empírica
48

, todos os vestígios materiais existentes em 

um sítio, conjuntamente com a inserção deste na paisagem, fornecem informações cruciais sobre 

os aspectos culturais, sociais, econômicos e simbólicos das populações que ocuparam aquele 

espaço. 

Com vistas a esclarecer algumas premissas adotadas nesta tese ressalta-se que todas as 

intervenções de campo foram realizadas em sítios arqueológicos
49

 descobertos na Ilha de São 

Luís, com destaque para os sambaquis e os aldeamentos cerâmicos a céu aberto. 

Os sambaquis do Bacanga e Panaquatira já eram conhecidos da literatura arqueológica 

desde 2006 e foram registrados pelo autor desta tese no CNSA – IPHAN em 2009; ao passo que 

o Sambaqui do Paço do Lumiar foi descoberto em 2010 por Bandeira e Brandi e encontra-se em 

processo de registro no mesmo portal. 

Os sítios cerâmicos Vinhais Velho e Maiobinha 1 foram identificados em atividades de 

pesquisa arqueológica aplicadas ao licenciamento ambiental. Ambos foram acidentalmente 

evidenciados pelas atividades de engenharia e terraplanagem. O primeiro na construção de uma 

avenida em São Luís e o segundo na construção de um conjunto residencial. Os sítios Vinhais 

Velho e Maiobinha foram registrados no CNSA – IPHAN em 2012, mas ainda não estão 

disponíveis ao público no portal dessa Autarquia.  

                                                 
48

 Segundo Rudio (1983) empírico refere-se à experiência. Logo, realidade empírica é tudo que existe e 

pode ser conhecido por meio da experiência. A realidade empírica revela-se por meio de fatos. Os fatos 

indicam qualquer coisa que existe na realidade. 
49

 Em termos conceituais, Sítio arqueológico é definido por Feder (1997) como uma zona descontínua e 

delimitada onde seres humanos viveram, trabalharam ou aí tiveram qualquer atividade – e onde indícios 

físicos resultantes dessas atividades podem ser recuperados por arqueólogos. Para Dunnell (1992), ao 

invés de se pensar em sítio arqueológico no que concernem a sua descoberta, prospecção e interpretação, 

seria mais adequado denominá-lo de Registro Arqueológico, que seria um espaço contínuo na paisagem, 

refletindo o uso do espaço geográfico e dos recursos naturais pelas comunidades humanas. Buscando uma 

visão para gestão do patrimônio arqueológico, a Carta de Laussane conceitua o Patrimônio Arqueológico 

como parte do nosso patrimônio material, para a qual os métodos da arqueologia fornecem os 

conhecimentos de base. Engloba todos os vestígios da existência humana e diz respeito aos locais onde 

foram exercidas quaisquer atividades humanas, às estruturas e aos vestígios abandonados de todos os 

tipos, à superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como aos materiais que lhes estejam associados 

(ICOMOS, 1990). 
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Feitas as considerações necessárias, as atividades de campo para aquisição da 

documentação empírica nos sítios arqueológicos aqui abordados foram realizadas após a 

definição de uma problemática de investigação, proposição de hipótese de trabalho, construção 

dos objetivos, escolha de um corpo teórico-metodológico e indicação das técnicas que foram 

empregadas nas intervenções de campo, conforme descrito na introdução da tese. 

 Partiu-se do princípio que os pressupostos utilizados pela arqueologia para inferir 

comportamentos e ideias dos povos do passado balizaram-se em contribuições de grandes 

cientistas sociais, não ficando de fora os avanços importantíssimos de outros campos do saber, a 

exemplo das técnicas de datações, os estudos das ciências exatas e naturais para caracterização 

da cultura material e as correlações dos sítios com o paleoambiente da Ilha de São Luís.  

Essa quebra de barreiras entre as disciplinas para promover uma verdadeira colaboração 

(LÉVI-STRAUSS, 2003) contribuiu consideravelmente para um “enriquecimento” do objeto 

arqueológico abordado, multiplicando os enfoques de análise e possibilitando um alargamento 

das perguntas e respostas em relação à documentação reunida nesta pesquisa. 

Sobre esse aspecto, Lévi-Strauss afirmou que a integração entre diferentes disciplinas 

para compreensão de realidades sociais foi uma crítica a crescente fragmentação no estudo do 

homem, pois “não é suficiente decompor e dessecar. Os fatos sociais não são redutíveis a 

fragmentos esparsos [...].” (LÉVI-STRAUSS, 1993, p. 15). 

Para tanto, os dados abordados na tese foram obtidos mediante a escavação centrada em 

“método sistemático e criterioso de coleta de documentação arqueológica com controle 

estratigráfico” (ALVES, 1992, p. 28). 

Pelo fato de os sítios arqueológicos selecionados neste estudo resultarem das múltiplas e 

sucessivas ocupações humanas no passado e da deposição natural que auxiliaram no processo de 

formação do registro arqueológico, optou-se aplicar métodos variados de intervenção em 

campo, de acordo com as características de cada assentamento.  

Apesar da diversidade nos procedimentos de campo, todos os sítios arqueológicos 

foram escavados, possibilitando evidenciar minuciosamente os estratos arqueológicos, os pisos 

de ocupação e a espacialidade dos assentamentos, bem como registrar a deposição dos 

testemunhos materiais, pois como afirma Laplatine (2003), no campo tudo deve ser observado e 

anotado, mesmo que não diga respeito diretamente ao assunto que se pretende pesquisar. 

No contexto desta tese foram utilizados procedimentos de campo já consagrados na 

arqueologia brasileira, a exemplo do método de superfícies amplas adaptado ao contexto dos 
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sambaquis maranhenses, com escavações por níveis artificiais do pacote arqueológico de 10 em 

10 cm e de 5 em 5 cm. 

 Os pesquisadores Pallestrini e Morais (1982) afirmaram que em sítios brasileiros, tanto 

em sambaquis como em assentamentos do interior, as decapagens
50

 em áreas previamente 

escolhidas pela intensidade do material arqueológico demonstraram-se eficazes na evidenciação 

de restos de habitação com suas fogueiras internas, suas áreas de pisoteamento, de lascamento 

de pedra, de confecção de cerâmica. 

No método de escavação de superfícies amplas a execução de trincheiras e perfis presta-

se a conhecer a deposição dos vestígios do passado em solo arqueológico. Dessa forma, a 

trincheira pode ser utilizada para detecção de alterações de coloração das camadas em 

perspectiva vertival e para a evidenciação dos vestígios arqueológicos e das estruturas do sítio.  

Já a realização de perfis é válida para se observar a sucessão de camadas de um sítio em 

relação à coloração do sedimento, composição, natureza do material arqueológico, pela presença 

ou ausência de determinado elemento etc. 

Para Leroi-Gourhan (1981) em uma escavação a dissecação de superfícies é 

excessivamente lenta, implicando em demoras prolongadas em cada patamar e paradas durante 

as quais se faz o trabalho de registro. 

Na realização das decapagens os vestígios arqueológicos devem permanecer in loco 

para mapeamento, desenho e documentação fotográfica, sendo posteriormente recolhidos, 

embalados e notificados de acordo com o setor de proveniência. Para Pallestrini e Moraes 

(1982) esse procedimento facilitará à interpretação da disposição dos artefatos e sua relação 

com a vida pregressa, em um contexto fora do sítio arqueológico. 

 

                                                 
50 O termo decapagem se prende à técnica utilizada em campo, segundo a qual uma superfície do solo em escavação é 

tratada com utensílios finos e pincéis, de maneira a não alterar a posição dos vestígios apenas pondo-os em evidência. 

As decapagens de solos arqueológicos não constituem uma novidade, mas sim representam a técnica costumeira de 

escolas de Arqueologia, preocupadas com a evidenciação espacial tanto quanto possível precisa (PALLESTRINI e 

MORAIS, 1982, p. 45). 
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Figura 289 a-b – abertura e quadriculamento de perfil no Sambaqui de Camboinhas (Niterói – RJ) e 

decapagem da superfície ampla do mesmo sítio. Fotos Pallestrini. Fonte: Pallestrini e Morais, 1982. 

 

No Brasil, tal forma de intervenção em sítios arqueológicos foi introduzida por 

arqueólogos vinculados à academia francesa, defensores dos pressupostos da arqueologia 

etnográfica/estruturalista, decorrente da escola sociológica francesa. A referente metodologia 

vem demonstrando ser bastante adequada para inferir aspectos relacionados à organização 

espacial, padrões de subsistência e níveis ocupacionais em sambaquis (KNEIP e 

PALLESTRINI, 1985). 

 Pelo exposto, as intervenções realizadas nos sítios selecionados nesa tese empregaram 

ataques verticais para indicarem áreas arqueologicamente férteis e o processo de formação do 

registro arqueológico com a leitura dos estratos, bem como ataques horizontais para 

evidenciação dos pisos de ocupação e a espacialidade dos sítios (ALVES, 1999, 2000). 

Esses procedimentos objetivaram construir o contexto arqueológico dos sítios, mediante 

ao estabelecimento de correlações espaçotemporais entre os achados arqueológicos, leitura 

tridimensional dos vestígios arqueológicos, evidenciação dos pisos de ocupação e observação da 

relação lógica entre os vestígios, a exemplo das estruturas e da cultura material.  

No âmbito desta tese, as estruturas foram consideradas como um conjunto de vestígios 

que se explica por suas inter-relações, em uma totalidade inteligível (PROUS, 1992), sendo 

ilustradas como estruturas de combustão, sepultamento, habitação, oficina de produção de 

material, de processamento de alimentos etc. 

A sequência de camadas dispostas verticalmente nos sítios arqueológicos foi 

denominada neste estudo de estratos, representado, grosso modo, o relógio dos processos de 
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formação dos assentamentos estudados. A estratigrafia foi considerada como o estudo e registro 

dos estratos, portanto, dos processos de formação
51

. 

 

4.2 DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

Apesar da produção de conhecimento em arqueologia envolver uma cadeia operatória 

formada por pesquisa de campo, curadoria, análises laboratoriais, interpretação dos dados e 

publicação dos resultados, para Nuno Bicho (2006, p. 85), “o aspecto mais importante da 

arqueologia é o trabalho de campo”.  

 No que pese as diferenças nas perspectivas teóricas e metodológicas adotadas pelos 

investigadores, esse autor reconheceu que em todas elas existe a necessidade de um plano de 

pesquisa estruturado no trabalho de campo e que surge como uma forma estruturante da 

investigação arqueológica (BICHO, 2006). 

 Nos sítios arqueológicos selecionados para esta tese foram realizadas diferentes 

intervenções nos trabalhos de campo, culminado com a escavação arqueológica. A sequência 

das operações realizadas nas atividades de campo foi praticamente a mesma para todos os sítios 

arqueológicos, variando apenas na intensidade, tempo de pesquisa e permanência em campo, 

tamanho da área trabalhada e esforço amostral. 

 A descrição dos procedimentos que se segue ilustra as intervenções em campo comum 

aos Sambaquis do Bacanga, Panaquatira, Paço do Lumiar e Sítios Cerâmicos Vinhais Velho e 

Maiobinha 1. Quando ocorreu algum procedimento específico relacionado a algum sítio este 

será descrito em item específico, que trata do universo relacionado a cada assentamento 

pesquisado. 

 

4.2.1 Reconhecimento do sítio arqueológico 

A primeira etapa de campo deu-se com o reconhecimento do sítio arqueológico para 

observação in loco da área de interesse para esta pesquisa. No primeiro momento foi realizado 

levantamento prévio para inferir as possibilidades de intervenção no assentamento.  

                                                 
51 Bicho (2006) considera a estratigrafia a base de todo o estudo arqueológico, uma vez que permite definir contextos, 

identificar unidades arqueológicas que têm uma cronologia definida e que são, portanto, o alicerce da cronologia 

arqueológica.  



 

 

249 

 

O sítio foi georeferenciado e o seu acesso mapeado, sendo caracterizado seu estado de 

preservação em relação aos aspectos naturais e antrópicos, com breve descrição da paisagem no 

qual o assentamento está inserido. 

  

Figura 290 a-b – Reconhecimento inicial dos Sambaquis da Panaquatira, em 2007, e Paço do Lumiar, em 2010. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2007 e 2010. 

 

Tais atividades tiveram como fulcro uma primeira sistematização dos dados sobre o 

sítio arqueológico, contribuindo para caracterização da paisagem atual onde o assentamento está 

inserido, a partir da definição de possíveis áreas para captação de recursos, observação do curso 

d’água mais próximo, descrição do entorno, identificação de possíveis outros sítios 

arqueológicos na região e diagnóstico dos fatores antrópicos e naturais que afetaram sua 

integridade e que contribuíram para formação do registro arqueológico,  

Além disso, informações bibliográficas foram levantadas visando a identificar a 

existência de pesquisas anteriores.  

Por fim, com base nessas informações foram construídas as impressões iniciais sobre o 

sítio arqueológico, enriquecidas documentação fotográfica e croquis do sítio arqueológico e 

entorno, sendo essas as primeiras anotações de campo. 

 

4.2.2 Delimitação do sítio arqueológico 

A delimitação dos sítios arqueológicos adotou procedimentos diversificados de acordo 

com a realidade e especificidade de cada assentamento. Nesse sentido, foram realizadas ações 

interventivas e não interventivas para delimitação dos assentamentos. 

Dentre as atividades não interventivas foram feitos caminhamentos sistemáticos e 

assistemáticos, topografia, uso de imagens aéreas e de satélite e entrevistas com moradores do 

entorno das áreas de interesse arqueológico.  
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Figura 291 a-b – Realização de topografia nos Sambaquis do Bacanga e de Panaquatira pelas técnicas do 

Teodolito no primeiro sítio e GPS geodésico no segundo. Fotos: Arkley Bandeira, 2006 e 2009. 

 

Para as atividades interventivas de delimitação dos sítios arqueológicos foram 

realizados poços-teste e sondagens. Por fim, foram previamente escolhidas as áreas para 

realização das intervenções arqueológicas.  

 

4.2.3 Definição das áreas para intervenção arqueológica 

 

A delimitação das áreas para intervenções arqueológicas foi feita com base nas 

informações topográficas, imagens aéreas e de satélites, deposição dos vestígios arqueológicos 

em superfície e subsuperficiais. A partir disso, as áreas de escavação foram escolhidas com base 

nas seguintes premissas: 

 Áreas de maior cota altimétrica para realização de perfis, trincheiras e superfícies 

amplas; 

 Áreas com declividades para realização de perfis;  

 Área com maior densidade de material arqueológico para realização das superfícies 

amplas; 

 Áreas do sítio que apresentaram algum tipo de particularidade, a exemplo da existência 

de sepultamento ou algum tipo específico de material arqueológico. 
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Figura 292 a-b – Áreas com maior cota altimétrica nos Sambaquis da Panaquatira e Bacanga que foram 

escolhidos para abertura de perfis. Fotos: Arkley Bandeira, 2009 e 2005. 

 

4.2.4 Intervenções realizadas 

 

As intervenções realizadas nos sítios arqueológicos consistiram de coleta 

georeferenciada de material arqueológico em superfície; realização de poços-teste e sondagens 

para delimitação dos sítios; escavações de perfis, trincheiras exploratórias e superfícies amplas e 

abertura de colunas para coleta de sedimentos e amostras de fauna para estudos paleoambientais 

e zooarqueológicos. 

 Cada intervenção realizada consistiu de unidade de análise, que recebeu uma 

denominação, seguida de coordenada UTM. As intervenções de campo realizadas para fins de 

elaboração desta tese ficaram representadas indicado a seguir: 

 

 Coletas de superfície georeferenciadas 

 

A coleta de material arqueológico em superfície privilegiou os vestígios arqueológicos 

mais relevantes e diagnósticos, com vistas a obter uma representação mínima dos materiais que 

poderiam ser evidenciados nas escavações contextualizadas. Nas áreas dos sítios eram criadas 

quadrículas de 5 m
2
, com denominações e UTMs próprias, sendo que todo o material no seu 

interior era coletado e georeferenciado.  
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Foram coletados materiais líticos, fragmentos cerâmicos com atributos identificáveis (borda, 

lábio, base) ou artefatos (cachimbo, adorno, afiador) e vestígios faunísticos (vertebrados, 

gastrópodes e bivalves).  

  

Figura 293 a-b – Coleta superficial no Sítio arqueológico Vinhais Velho e Sambaqui do Paço do Lumiar. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

 Poços-teste 

 

O uso de poços testes é mais aplicável em regiões fáceis de caminhar ao longo de uma 

linha imaginária de tradagem, podendo ser segmentados facilmente em unidades, sendo 

utilizado para evidenciar e delimitar sítios arqueológicos, bem como registrar a densidade 

material em determinada área. 

Dispostos de maneira equidistantes nas áreas prospectadas, os poços-teste fazem parte 

de uma metodologia que visa à cobertura de grandes áreas, sendo caracterizados como uma 

adaptação do “shovel test pits (STP)”, bastante utilizados nos Estados Unidos, no âmbito dos 

projetos do Cultural Resources Management (CRM). 

Os poços-teste distinguem-se das sondagens principalmente por serem intervenções 

mais ágeis, com funções específicas de localização e delimitação de sítios em profundidade e de 

identificação de horizontes de ocupação, geralmente servindo de orientação para intervenções 

posteriores. (MORALES, 2008, p. 75). 

Confirmando ou não a existência de sítios arqueológicos, o uso do poços-teste atua para 

a percepção das evidências arqueológicas, principalmente, em termos de suas continuidades e 

descontinuidades. 

No âmbito desta tese, os poços-teste serviram para delimitação subsuperficial das áreas 

de interesse arqueológico, principalmente nos Sítios Cerâmicos Vinhais Velho e Maiobinha 1.  
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A inexistência de conchas e demais vestígios faunísticos nesses sítios dificultaram a 

delimitação da poligonal dos assentamentos apenas pela visualização superficial. 

Essa situação foi facilitada nos sambaquis, uma vez que a deposição superficial de 

conchas e de terra preta, características desses assentamentos, facilitaram a delimitação das 

áreas sem a necessidade de investimento de esforço com perfurações pelo sítio. 

  

Figura 294 a-b – Realização de poços-teste nos Sítios Cerâmicos Vinhais Velho e Maiobinha 1. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012. 

 

 Sondagens 

As sondagens servem para visualizar o processo de formação de um sítio arqueológico e 

deposição vertical das camadas com um mínimo esforço, sendo pequenas intervenções, na 

maioria das vezes medindo 1 m x 1 m
2
. A realização de sondagens auxilia na observação da 

profundidade, natureza e densidade da cultura material. 

Para esta tese, as sondagens serviram para visualização dos estratos e identificação de 

setores específicos dos sítios arqueológicos, a exemplo de área de sepultamentos e manufatura 

de material lítico.  

 

Figura 295 – Realização de sondagem de 1 m x 1 m
2
 para retirada de sepultamento no Sambaqui da 

Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 
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 Perfis 

 

Nesta tese os perfis foram válidos para se observar a sucessão de camadas dos sítios 

arqueológicos em relação à composição e coloração do sedimento, natureza do material 

arqueológico, presença e ausência de determinado elemento antrópico e natural etc.  

  

Figura 296 a-b – Perfis dos Sambaquis da Panaquatira e do Bacanga. Fotos: Arkley Bandeira, 

2009 e 2006. 

 

Para Bicho (2006), no caso da estratigrafia resultar de formações antropogênicas é 

recomendado utilizar como unidade vertical ou estratigráfica a denominação de unidades de 

estratificação, enquanto que em uma estratigrafia essencialmente geológica a denominação 

adotada é a de camadas naturais. 

Permanecendo na linha de raciocínio de Bicho (2006), as unidades estratigráficas 

correspondem sempre a blocos de tempo, maiores ou menores, mas que se encontram 

individualizados no sítio arqueológico. O problema que se levanta nesse processo é a espessura 

de cada uma das camadas, que pode representar um bloco grande de tempo, testemunhando 

assim um conjunto de ocupações ou atividades sucessivas. 

 

 Trincheiras 
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As trincheiras foram utilizadas nesta tese para detectar alterações de coloração das 

camadas arqueológicas, densidade de material, evidenciação de estruturas em uma ampla área e 

realização de cortes em áreas de declividade dos sítios arqueológicos. 

  

Figura 297 a-b – Trincheiras realizadas nos Sambaquis do Bacanga e Panaquatira. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2006 e 2010. 

 

 Superfícies amplas 

 

As áreas de superfícies amplas objetivaram visualizar a espacialidade dos sítios 

arqueológicos e distribuição espacial dos vestígios em uma ampla área. No processo de abertura 

das superfícies amplas as camadas arqueológicas eram escavadas minuciosamente, sendo 

registrada a densidade, a distribuição vertical e horizontal e a tridimensionalidade dos vestígios 

evidenciados.  

Além disso, nesse procedimento foi observado o direcionamento das camadas 

arqueológicas e da cultura material, sendo anotados os episódios pós-deposicionais antrópicos e 

naturais que agira na formação do registro arqueológico. 

As unidades de estratificação evidenciadas nas superfícies amplas nesta tese foram 

separadas em níveis artificiais, medindo de 5 cm a 10 cm, dependendo do sítio arqueológico. A 

divisão entre elas foi acompanhada e medida a partir da superfície do sítio e do datum. 

Por esse método a escavação torna-se mais simples e, teoricamente, as ocupações 

humanas tendem a utilizar nas suas atividades diárias espaços que são essencialmente 

horizontais, já que os níveis horizontais se coadunam melhor com a estrutura funcional humana. 
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Se o declive foi mínimo, os níveis artificiais de escavação poderão ser horizontais, mas se o 

declive for acentuado, os níveis deverão seguir a inclinação do terreno até encontrarem uma 

alteração na inclinação das camadas naturais (BICHO, 2006). 

No procedimento de escavação por níveis artificiais a atenção deve ser redobrada, pois 

os níveis artificiais não respeitaram a estratigrafia natural ou arqueológica, necessariamente 

misturando camadas ou unidades estratigráficas. 

  

Figura 298 a-b – Escavação das Superfícies Amplas dos Sambaquis do Bacanga e de Panaquatira. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010 e 2009.  

 

 Abertura de colunas para coleta de sedimentos e amostras para análises 

 

As colunas para coletas de sedimento e fauna serviram para obtenção de amostras 

controlada e padronizada dos sítios arqueológicos. As colunas foram abertas em áreas de maior 

cota altimétrica dos sítios, sendo utilizados dois procedimentos: a realização manual de coluna, 

com escavação de 20 cm
2
, aproveitando os perfis já abertos e a retirada da coluna de material 

com auxílio de um cano de alumínio de três polegadas que é inserido no sítio e depois retirado 

com o sedimento depositado em seu interior. 
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Figura 299 a-b – Coluna realizada manualmente no Sambaqui do Paço do Lumiar e coluna realizada com um 

cano de alumínio no Sambaqui do Bacanga. Fotos: Arkley Bandeira, 2011 e 2012.  

 

 Peneiramento do material arqueológico 

 

O peneiramento do material arqueológico oriundo dos sítios arqueológicos passou por 

três fases de peneiramento. Na própria área do sítio todo o sedimento retirado das intervenções 

era peneirado em “peneira de feijão”, com as seguintes especificações: malha 6; fio 24: 0,56 

mm; abertura da malha: 3,67 mm; diâmetro: 60 cm, em uma primeira fase. 

O sedimento oriundo da primeira etapa permanecia em baldes para ser novamente 

peneirado e refinado em peneira de malha mais fina, denominada de “peneira de arroz”, com as 

seguintes especificações: malha 10; fio 28: 0,36 mm; abertura da malha: 2,18 mm; diâmetro: 60 

cm. 

 

  

Figura 300 a-b – “Peneira de feijão” e “peneira de arroz” para peneiramento mais grosso ainda na área do sítio 

arqueológico.  
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A armação para suporte da peneira era feita no entorno da área escavada, sendo que a 

equipe de pesquisa revezava-se entre as intervenções de campo e o peneiramento do sedimento. 

A triagem inicial do material arqueológico era feito na própria área de peneiramento, mediante a 

separação de material cerâmico, lítico, osteomalacológico e artefatos diagnósticos.  

  

Figura 301 a-b – Peneiramento do sedimento mais grosso no Sambaqui do Bacanga e em Paço do Lumiar. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010. 

 

Após o peneiramento mais grosso realizado em sito, todo sedimento mais fino foi 

acondicionado em sacos para posterior peneiramento com água para flutuação de microvestígios 

e outros evidenciação de elementos não observáveis pelo peneiramento grosso, com a lavagem 

do sedimento. 

 O procedimento consistiu em depositar o sedimento fino em peneiras de cozinha com 

malha muito fina, com as seguintes especificações da peneira grande: tamanho 20 cm; diâmetro 

10 cm; abertura da malha 1 cm; fio de plástico e peneira pequena: tamanho 10 cm, diâmetro 5 

cm, abertura da malha 1 cm; fio de plástico. 

  

Figura 302 a-b – Peneiras caseiras para peneiramento com água e flutuação. 
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Em seguida, todo material já depositado nas peneiras domésticas era mergulhado 

em recipiente com água para lavagem de todo o sedimento. Após esse procedimento, o 

material remanescente era colocado para secar, juntamente como a lama que formou o 

corpo de fundo do recipiente com água. Por fim, todo o material que flutuou na água foi 

coletado. 

  

Figura 303 a-b – Peneiramento com água em pereira doméstica para flutuação de material e coleta de 

microvestígios. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

  

Figuras 304 a-b – Material para secagem após o peneiramento com água. Fotos: Arkley Bandeira, 2006. 

 

 Documentação arqueológica  

 

A documentação acerca das intervenções de campo consistiu no preenchimento de 

fichas padronizadas para todos os sítios arqueológicos, sendo uma para documentação dos 

poços-teste, uma para documentação de sondagens e perfis e uma para escavação arqueológica 

usada na documentação das trincheiras e superfícies amplas. 
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Além das fichas para documentação foram usados cadernos de campo para anotações 

das impressões dos pesquisadores em relação aos contextos arqueológicos observados e que 

estavam além dos objetivos das fichas de documentação. 

 A Ficha de Poço-Teste foi empregada para documentação das intervenções realizadas 

para fins de delimitação dos sítios arqueológicos. Nela constaram informações sobre a 

denominação do projeto de pesquisa, o executor da intervenção, a vegetação da área, 

declividade, UTM da área, identificação do poço-teste, data de realização. 

 

Figura 305 – Ficha de registro de poço-teste utilizada para documentação das intervenções em 

subsuperfície para delimitação dos sítios arqueológicos. Elaboração: Bandeira e Brandi, 2010. 

 

 Especificamente sobre a intervenção, dados sobre a textura e coloração do sedimento, 

registro da ausência ou presença de material arqueológico, com a respectiva profundidade, 

registro fotográfico e observações eram anotados. 
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 A Ficha de Sondagem foi empregada para documentação das intervenções realizadas na 

averiguação do processo de formação dos sítios arqueológico, principalmente, as sondagens e 

perfis. 

 

Figura 306 – Ficha de registro de sondagem utilizada para documentação das intervenções em 

subsuperfície para delimitação dos sítios arqueológicos e escavações. Elaboração: Bandeira e Brandi, 

2010. 

 

Nela constaram na primeira folha de identificação informações sobre o nome do sítio; 

executor da intervenção; data de realização; UTM da área trabalhada; o nível escavado; textura 

e coloração do sedimento; existência de materiais arqueológicos; estruturas ou feições e se foi 

realizada coleta de sedimento e de carvão.  
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Para registro das ocorrências arqueológicas existiu um espaço para identificação destas 

por número arbitrário de proveniência que serviu como identificador do conjunto do material 

escavado. 

Para documentação da intervenção existiu um espaço para realização de um croqui, 

considerando a quadrícula de 1 x 1 m, bem como para identificação das fotos realizadas. Além 

disso, informações complementares foram feitas no espaço para descrição e observações de 

caráter geral sobre o sítio arqueológico. 

Essas informações repetiram-se para todos os níveis escavados nos sítios arqueológicos, 

independente do intervalo adotado na escavação. 

 A Ficha de Resgate foi empregada para documentação das trincheiras exploratórias e 

superfícies amplas, realizadas averiguação da disposição espacial dos vestígios arqueológicos e 

da documentação de estruturas e feições.  

Nela constaram na primeira folha de identificação informações sobre o nome do sítio; 

executor da intervenção; data de realização; UTM da área trabalhada; o nível escavado; textura 

e coloração do sedimento; existência de materiais arqueológicos; estruturas ou feições e se foi 

realizada coleta de sedimento e de carvão.  

Para registro das ocorrências arqueológicas existiu um espaço para identificação destas 

por número arbitrário de proveniência que serviu como identificador do conjunto do material 

escavado. 

Para documentação da intervenção existiu um espaço para realização de um croqui, 

considerando a quadrícula de 1 x 1 m, bem como para identificação das fotos realizadas. Além 

disso, informações complementares foram feitas no espaço para descrição e observações de 

caráter geral sobre o sítio arqueológico. 

Essas informações se repetiram para todos os níveis escavados nos sítios arqueológicos, 

independente do intervalo adotado na escavação. 
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Figura 307 – Ficha de registro de escavação utilizada para documentação das trincheiras exploratórias e 

superfícies amplas. Elaboração: Bandeira e Brandi, 2010. 

 

Na ilustração dos sítios e áreas escavadas foram realizados desenhos, croquis, mapas, 

fotografias e filmagens, com documentação do corte dos perfis e croquis da base dos níveis e 

das estruturas.  
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Figura 308 – Desenho do perfil com a vista do corte 

realizado no Sambaqui do Bacanga. Desenho: Arkley 

Bandeira, 2010. 

Figura 309 – Croqui com a representação de 

uma urna cerâmica com sepultamento em seu 

interior, escavada no Sambaqui da 

Panaquatira. Desenho: Arkley Bandeira, 

2008. 

 

 Para registro do material arqueológico em campo foi utilizada ficha de coleta, indicando 

os dados da proveniência, natureza do material e modalidade de intervenção em campo que 

gerou o acervo. Após a retirada do material arqueológico, estes eram acondicionados e 

identificados com fichas de coleta. 

Na Ficha de Coleta de material arqueológico os campos para preenchimento 

corresponderam à etapa da intervenção arqueológica (prospecção, resgate ou monitoramento 

arqueológico); data da coleta; a denominação do sítio e a área de sua inserção geográfica; 

natureza do material coletado; quantidade do material coletado; a origem da intervenção (coleta 

assistemática, caminhamento em transect, poços-teste, quadra, quadrícula, trincheira ou 

sondagem); o nível e a profundidade da coleta do material arqueológico e a UTM (seja da área 

da escavação ou do local de coleta superficial); os dados da documentação da coleta (nome do 

coletor, existência de foto do material e alguma observação). 
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Figura 310 – Ficha de Coleta para registro do material arqueológico evidenciado nas intervenções em 

campo. Elaboração: Bandeira e Brandi, 2010. 

 

 Processamento do material arqueológico em campo 

 

Ainda em campo foi feito o primeiro processamento do material arqueológico mediante 

os seguintes procedimentos: 

 Higienização e limpeza a seco, lavagem dos materiais arqueológicos; 

 Triagem por natureza da matéria-prima da evidência arqueológica; 

 Substituição da ficha de coleta de material, com contabilização do material arqueológico 

escavado; 

 Acondicionamento do material arqueológico em sacos plásticos identificados por 

proveniência e natureza do vestígio; 

 Transferência do material para o laboratório e acondicionamento em caixas-arquivo. 

 

Após o peneiramento a seco e com água do sedimento mais fino, foi realizada limpeza 

do material arqueológico coletado nas intervenções de campo. Em materiais que apresentaram a 

superfície tomada por lama e com sujeiras que dificultavam a visualização plena, a exemplo da 

cerâmica, foi realizada limpeza com água com auxílios dos dedos, mas sem a fricção de material 

áspero como escovas ou pincéis. 
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Figura 311 a-b – Limpeza do material com lavagem das peças após a sua escavação. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010.  

 

 Em materiais cerâmicos mais finos ou que apresentaram pinturas em superfície ou 

quando foram coletados em estruturas não foi realizada limpeza com água. Nesses casos, foi 

usado um pincel com cerdas macias apenas para retirada do excesso de sedimento que 

impregnava a superfície das peças. 

 Por fim, apenas o material arqueológico coletado para datação não foi higienizado, pois 

foi acondicionado imediatamente após sua retirada do sítio arqueológico. 

Após a higienização com água o material foi colocado para secagem ao ar livre para posterior 

triagem, de acordo com a proveniência e natureza do material arqueológico. 

Após esse procedimento, as fichas de coleta vindas do campo foram substituídas por 

novas fichas com as mesmas informações, além da inclusão do número de peças 

correspondentes ao conjunto. 
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Figura 312 a-b – Triagem e registro do material arqueológico nas fichas de coleta com posterior 

acondicionamento. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

Por fim, o material arqueológico foi depositado em sacos plásticos e acondicionado em 

caixas arquivos, juntamente com a ficha de coleta com os dados de proveniência, e transportado 

ao laboratório de análises, para estudo e curadoria. 

  

Figura 313 a-b – Acondicionamento do material arqueológico em caixas-arquivo para análise e guarda 

na Reserva Técnica da Casa da Memória, do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico, em São Luís - 

MA. Fotos: Arkley Bandeira, 2010 e 2012.  
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 Sobre a aplicação dos procedimentos anteriormente descritos nos sítios arqueológicos 

selecionados nesta tese, os parágrafos a seguir resumem as intervenções realizadas em campo e 

que serão detalhadas nos itens correspondentes à descrição de cada assentamento estudado. 

No sambaqui do Bacanga foram realizadas escavações em diferentes áreas 

(BANDEIRA, 2008b), sendo uma superfície ampla de 5 m x 4 m
2
 no topo do assentamento, 

uma superfície ampla de 4 m x 3 m
2 

na área com segunda cota altimétrica mais elevada; um 

perfil de 4,5 m x 1 m
2 

e um perfil de 3 m x 1 m
2 

na declividade sul do sítio arqueológico. Além 

disso, foi feita uma coluna para coleta de sedimento para análise. A área com o maior pacote 

arqueológico apresentou 1,75 m de profundidade, conforme detalhamento que se segue no item 

sobre esse sítio.  

No Sambaqui da Panaquatira foram realizadas escavações em diferentes áreas, sendo 

uma superfície ampla de 3 m x 3 m
2 
na declividade do sítio no setor de sepultamentos; um perfil 

de 5 m x 1 m
2 

no topo do primeiro montículo, com a maior cota altimétrica; uma trincheira 

exploratória de 3 m x 1 m
2
 para confirmar a estratigrafia do perfil, também no setor com maior 

cota altimétrica e uma escavação de 1 m x 1 m
2
 para retirada de um sepultamento. Além disso, 

foi feita uma coluna para coleta de sedimento para análise. A área com o maior pacote 

arqueológico apresentou 3,35 m de profundidade, conforme detalhamento que se segue no item 

sobre esse sítio.  

No Sambaqui do Paço do Lumiar foi realizada somente uma escavação na única área 

preservada do sítio, em uma superfície de 2 m x 2 m
2 

no topo do montículo de maior cota 

altimétrica. Além disso, foi feita uma coluna para coleta de sedimento para análise e realizados 

poços-teste para delimitação do assentamento. A área com o maior pacote arqueológico 

apresentou 1,70 m de profundidade, conforme detalhamento que se segue no item sobre esse 

sítio.  

No Sítio arqueológico Velho Cerâmico Maiobinha 1 foram realizadas três unidades de 

escavação, sendo uma de 2 m x 2 m
2
, uma de 1 m x 1 m

2 
e uma de 1 m x 0,5 m

2 
e três perfis, 

sendo um de 3 m x 1 m
2
 e dois de 1 m x 1 m

2
. Além disso, foram realizados poços-teste para 

delimitação da área de interesse arqueológico. A área com o maior pacote arqueológico 

apresentou 1,30 m de profundidade, conforme detalhamento que se segue no item sobre esse 

sítio. 

No Sítio arqueológico Maiobinha 1 foram realizadas escavações em diferentes áreas, 

sendo uma superfície ampla de 3 m x 3 m
2 

na área mais preservada do sítio e uma unidade de 2 

m x 2 m
2, 

em área de maior cota altimétrica. Além disso, foram realizados poços-teste para 
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delimitação da área de interesse arqueológico. A área com o maior pacote arqueológico 

apresentou 1 m de profundidade, conforme detalhamento que se segue no item sobre esse sítio. 

Em todos os sítios foram realizadas coletas superficiais de materiais arqueológicos 

diagnósticos, a exemplo de instrumentos líticos, atributos reconhecíveis da cerâmica (borda e 

base), principalmente de fragmentos com decoração, além de restos faunísticos. 

 



 

 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTE REGIONAL: ILHA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO 

 

Figura 314 a-b-c – Recorte regional e delimitação geográfica desta tese: Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, Brasil. 
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Figura 315 – Sítios arqueológicos descritos no Capítulo 4: Sambaqui do Bacanga, Sambaqui da Panaquatira, Sambaqui do Paço do Lumiar, Sítio arqueológico Vinhais Velho e Cerâmico 

Maiobinha I. 
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Figura 316 – Sítios arqueológicos descritos no Capítulo 4 com as respectivas imagens: Sambaqui do Bacanga, Sambaqui da Panaquatira, Sambaqui do Paço do Lumiar, Sítio 

arqueológico Vinhais Velho e Sítio Cerâmico Maiobinha 1. 
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4.3 OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PESQUISADOS 

4.3.1 Sambaqui do Bacanga 

4.3.1.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade 

 

O Sambaqui do Bacanga localiza-se dentro dos limites do Parque Estadual do 

Bacanga
52

, inserido na região norte do Estado do Maranhão, ocupando a área centro-oeste da 

Ilha de São Luís e parte da zona central do município de São Luís, assentado em um topo de 

pequena extensão da bacia sedimentar dessa Ilha, na região noroeste do rio Bacanga. O 

município de São Luís
53

 pertence a uma área próxima ao Equador, cuja linha dista apenas 02º 

18’ e abrange parte da área ao sul do núcleo central da sede do município de São Luís. 

A UTM na área central do sambaqui situou-se na Zona 23M 579829/9714944 

(Longitude O 44° 16' 55''e Latitude S 2° 34' 43”), com elevação, entre 24 a 29 m acima do nível 

do mar. A extensão aproximada da área com material arqueológico é de cerca de 683 m
2
, 

conforme detalhamento que se segue. 

O sítio insere-se na bacia hidrográfica do rio Bacanga, distando atualmente cerca de 1 

km da margem direita desse rio, em seu baixo curso. O rio nasce na Ilha de São Luís e possui 

23,84 km de curso até desaguar na Baía de São Marcos.  

Na área do Sambaqui dos Bacanga outros rios menores deságuam no rio Bacanga, o que 

provavelmente foi importante para a fixação desse sítio, a exemplo do Igarapé do Coelho e 

Igarapé do Tapete. 

 

 

                                                 
52 Com base no Decreto Estadual Nº 7. 545, de 02 de março de 1980, o Parque Estadual do Bacanga foi criado, 

possuindo uma extensão de 3.065 hectares. Esse perímetro correspondeu à parte restante da antiga área de “Floresta 

Protetora dos Mananciais da Ilha de São Luís”, conforme Decreto Federal Nº 6.833 de 26 de agosto de 1944 

(GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 1992; 2002).  

 
53 São Luís possui as seguintes coordenadas geográficas: latitude S 2º 31’ e longitude W 44º 16’; uma área de 827 

km2 e altitude de 24 m acima do nível do mar. 
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Prancha 9 – Inserção geográfica do Sambaqui do Bacanga – São Luís - 

MA 
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Prancha 10 – Sambaqui do Bacanga em área de cobertura vegetal mais densa, sendo delimitado pelo rio Bacanga e pelo Igarapé Tapete 
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A paisagem de inserção do Sambaqui do Bacanga é fundamentalmente caracterizada 

pela presença do rio Bacanga, particularmente da sua foz, em ambiente estuarino, que ao longo 

de cinco mil anos atuou como regulador das águas marítimas e interioranas da Ilha de São Luís, 

servindo de berçário para inúmeras espécies, em um ecossistema de manguezal. 

 

  

Figura 317 a-b – Perspectiva da área do Parque Estadual do Bacanga e do rio Bacanga. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012 e 2009.  

 

O estuário do rio Bacanga funcionou como divisor de águas da baía de São Marcos, 

atuando na formação de extensas florestas de manguezais que margeiam todo o curso do rio, 

favorecendo também a existência de manchas de floresta tropical atlântica em zonas mais 

afastadas do rio, protegidas da influência das marés. 

 

  

Figura 318 a-b – Baixo curso do rio Bacanga e floresta de mangue característica de suas margens. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2012 e 2006. 

 

Por abrigar toda essa riqueza ambiental e cultural foi criada uma unidade de 

conservação denominada de Parque Estadual do Bacanga, que protege grande parte do curso 

desse rio, conforme preveem o Plano de Manejo do Parque Estadual do Bacanga (1992) e a 

Atualização do Plano de Manejo do Parque Estadual do Bacanga (2002). 
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Intervenções humanas recentes, contudo, interferiram consideravelmente no fluxo 

natural das águas estuarinas do rio Bacanga e da baía de São Marcos, com impactos profundos 

na fauna e flora local. 

 

 
 

Figura 319 – Imagem área da barragem do Bacanga, com adensamento urbano ocupando as margens do 

rio e área de preservação. Fonte: ZEMA/Governo do Estado do Maranhão, 2004. 

 

Analisando diacronicamente a paisagem do Sambaqui do Bacanga as intervenções 

humanas nessa região, a partir da segunda metade do século XX, modificaram profundamente a 
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feição da região, a exemplo do corte abrupto da dinâmica hídrica entre o Bacanga e a Baía de 

São Marcos com a construção da barragem do Bacanga
54

; a supressão da área vegetada por 

mangues às margens desse rio, assoreamento e aterro de áreas antes banhadas pelo rio em 

preamar e a expansão urbana intensa e desordenada. 

 

 

 

Figura 320 – Planta da Barragem do Bacanga. 

Fonte: O Imparcial, 2009. 

Figura 321 – Foto da eclusa da Barragem do 

Bacanga no momento em que as comportas foram 

fechadas. Fonte: O Imparcial, 2009. 

 

As consequências dessas intervenções afetaram a navegação no rio Bacanga e a troca 

natural das águas doce, salobra e salina, impactando na diminuição de espécies animais e 

vegetais, inclusive, com a extinção dos bancos de crustáceos e moluscos existentes na região, 

inclusive com o desmatamento de grandes áreas com mangue. Além disso, a ocupação irregular 

dessa região resultou em uma das maiores favelas do Brasil: o Polo Coroadinho, que possui um 

dos maiores índices de violência no Estado do Maranhão. 

A julgar pelas ocupações humanas identificadas no curso desse rio, ao longo de seis 

milênios (BANDEIRA, 2008b), além da existência de fazendas, caieiras e fábricas desde os 

                                                 
54 As obras de construção da Barragem do Bacanga, que liga atualmente São Luís ao Porto do Itaqui pela BR-315, 

foram iniciadas na década de 1960 e concluídas na década seguinte. A justificativa para realização deste 

empreendimento nunca foi bem esclarecida, principalmente, pelo fato de se construir uma barragem com eclusas ao 

invés de uma ponte, que manteria o fluxo contínuo e a troca das águas. O projeto executivo incluiu uma eclusa junto 

ao vertedor e o alargamento do coroamento da obra que era inicialmente de 10 m passaria para 20 m, com vistas a 

manter o trecho mar/reservatório navegável, porém este projeto não foi realizado. A barragem foi construída 

parcialmente com aterro hidráulico até a cota de 6 m, complementado com solo lançado até a cota de 8,4 m. O aterro 

possibilitaria acumulação de água em até 6,5 m (admitida como cota máxima de preamar). O resultado da barragem 

foi o grande impacto da obra no rio Bacanga e o adensamento populacional ocorrido quando esse rio começou a ser 

assoreado e aterrado (O Imparcial online, 2009). 
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setecentos, o atual rio Bacanga não mais representa a importância que possuía no passado. Com 

relação à integridade do Sambaqui do Bacanga, este encontra-se em bom estado de preservação 

pelo fato de situar-se em uma Unidade de Conservação, com pouco trânsito de pessoas e 

veículos. 

Além disso, o sambaqui está longe das principais vias que cortam o Parque Estadual do 

Bacanga, dentro da floresta fechada. Pelo exposto, o grau de integridade aferido para o sítio está 

em torno de 75%, ou seja, um bom estado de conservação. 

As atividades antrópicas atualmente identificadas e que afetaram o Sambaqui do 

Bacanga são: desmatamento, trânsito de pessoas para coleta de madeira e coco para carvão, 

escavação do solo para construção de caieiras para feitura de carvão, retirada de conchas para 

pavimentação de acessos e risco eminente do adensamento das moradias irregulares próximas 

ao sítio arqueológico e dentro da Unidade de Conservação. 

  

Figura 322 – Áreas de desmatamento no Parque Estadual do 

Bacanga. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

Figura 323 – Acesso ao rio Bacanga 

pavimentado com conchas retiradas do 

Sambaqui do Bacanga. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012. 

 

Há 200 anos o provável impacto ao Sambaqui do Bacanga ocorreu com a retirada 

extensiva de conchas para queima na fabricação de cal. A cal foi utilizada para construção do 

Sítio do Físico e vendida para a construção das edificações do Centro Histórico de São Luís. 
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Figura 324 a-b – Caieira para queima de conchas para feitura da cal existente no Sítio do Físico e parede 

de uma das estruturas desta edificação com argamassa de argila misturada com pedra e concha queimada. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2006. 

 

4.3.1.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental 

 

O sambaqui do Bacanga é o sítio mais bem estudado no Estado do Maranhão, a julgar 

pelo tempo de pesquisa dedicado a esse assentamento, o número de publicações existentes e a 

quantidade de parceiros envolvidos na análise dos vestígios arqueológicos identificados e 

escavados.  

Esse sambaqui foi primeiramente referenciado na literatura por Olavo Correia Lima e 

Aroso (1989), que o citaram em livro, quando listaram os sítios pesquisados por eles. De acordo 

com esses autores, o Sambaqui do Bacanga teria sido pesquisado desde 1981. 

Após um longo período de abandono, o Sambaqui do Bacanga foi novamente 

descoberto pela Sra. Nery Mendonça, em 2003, que convidou Arkley Bandeira para desenvolver 

um projeto sobre esse sítio arqueológico. 

Em 2005, este pesquisador realizou a primeira campanha de pesquisa no referido sítio 

arqueológico, que consistiu de visitação e avaliação das condições do bem arqueológico para 

investigações científicas. Constatado o alto potencial do sítio para compreensão das ocupações 

humanas na Ilha de São Luís, em 2006, iniciaram-se as atividades de topografia para 

delimitação e identificação de áreas potenciais para a escavação arqueológica. 

 



 

 

281 

 

 

 

Figura 325 a-b – Sondagens existentes no Sambaqui do Bacanga identificadas na delimitação do sítio de 

atribuição provável ao Prof. Olavo Correia Lima. Fotos: Arkley Bandeira, 2005. 

 

Desde então, o sambaqui do Bacanga foi objeto de duas dissertações de mestrado: 

Ocupações humanas pré-históricas no litoral maranhense: um estudo arqueológico sobre o 

sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís- Maranhão, defendida em 2008 por Bandeira no 

MAE–USP e Análise de cerâmicas arqueológicas do Sambaqui do Bacanga (São Luís, MA) por 

EDXRF Portátil, defendida por Renato Akio Ikeoka, em 2009, na Universidade Estadual de 

Londrina–PR e dois doutorados que estão em andamento, inclusive o estudo do pesquisador 

Renato Akio Ikeoka no projeto Sambaquis do Maranhão. 

Até o momento já foram realizadas treze campanhas arqueológicas, sendo que a última 

ocorreu em setembro de 2012 para coleta de sedimento para análise. Um cálculo aproximado 

sobre a estimativa do acervo arqueológico resultou na soma de cerca de 30 (trinta) mil itens, 

divididos entre cerâmica, lítico, material faunístico e florístico, ósseo humano e sedimento. 

 

4.3.1.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa 

 

Até o fechamento desta tese foram executadas 13 (treze) campanhas arqueológicas no 

Sambaqui do Bacanga, em que foram realizadas diversas atividades para aquisição de dados, a 

exemplo de medições, escavações, coletas de amostras, sem contar as visitas técnicas e de 

divulgação do sítio. 
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 Conforme exposto, as primeiras campanhas no sítio objetivaram o reconhecimento e a 

medição do Sambaqui do Bacanga. Posteriormente, foram realizadas as campanhas de 

escavação e as campanhas de coleta de material para análise.  

 As imagens a seguir ilustram as campanhas de campo já realizadas neste sítio 

arqueológico.  

 

 

 

1ª Campanha: fevereiro de 2005 

Figura 326 – Reconhecimento e avaliação das 

condições do sítio arqueológico para 

pesquisa. Foto: Arkley Bandeira, 2005. 

 
 

2ª Campanha: fevereiro e março de 2006 

Figura 327 – Coleta superficial e 

georeferenciamento das áreas de interesse 

para pesquisa arqueológica. Foto: Arkley 

Bandeira, 2006. 

 

 

3ª Campanha: maio de 2006 

Figura 328 – Levantamento topográfico para 

medição do sítio e delimitação das áreas para 

escavação. Foto: Arkley Bandeira, 2006. 
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4ª Campanha: junho e julho de 2006 

Figura 329 – Escavação da Trincheira 

Exploratória. Foto: Arkley Bandeira, 2006. 

 

 

 

5ª Campanha: outubro de 2006 

Figura 330 – Escavação do Perfil 1. Foto: 

Arkley Bandeira, 2006. 

 

 
 

6ª Campanha: novembro de 2006 

Figura 331 – Desenho das estruturas e 

ampliação da escavação da Trincheira 

Exploratória. Foto: Arkley Bandeira, 2006. 

 
 

7ª Campanha: janeiro de 2007 

Figura 332 – Limpeza e desenho dos perfis. 

Foto: Arkley Bandeira, 2007. 
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8ª Campanha: fevereiro de 2007 

Figura 333 – Coleta de sedimento no Perfil 1 

e Trincheira Exploratória para datação em 

Termoluminescência. Foto: Arkley Bandeira, 

2007. 

 
 

9ª Campanha: janeiro de 2010 

Figura 334 – Escavação da Área de Superfície 

Ampla 1. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

 

 

 

 

 

 

10ª Campanha: agosto de 2011 

Figura 335 – Escavação e retirada do 

Sepultamento 1 na Área de Superfície Ampla. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

 

 

 

 

 

11ª Campanha: outubro de 2011 

Figura 336 – Coleta de amostra de fauna na 

Trincheira Exploratória e Área de Superfície 

Ampla 1. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 
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12ª Campanha: março de 2012 

Figura 337 – Limpeza e conferência dos 

desenhos dos perfis da Área de Superfície 

Ampla 1. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

 

 

 

 

 

13ª Campanha: setembro de 2012 

Figura 338 – Coleta de coluna de sedimento 

para análise. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 
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4.3.1.4 Delimitação e implantação do sítio na paisagem 

 

A delimitação do Sambaqui do Bacanga foi realizada pelo método de rastreamento 

geodésico e levantamento topográfico, em escala 1:1000, com marco de precisão geodésica com 

2 mm de erro. O aparelho utilizado foi o Hiper GDD, com duas frequências L1 e L2.  

Em complementação ao uso de geotecnologias para o levantamento extensivo e 

altimétrico do sítio arqueológico foram utilizadas imagens de satélite para definição dos marcos 

que limitam a poligonal da área de interesse.  

Ressalta-se que neste sítio não foram realizados poços-teste e sondagens para 

delimitação da área, uma vez que a ausência de cobertura vegetal facilitou a visualização dos 

vestígios em superfície pela ocorrência de conchas e restos malacológicos dispostos em 

superfície. As intervenções de campo no sambaqui consistiram de trincheira, perfis e superfície 

ampla. 
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Figura 339 – Inserção do Sambaqui do Bacanga com a delimitação da área de interesse arqueológico e curvas do nível do sítio. Fonte: Google Earth, 2012. 
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4.3.1.5 Intervenções de campo 

 

Nesta tese foram descritas as intervenções realizadas no âmbito do doutorado, que 

corresponderam às atividades de campo da 9ª a 13ª campanhas de campo, entre os anos de 2010 

a 2012
55

, como também as atividades de escavação do Perfil 1 de 2006, correspondente a 5ª e 7ª 

campanhas de campo e apresentadas na dissertação de mestrado de Bandeira (2008b). 

Para o doutorado foi escavada uma única área no Sambaqui do Bacanga, denominada de 

Superfície Ampla, que será descrita em detalhe a seguir. A descrição do Perfil 1 será retomada 

apenas na interpretação da estratigrafia de todo o sítio arqueológico. 

A justificativa para realização de uma superfície ampla na cota mais alta do sítio deveu-

se aos resultados obtidos nas outras campanhas de campo, que escavaram áreas com cotas 

altimétricas mais baixas, conforme Tabela 15 que se segue. 

 

Tabela 15 – Áreas já escavadas no Sambaqui do Bacanga 

Setor escavado Cota  Área trabalhada Profundidade alcançada 

Trincheira exploratória 72 16 m
2 

1,75 m
 

Perfil 1 72 4,45 m
2 

1,77 m
 

Perfil 2 70 3,0 m
2 

60 cm
 

 

Ressalta-se que neste sítio não foram realizados poços-teste e sondagens para 

delimitação da área, uma vez que a Unidade de Conservação onde o sambaqui está inserido 

restringiu as intervenções que poderiam causar impactos na cobertura vegetal. 

A delimitação do sambaqui foi feita pela ocorrência de conchas e restos malacológicos 

dispostos em superfície. As intervenções de campo no sambaqui consistiram de trincheira, 

perfis e superfície ampla.  

                                                 
55 Informações detalhadas sobre as campanhas de campo anteriores a 2010 podem ser obtidas na dissertação de 

mestrado de Bandeira (2008b). 
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Figura 340 – Camadas arqueológicas do Perfil 1 

que alcançaram 1,77 m de profundidade. Foto: 

Arkley Bandeira, 2007. 

Figura 341 – Camadas arqueológicas do Perfil da 

Trincheira Exploratória que alcançaram 1,75 m de 

profundidade. Foto: Arkley Bandeira, 2007. 

 

A Área de Superfície Ampla situou-se na cota altimétrica mais alta do Sambaqui do 

Bacanga, correspondendo na planta topográfica o número 74, com 29 metros de altura acima do 

nível médio do mar.  

O topo do Sambaqui do Bacanga apresentou 9 (nove) metros acima da área mais baixa 

do sítio, onde existe uma declividade abrupta, provavelmente relacionada a atividades de 

retirada de conchas para fabricação da cal. 

A premissa adotada para a escavação da superfície ampla foi a de que se em áreas mais 

baixas do sítio a escavação conseguiu alcançar quase 1,80 m de profundidade, tal visão não 

corresponderia a totalidade dos processos de formação do sítio arqueológico, uma vez que 

existia no Sambaqui do Bacanga uma área com cota mais alta. 

Partindo dessa hipótese, escavando no topo do sítio a superfície ampla alcançaria uma 

profundidade maior, ilustrando os processo de formação do sítio e a observação de todos os 

episódios de ocupação humana do Sambaqui do Bacanga. 
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Figura 342 a-b – Medição e topografia da área para realização da superfície ampla, ainda em 2006. Foto: 

Arkley Bandeira, 2006. 

 

Após a definição do setor a ser escavado e limpeza deste, com a remoção das folhas e 

galhos soltos, foram feitos o dimensionamento e a delimitação da superfície ampla, utilizando o 

método tradicional de demarcação de áreas de escavação por quadrículas em um plano 

cartesiano. 

A dimensão da superfície ampla foi definida em 20 m
2
, sendo cinco quadrículas no 

sentido sudeste-sudoeste e quadro quadrículas no sentido sudoeste-nordeste, totalizando 20 

quadrículas de 1 m
2
 cada. 

No método de escavação aplicado ao Sambaqui da Panaquatira a quadrícula se 

constituiu na unidade básica de análise, sendo dimensionada em 1 m
2
, totalizando 5 (cinco) 

quadrículas implantadas manualmente a partir do Teorema de Pitágoras, partindo do princípio 

de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do 

quadrado dos catetos.  

Por este princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram utilizadas duas trenas para medir o distanciamento das 

estacas em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m de distância. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. 

O quarto vértice da quadrícula foi obtido com a medição de um metro entre a estaca 3 e o local 

da estaca 4, fechando a quadrícula. 

A primeira quadrícula, ou seja, a A1, serviu de base para medição das outras 19 

(dezenove), utilizando duas fitas métricas com 10 m de extensão, que foram esticadas nos 

sentidos sudeste-sudoeste e sudeste-noroeste. A cada metro percorrido nos dois eixos foram 

colocadas estacas para posterior transposição das linhas de definição das quadrículas.  

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão com espessura de 10 mm para dividisão das quadrículas. 
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A designação das quadrículas foi feita pelo sistema alfanumérico, com o eixo sudeste-

sudoeste representado por números e o eixo sudeste-nordeste por letras. Esse sistema permitiu, 

quando necessário, o aumento da superfície ampla em qualquer direção, com a nominação 

positiva ou negativa no eixo dos números e a duplicação das letras no eixo dessas. 

A justificativa para subdivisão da Superfície Ampla em quadrículas deveu-se à 

necessidade de maior precisão na documentação da espacialidade do Sambaqui do Bacanga, 

visando à tridimensionalidade do sítio pela obtenção de dados horizontais e verticais da cultura 

material, estruturas e camadas que formam o registro arqueológico. 

Segundo Napton e Greathouse (1997), o elemento fundamental em uma escavação 

arqueológica é a definição de um datum, conhecido amplamente por ponto zero.  

O datum serve como base para medição da topografia do sítio e da ocorrência de 

material arqueológico em subsuperfície, partindo do princípio de que a superfície não é 

totalmente plana, apresentando diferentes cotas. 

A implantação do datum é feita fora da unidade escavada, sendo designada uma altura 

positiva e que esteja acima da cota mais alta da superfície escavada, com vistas a não se obter 

cotas negativas no momento da escavação. É por esse procedimento que se realiza o controle 

vertical de toda a escavação.  

A medição da altura, também denominada de “Z” pode ser obtida mediante a estação 

total ou teodolito como também manualmente, com a utilização de um nível de bolha de ar, uma 

trena e uma linha amarrada no datum.  

Para Bicho (2006), sempre que possível o datum deve ser relacionado com um marco 

geodésico para que todas as cotas obtidas durante a escavação tenham altitudes absolutas em 

relação ao nível do mar. 

No contexto do Sambaqui do Bacanga o datum foi implantado distando 1 m de do 

vértice sudoeste da quadrícula A1, em ângulo de 45º, com altura arbitrária de 20 cm e UTM 

situada na zona 23M 579838/9714938. 

A Prancha 11 ilustra o procedimento inicial para abertura da Superfície Ampla do 

Sambaqui do Bacanga com limpeza do terreno, alinhamento da área de escavação de acordo 

com o plano cartesiano, delimitação das quadrículas e representação gráfica da área a ser 

escavada. 
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Prancha 11 - Preparação da Superfície Ampla para escavação 

Área da Superfície Ampla e as atividades de limpeza, quadriculamento e alinhamento das quadrículas. Fotos: Arkley Bandeira, 2010 e Abrahão Sanderson, 2010. 
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O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas das 

quadrículas, que foram medidas nos vértices do alinhamento “A”. Para tanto foi utilizado nível 

de bolha.  

 

 

Figura 343 – Croqui com as cotas da superfície do sambaqui do Bacanga obtidas nos vértices do alinhamento 

A, com detalhe para o alinhamento 3 que não foi escavado. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Ressalta-se que o Alinhamento “3” não foi escavado, pois serviu de bloco testemunho 

da superfície ampla. Por esse motivo não foram obtidas as cotas de seus vértices.  

A superfície dos vértices das quadrículas correspondentes aos alinhamentos B, C e D foi 

nivelada com base nas cotas obtidas para o alinhamento “A”. Feitos os nivelamentos partiu-se 

para as escavações das quadrículas do alinhamento “A” e subsequentes. 

Conforme citado anteriormente, partiu-se para escavação em níveis artificiais de 10 cm 

em 10 cm, nivelando toda a Superfície Ampla de uma única vez. Quando a equipe finalizava a 

escavação de um alinhamento partia-se para o alinhamento subsequente.  
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Figura 344 – Obtenção das cotas para nivelamento 

do terreno nas quadrículas no alinhamento “A”. 

Foto: Abrahão Sanderson, 2010. 

Figura 345 – Medição das cotas com o uso de 

nível de bolha, trena e linha, a partir do datum 

estabelecido em 20 cm de altura. Foto: Arkley 

Bandeira, 2010. 

 

Além do Alinhamento “3” que serviu de bloco testemunho da Superfície Ampla, outras 

quadrículas não foram escavadas, a exemplo da C1 e D1, pelo fato de existir um grande tronco 

de árvore identificando no momento da escavação do nível 0 – 10 cm. 

 

 

Figura 346 – Croqui das quadrículas não escavadas na Área de Superfície Ampla. Elaboração: Arkley 

Bandeira, 2012. 
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Após todo o procedimento descrito, partiu-se para escavação da Superfície Ampla, com 

intervalo na retirada dos sedimentos de 10 cm em 10 cm, com posterior peneiramento de tudo 

que era coletado. 

O alinhamento “A” foi o primeiro a ser escavado e para cada quadrícula existia um 

balde no qual o sedimento era depositado. Na base do nível, que correspondia ao término da 

escavação daquela profundidade, o material arqueológico permaneceu in loco para registro em 

desenho, fotografia e filmagens. 

Nessas situações foram obtidas as três coordenadas do material de interesse para 

pesquisa, com X, Y, Z, além da descrição da inclinação e orientação do material arqueológico. 

A medição do X e Y, que correspondem à deposição horizontal dos vestígios 

arqueológicos, foi obtida manualmente com a utilização dos eixos da quadrícula para retirada 

das medidas, estabelecendo o posicionamento dos materiais em relação ao plano cartesiano. 

A medição do Z, que corresponde à deposição vertical dos vestígios arqueológico, foi 

obtida manualmente a partir do datum com 20 cm de altura e da utilização do nível de bolha, 

trena e barbante para medir a profundidade do material em relação à superfície e o datum. 

Ambas as medidas foram feitas com os vestígios arqueológicos in loco, na base de cada 

nível, em contextos que interessaram a pesquisa, a exemplo de concentração de material 

arqueológico, estruturas ou feições. 

A dispersão de material arqueológico em termos verticais e horizontais e a correlação 

entre os níveis escavados serão apresentados em item específico. Neste tópico seguem as fichas 

com a descrição dos níveis escavados, conforme o universo empírico observado na Superfície 

Ampla do Sambaqui do Bacanga. 

 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

Superfície 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Em todas as quadrículas foi observado nível formado por camada superficial de sedimento húmico formado 

pela decomposição de matéria orgânica, principalmente de raízes, folhas, galhos, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno–escuro e preto (7,5 YR 3/1 e 10 YR 3/1). A textura apresentou gradiente argilo 

arenoso. As propriedades morfológicas indicaram tratar-se, provavelmente de arqueossolos, também 

conhecidos como Terra Preta de Índio, caracterizado por ser um horizonte antropogênico formado pela 

intensa ação humana, a exemplo da deposição de detritos orgânicos e inorgânicos, queimadas, revolvimento 

do solo, edificações etc. A grande quantidade de fosfato, aliada à presença de compostos de carbono, 

nitrogênio e cálcio são os aditivos químicos mais comuns em sítios de ocupação humana (WOODS, 2010). 

Esses sítios arqueológicos de Terra Preta correspondem a várias classes de solos, tais como Latossolos, 

Argissolos, Cambissolos, Plintossolos, Espadossolos, etc. (EMBRAPA, 1999). A camada de terra preta 

recobriu grande parte do Sambaqui do Bacanga, sendo observada em superfície concentrações de material 
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cerâmico, faunístico, principalmente ossos e conchas, carvões e material lítico, principalmente estilhas. A 

espessura da camada de Terra Preta variou de acordo com a área de escavação e grau de perturbação da 

camada de conchas que formaram o sambaqui , situada  imediatamente sob a de Terra Preta. Na Superfície 

Ampla a profundidade da terra preta alcançou até 40 cm, sendo que em algumas quadrículas a terra preta 

estava entremeada com de conchas.  

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, estilhas, 

lascas de rocha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e muito percolada pela ação da chuva. A inclinação do material não pôde ser verificada na 

superfície, evitando o risco de avaliar a deposição recente desse material. Contudo, a direção do material 

indicou carreamento de sedimentos e vestígios arqueológicos em direção sudoeste, área mais baixa da 

Superfície Ampla.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

0 a 10 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de terra escura observada em todas as quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/1 e 10 YR 3/1). Presença de muitas raízes e radículas 

evidenciadas no processo de escavação. O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente areno-

argiloso. As propriedades morfológicas indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueossolos, também 

conhecidos como Terra Preta. Entre as quadrículas A2 e A3 foram observados alinhamentos de pedras, com 

concentração de carvão, restos faunísticos e fragmentos cerâmicos, tratando-se de uma estrutura de 

combustão ou fogueira. Nas quadrículas B4 e B5 manchas cinza formadas por conchas em decomposição 

foram evidenciadas.  

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, estilhas e 

lascas de rocha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e muito percolada pela ação da chuva. Alguns fragmentos cerâmicos estavam inclinados em 

ângulo de 30º, pela ação de raízes e caules. A direção do material indicou carreamento de sedimentos e 
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vestígios arqueológicos em direção sudoeste, área mais baixa da Superfície Ampla. A cerâmica não se 

associou à Tradição Mina, por não apresentar formas simples e antiplástico em concha. Pelo contrário, o 

antiplástico era mineral, com decoração Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

10 cm a 20 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de terra escura observada em todas as quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/1 e 10 YR 3/1). Presença de muitas raízes e radículas 

evidenciadas no processo de escavação. O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente areno-

argiloso. As propriedades morfológicas indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueossolos, também 

conhecidos como Terra Preta. As manchas cinza, então restritas as quadrículas B4 e B5 no nível anterior 

espalharam-se para as quadrículas A4 e A5 e C4 e C5, deixando o sedimento com nuances que iam do cinza-

claro ao cinza mais escuro (10 YR 6/1). As feições com presença de concha indicaram a existência da 

ocupação sambaquieira abaixo da camada de terra preta. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, estilhas e 

lascas de rocha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e muito percolada pela ação da chuva. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos. A 

direção do material permaneceu a mesma que o nível anterior. A cerâmica não se associou à Tradição Mina, 

por não apresentar formas simples e antiplástico em concha. A cerâmica deste nível apresentou antiplástico 

mineral, com decoração Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

20 cm a 30 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de terra escura observada em parte das quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/1 e 10 YR 3/1), e associada a manchas maiores de concha. 

O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente arenoargiloso. As propriedades morfológicas 

indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta associado a 

conchas. As manchas cinza, então restritas as quadrículas B4 e B5 no nível anterior, espalharam-se para as 

quadrículas A4 e A5, C4, C5, D4 e D5, deixando o sedimento com nuances que iam do cinza-claro ao cinza 

mais escuro (10 YR 6/1). Contudo, nas quadrículas A1, A2, B1, B2, C2 e D2 o sedimento permaneceu 

homogêneo, sem a ocorrência das manchas de conchas entremeada com a terra preta. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, estilhas e 

lascas de rocha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas e carvão para datação. A cerâmica se 

mostrou pouco fragmentada e muito percolada pela ação da chuva. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos. A direção do material permaneceu a mesma que o nível anterior. A cerâmica não se associou à 

Tradição Mina, por não apresentar formas simples e antiplástico em concha. A cerâmica deste nível 

apresentou antiplástico mineral, com decoração Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado. Nas 

manchas de concha não foi observado material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  



 

 

299 

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

30 cm a 40 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de terra escura observada em algumas quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/1 e 10 YR 3/1) e associada a manchas maiores de concha. O 

sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente arenoargiloso. As propriedades morfológicas indicaram 

tratar-se, provavelmente, de arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta. A partir de 32 cm de 

profundidade a terra preta associou-se as feições de conchas, que se apresentaram contínuas e espacialmente 

mais abrangentes que o nível anterior. As manchas cinza, que até essa profundidade não constituíram 

ocorrência homogênea, estando sempre entremeada com a terra preta, foram consideradas como a primeira 

camada da ocupação sambaquieira, com presença hegemônica de restos faunísticos, cerâmica e carvão (10 

YR 6/1). Apesar de a ocupação sambaquieira ter ocorrido a partir dessa profundidade nas quadrículas A4, A5, 

B4, B5, C4, C5, D4 e D5, no nível anterior se espalharam para as quadrículas C4, C5, D4 e D5. Nas 

quadrículas A1, A2, B1, B2, C2 e D2 o sedimento permaneceu escuro, sem a ocorrência das manchas de 

conchas entremeada com a terra preta, que se iniciou em parte da superfície ampla. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos e conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. No entanto, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos 

fragmentos cerâmicos. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. Nas quadrículas 

onde se evidenciou a camada de concha a cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas 

simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. Na quadrícula A4 foi 

evidenciada uma lâmina de machado polida. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

40 cm a 50 cm 
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COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

No início deste nível foi observada uma camada com cerca de 3 cm de espessura de coloração marrom-

amarelada (10 YR 6/8), consistência arenoargilosa e bastante compactada e concrecionada, associada a 

grande quantidade de conchas calcinadas, ossos de peixes e mamíferos, e carvão. Esse sedimento recobriu 

estrutura de combustão associada à camada de concha que forma o sambaqui. A partir dessa profundidade a 

camada de concha tornou-se homogênea em todas as quadrículas da Superfície Ampla, apresentando 

coloração cinza em várias tonalidades 10 YR 6/1. Foram evidenciados bolsões de concha inteiras e 

fragmentadas, com concentração de exemplares calcinados na parte oeste da escavação. As altas taxas de 

carbonato de cálcio, este oriundo das conchas que formam o sambaqui, auxiliaram na preservação de restos 

orgânicos, principalmente dos microvestígios ósseos. Foram anotadas bioturbações por tronco de árvores e 

buracos de insetos que entremeiam a camada do sambaqui. Na quadrícula B4 foi observada estrutura de 

habitação com o negativo de um buraco de estaca, compactado com concha e sedimento alaranjado. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos e conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. Contudo, esta estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos, que não se apresentaram de forma abrupta, estando os vestígios arqueológicos claramente 

associados ao seu contexto deposicional. A direção do material permaneceu a mesma do nível anterior. Nessa 

profundidade a cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície 

escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

50 cm a 60 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas bastante compactadas, inteiras e fragmentadas, com vários exemplares 

calcinados, ossos de peixes, mamíferos, carvão e grande quantidade de cerâmica. Foram observadas 

estruturas de combustão e de habitação, a exemplo de buraco de estaca. Na quadrícula B2 foi escavada uma 

grande fogueira com um recipiente cerâmico em seu interior, associado a gastrópodes, ossos de peixes e 
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mamíferos. Neste nível foram observadas estruturas e feições de diferentes naturezas, a exemplo de 

sepultamento depositado no vértice oeste da quadricula A5, junto ao perfil, onde foi evidenciado um crânio, 

provavelmente de criança, associado a um pequeno vasilhame cerâmico; estrutura de combustão com 

fogueiras por diversas quadrículas e um forno na quadrícula D4, com carvão e fragmentos cerâmicos 

depositados em seu interior. A coloração da camada apresentou-se cinza em várias tonalidades, 

predominando 10 YR 6/1. Foram anotadas bioturbações por tronco de árvores e buracos de insetos que 

entremeiam a camada do sambaqui. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos e conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. Contudo, esta estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. Nessa 

profundidade a cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície 

escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

60 cm a 70 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas bastante compactadas, inteiras e fragmentadas, com vários exemplares 

calcinados, ossos de peixes, mamíferos, carvão e grande quantidade de cerâmica. A coloração da camada 

apresentou-se cinza em várias tonalidades, predominando 10 YR 6/1. Foram anotadas bioturbações por tronco 

de árvores e buracos de insetos que entremeiam a camada do sambaqui. Nas quadrículas A1 e A2 foram 

observadas feições de sedimento marrom-alaranjado associado a camadas de conchas. Nesses setores 

diminuiu a quantidade de material arqueológico, provavelmente indicando o fim do pacote arqueológico e o 

início do solo estéril. As feições se apresentaram com a coloração marrom-amarelada (10 YR 6/8), 

consistência argiloarenosa com concreções lateríticas. A escavação da quadrícula A5 expôs o sepultamento já 

apontado no nível anterior, com acompanhamento funerário de recipiente cerâmico e um animal. 
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COLETA REALIZADA 

Foi coletada menor quantidade de material arqueológico, representado por fragmentos cerâmicos, restos 

faunísticos, principalmente ossos e conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada 

e sem percolação. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta, 

estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material 

permaneceu a mesma que a do nível anterior. Nesta profundidade a cerâmica se associou à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

70 cm a 80 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada Latossolo de coloração marrom-amarelada (10 YR 6/8), consistência 

argiloarenosa com concreções lateríticas associada ao sedimento escavado. Foram anotadas bioturbações por 

tronco de árvores e buracos de insetos que entremearam essa camada e fizeram com que lentes de conchas 

avançassem para este nível. O material arqueológico ocorreu em menor densidade que nos outros níveis e 

apenas na quadrícula A4, depositado na profundidade de 71 cm, desaparecendo nos níveis seguintes. Tal 

situação indicou o fim do pacote arqueológico e o início do solo estéril. A escavação do sepultamento da 

quadrícula A5 foi interrompida, pois parte do esqueleto avançava para área externa delimitada na superfície 

ampla. Com vistas a retirar a sepultamento em bloco foi aberta nova unidade denominada de apêndice do 

sepultamento A6, que foi escavada e nivelada com a Superfície Ampla, até chegar na profundidade do 

esqueleto. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados apenas carvões e algumas conchas residuais que penetraram na camada laterítica por 

bioturbação. O material associado ao esqueleto (conchas, ossos, cerâmica e líticos) foram associados ao bloco 

e retirado em conjunto com o sepultamento. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5, C2, C4, C5, 

D2, D4, D5 

80 cm a 100 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A finalização da escavação da Superfície Ampla se deu entre 80 cm a 100 cm de profundidade, em nível 

escavado com intervalo de 20 cm, pelo fato de o nível anterior ter apresentando pouco material arqueológico 

apenas na quadrícula A4. Pelo exposto, o nível 9 foi finalizado em 100 cm de profundidade. Além disso, 

foram realizados poços-teste em todas as quadrículas. Os poços-teste aprofundaram em mais 90 cm a área da 

superfície ampla, alcançando 1,90 m. As características do material retirado apontaram as mesmas 

conformações do nível anterior, com Latossolo de coloração marrom-amarelada (10 YR 6/8), consistência 

argiloarenosa com concreções lateríticas em alta concentração. Apesar de algumas bioturbações, que fizeram 

com que a camada de concha avançasse sobre o Latossolo, criando bolsões de conchas, o material 

arqueológico desapareceu do registro, sendo, portanto, o nível 9 considerado arqueologicamente estéril. 

COLETA REALIZADA 

Não foram coletados materiais arqueológicos neste nível. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

4.3.1.6  Estratigrafia 

 

Considerando todos os níveis trabalhados na Superfície Ampla do Sambaqui do 

Bacanga, a escavação das quadrículas se deu até 100 cm de profundidade, apesar de a cultura 

material ter desaparecido do registro do sítio em 76 cm de profundidade.  

A escavação do último nível das quadrículas alcançou entre 80 cm a 100 cm, diante da 

possibilidade de ocorrência de material arqueológico após o nível estéril. Além disso, como 

medida de precaução foram realizados poços-teste a partir dessa profundidade, alcançando 1,90 

m de profundidade. Nessas atividades não foram evidenciados vestígios das ocupações humanas 

que formaram o sítio arqueológico. 

Pelo exposto, os níveis escavados possibilitaram construir as seguintes considerações: 
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 Foram escavados 9 (nove) níveis com intervalos de 10 cm em 10 cm, sendo que o 

último nível foi escavado com intervalo de 20 cm, alcançando 100 cm de profundidade; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre 0 - 10 

cm até 70 cm - 80 cm de profundidade, com material arqueológico ocorrendo até 76 cm 

de profundidade, portanto no nível 8 (oito); 

 A camada estéril do sítio arqueológico se deu a partir dos 76 cm de profundidade, 

correlacionada com a inexistência de material arqueológico e a ocorrência de Latossolo 

com concreções lateríticas; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 

eventos pós-deposicionais permitiram identificar 5 (cinco) camadas para o sítio 

arqueológico; 

 As recorrências e particularidades das camadas evidenciadas, levando em consideração 

as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro arqueológico 

permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana na área do 

Sambaqui do Bacanga, quando se associaram todos os dados oriundos das campanhas 

de escavação e da análise dos vestígios arqueológicos;  

 As 3 (três) ocupações humanas deste sítio serão descritas no último capítulo da tese, 

com base na interpretação dos processos de formação do Sambaqui do Paço do Lumiar, 

caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material cerâmica. 

 

Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico do Sambaqui do 

Bacanga foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, filmagens, desenhos e 

descrição dos processos de formação presentes nos perfis Sudoeste, Noroeste e Nordeste da 

Superfície Ampla, escavada em 2010; e do Perfil 1, escavado em 2006. 

As fotografias e croquis dos cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado e 

depois tratados em Corel Draw. A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com 

precisão a composição do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na 

formação do registro arqueológico deste sítio, conforme as pranchas e as descrições que se 

seguem. 
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Figura 347 – Delimitação e desenho das camadas que 

formaram o Perfil Sudoeste. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

Figura 348 – Croqui do corte das camadas que 

formaram o Perfil Sudoeste. Desenho: Pedro 

Gaspar, 2010. 
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PRANCHA 12 – SUPERFÍCIE AMPLA – PERFIL 

SUDOESTE – QUADRÍCULAS A1 E A2 
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As camadas que formaram Perfil Sudoeste da Superfície Ampla do Sambaqui do 

Bacanga apresentaram a seguinte composição: 

Camada 1 – Latossolo com concreções lateríticas coloração – 7.5 YR 5/8, consistência 

argiloarenoso, sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada apresentou espessura 

variada de acordo com o grau de penetração das camadas imediatamente depositadas sobre ela e 

que formam o pacote arqueológico. No Perfil Sudoeste, Quadrículas A1 e A2, o Latossolo com 

concreções lateríticas ocorreu entre os níveis 8 e 9, avançando nas cotas do perfil de 76 cm a 

100 cm de profundidade. Apesar de algumas bioturbações ocasionarem a penetração e o avanço 

da camada de concha sobre o Latossolo, criando bolsões de conchas, o material arqueológico 

desapareceu do registro, sendo, portanto, o nível 9 considerado arqueologicamente estéril. A 

Camada 1 correspondeu ao nível arqueologicamente estéril do sítio, sendo solo característico da 

Formação Barreiras, onde as ocupações humanas se assentaram, sendo observada por toda a 

área da Superfície Ampla. 

Camada 2 – Arenosa com concha em decomposição – coloração 7.5 YR 5/8, associada à 

ocorrência de material arqueológico, principalmente por conchas residuais e em decomposição, 

carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis, cerâmica e lítico. Essa camada situou-se 

entre o Latossolo com concreções lateríticas, e a Camada 3, formada pelas conchas do 

sambaqui. O pacote arqueológico correspondente a ela por vezes avançou na Camada 3, 

misturando o sedimento arenoso com as conchas. Por esse motivo, a espessura da mesma variou 

de acordo com a quadrícula escavada. . No Perfil Sudoeste, Quadrículas A1 e A2, a camada 

Arenosa com concha em decomposição ocorreu entre os níveis 4 a 8, avançando nas cotas  do 

perfil, de 40 cm a 76 cm de profundidade. Correspondeu à camada residual do sambaqui, com 

forte presença de cultura material associada a esse momento de ocupação. Estruturas de 

combustão, sepultamento e habitação, além de várias feições e concentração de materiais 

arqueológicos foram observadas nessa camada. 

Camada 3 – Concha – coloração 2.5 YR 2/1 – conchas majoritariamente trituradas ou em 

decomposição associada a lentes de conchas inteiras e calcinadas de várias espécies de bivalves 

e gastrópodes e grande quantidade de material arqueológico, principalmente fragmentos 

cerâmicos e restos faunísticos. Foram observadas várias espécies de bivalves, a exemplo da 

Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp. e Ostrea mangle, Mytella guyanensis, Lucina pectinata; e 

gastrópodes, a exemplo de Thais sp., Megalobolimus sp. Nessa camada foram observados ossos 

de várias espécies animais; grande quantidade de carvão, restos vegetais, fragmentos cerâmicos, 

material lítico e blocos de laterita. Entremeando a camada de concha, finas lentes de sedimento 

arenoso de coloração cinza ou amarelada formavam microcamadas com distintas características. 

A maioria delas foi observada recobrindo as fogueiras. No Perfil Sudoeste, Quadrículas A1 e 

A2, a camada de concha ocorreu entre os níveis 3 a 8, avançando nas cotas do perfil, de 38 cm a 
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96 cm de profundidade. Correspondeu ao pacote arqueológico da ocupação sambaquieira, com 

forte presença de cultura material associada a esse momento de ocupação. Estruturas de 

combustão, sepultamento e habitação, além de várias feições e concentração de materiais 

arqueológicos, foram observadas nessa camada. 

Camada 4 – Terra Preta – coloração 7.5 YR 3/1 (preta) – consistência arenoargilosa formada 

por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e blocos de laterita. 

Lentes residuais de conchas, a partir dos 30 cm de profundidade associaram-se à camada de 

terra preta na face noroeste da escavação. No Perfil Sudoeste, Quadrículas A1 e A2, a camada 

de terra preta recobriu toda a superfície do sítio arqueológico, avançando nas cotas do perfil de 

3 cm até 76 cm de profundidade. Correspondeu ao pacote arqueológico associado à ocupação 

humana pós-sambaquieira, com forte presença de cultura material relacionada a esse momento 

de ocupação. As conchas e restos de fauna não formam mais os principais elementos do registro 

arqueológico, sendo observados nessa camada estruturas de combustão, áreas com concentração 

de material cerâmico, bolsões de lascamento e poucos vestígios faunísticos. 

Camada 5 – Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) – consistência arenoargilosa formada por 

restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados ao 

material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada superficial do sítio 

arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos de formação natural e 

antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No Perfil Sudoeste, 

Quadrículas A1 e A2, a camada húmica recobriu toda a superfície do sítio arqueológico 

relacionada à ocupação humana que resultou na formação da terra preta, avançando nas cotas 

mais superficiais do sítio arqueológico, entre 3 cm e 1 cm de profundidade, do perfil de 3 cm até 

76 cm de profundidade. Correspondeu ao pacote arqueológico que mais vem sofrendo 

deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, do vento, de animais e do homem. 

Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a exemplo da camada de terra preta, a camada 

húmica confunde-se com os períodos finais de ocupação do sítio arqueológico, sendo 

evidenciado na superfície bolsões de lascamento e áreas com fragmentos cerâmicos. 
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PRANCHA 13 – SUPERFÍCIE AMPLA – PERFIL NORDESTE - QUADRÍCULA D4 
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As camadas que formaram o Perfil Nordeste da Superfície Ampla do Sambaqui do 

Bacanga apresentaram a seguinte composição: 

Camada 1 – Latossolo com concreções lateríticas – coloração 7.5YR 5/8, consistência 

argiloareno, sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada apresentou espessura 

variada de acordo com o grau de penetração das camadas imediatamente depositadas sobre ela e 

que formam o pacote arqueológico. No Perfil Nordeste, Quadrícula D4, foi observada uma 

feição correspondente à camada superior, que avançou no horizonte laterítico, formando um 

bolsão de concha com cerca de 14 cm de espessura, entre os níveis 6 e 7, em camada já 

considerada estéril nas outras quadrículas. A penetração da camada de conchas no Latossolo 

pode ter se dado por bioturbações criadas por buracos de árvores ou de animais. Para além dessa 

situação, o Latossolo com concreções lateríticas ocorreu entre os níveis 8 e 9, avançando nas 

cotas do perfil de 76 cm a 100 cm de profundidade. Apesar de algumas bioturbações 

ocasionarem a penetração e avanço da camada de concha sobre o Latossolo, criando bolsões de 

conchas, o material arqueológico desapareceu do registro, sendo, portanto, o nível 9 considerado 

arqueologicamente estéril. A Camada 1 correspondeu ao nível arqueologicamente estéril do 

sítio, sendo solo característico da Formação Barreiras, onde as ocupações humanas se 

assentaram, sendo observada por toda a área da Superfície Ampla. 

Camada 2 – Forno de Argila – coloração 7.5 YR 5/8, consistência argilosa, contudo endurecida 

e concrecionada, tratando-se de um forno modelado com argila e depois aquecido. Essa 

estrutura apresentou 26 cm de altura, por 66 cm de comprimento, em formato circular na 

extremidade, formando um fosso com profundidade de 23 cm. Em seu interior havia grande 

concentração de material cerâmico, restos faunísticos, carvão e objetos em pedra. O forno será 

melhor descrito no item sobre as estruturas. 

Camada 3 – Arenosa com concha em decomposição – coloração 7.5 YR 5/8, pacote formado 

por conchas em decomposição associado a sedimento arenoso de coloração cinza (10 YR 4/2), 

provavelmente oriundo da decomposição das conchas e sedimentação dessa camada. Além 

disso, foram observadas finas lentes de sedimento siltoso de coloração alaranjada (10 YR 6/8) 

recobrindo as fogueiras. Com relação aos vestígios arqueológicos, foram observados conchas 

residuais e em decomposição, carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis, cerâmica e 

lítico. A deposição da Camada 3 situou-se entre o Latossolo, com concreções lateríticas, e a 

camada 5, formada pela Terra Preta. Contudo, esta não se apresentou homogeneamente, sendo 

que no sentido sudoeste, em direção à Quadrícula D5, entre 65 cm e 100 cm, foram observadas 

duas camadas menores, também depositadas entre o Latossolo e a Terra preta, sendo a primeira 

considerada como Camada 3A, denominada de Concha triturada (7.5 YR 6/1), formada por 

conchas fragmentadas e carvão. Essa camada é recoberta por um sedimento enegrecido (7.5YR 

2.5/1), provavelmente depositado intencionalmente, a julgar pelo corte observado neste perfil, e 
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está depositada sobre a Camada 1 – Latossolo com concreções lateríticas. Especificamente neste 

setor da Superfície Ampla a camada de concha se misturou com as demais, variando em 

espessura e em composição arqueológica. No Perfil Nordeste, Quadrícula D4, a camada arenosa 

com concha em decomposição ocorreu entre os níveis 2 a 6, avançando nas cotas do perfil, de 

20 cm a 56 cm de profundidade. Correspondeu à camada relacionada com a ocupação 

sambaquieira e com a formação deste sambaqui, diante da forte presença de cultura material 

associada a esse momento de ocupação, a exemplo da ocorrência de conchas majoritariamente 

trituradas ou em decomposição relacionadas a lentes de conchas inteiras e calcinadas de várias 

espécies de bivalves e gastrópodes e grande quantidade de material arqueológico, 

principalmente fragmentos cerâmicos e restos faunísticos. Foram observadas várias espécies de 

bivalves, a exemplo da Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp. e Ostrea mangle, Mytella 

guyanensis, Lucina pectinata; e gastrópodes, a exemplo de Thais sp., Megalobolimus sp. Nessa 

camada foram observados ossos de várias espécies animais, grande quantidade de carvão, restos 

vegetais, fragmentos cerâmicos, material lítico e blocos de laterita. Entremeando a camada de 

concha, finas lentes de sedimento arenoso de coloração cinza ou amarelada formavam 

microcamadas com distintas características, sendo que a maioria delas foi observada recobrindo 

as fogueiras. 

Camada 4 – Terra Preta – coloração 7.5 YR 3/1 (preta) – consistência arenoargilosa formada 

por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e blocos de laterita. 

Lentes residuais de conchas, a partir dos 16 cm de profundidade associaram-se à camada de 

terra preta na face noroeste da escavação. No Perfil Nordeste, Quadrícula D4, a camada de terra 

preta recobriu toda a superfície do sítio arqueológico, avançando nas cotas do perfil, entre 3 cm 

até 48 cm de profundidade, correspondendo aos níveis 1 a 5. Esse pacote se apresentou de forma 

homogênea em toda a quadrícula, apesar de penetrar na camada de concha, no forno e na 

camada húmica por causa de ações antrópicas e naturais que ocorreram no sítio. Associa-se à 

ocupação humana pós-sambaquieira, com forte presença de cultura material relacionada a esse 

momento de ocupação. As conchas e restos de fauna não formam o registro arqueológico, sendo 

observados nessa camada estruturas de combustão, áreas com concentração de material 

cerâmico, bolsões de lascamento e poucos vestígios faunísticos. 

Camada 5 – Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) – consistência arenoargilosa formada por 

restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados ao 

material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada superficial do sítio 

arqueológico, correspondendo ao seu momento atual, quando processos de formação natural e 

antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico, correspondendo ao pacote 

arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, 

vento, animais e pela ação humana. Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a exemplo da 

camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos finais de ocupação do 
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sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície bolsões de lascamento e áreas com 

fragmentos cerâmicos. 
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PRANCHA 14 – SUPERFÍCIE AMPLA – PERFIL NOROESTE 

QUADRÍCULAS B3, C3 e D3 
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As camadas que formaram o Perfil Noroeste da Superfície Ampla do Sambaqui do 

Bacanga apresentaram a seguinte composição: 

Camada 1 – Latossolo com concreções lateríticas – coloração 7.5 YR 5/8, consistência 

argiloarenoso, sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada apresentou espessura 

variada de acordo com o grau de penetração das camadas imediatamente depositadas sobre ela e 

que formam o pacote arqueológico. No Perfil Noroeste, Quadrículas B3, C3 e D3, essa camada 

apresentou-se de forma homogênea, com pouca penetração das camadas superiores no horizonte 

laterítico, com exceção da quadrícula D3, onde a camada de conchas trituradas alcançou 91 cm 

de profundidade, sendo a cota mais baixa de todo o Perfil Noroeste, correspondendo ao nível 9. 

A penetração da camada de conchas no Latossolo pode ter se dado por bioturbações criadas por 

buracos de árvores ou de animais. Apesar de algumas bioturbações ocasionarem a penetração e 

o avanço da camada de concha sobre o Latossolo, criando bolsões de conchas, o material 

arqueológico ocorrido nessa camada está associado ao pacote arqueológico que se encontra 

sobre o Latossolo, estabelecido no nível 8. A Camada 1 correspondeu ao nível 

arqueologicamente estéril do sítio, sendo solo característico da Formação Barreiras, onde as 

ocupações humanas se assentaram, sendo observada por toda a área da Superfície Ampla. 

Camada 2 – Arenosa com concha em decomposição – coloração 7.5 YR 5/8, formada por 

conchas em decomposição associada a sedimento arenoso de coloração cinza (10 YR 4/2), 

provavelmente oriundo da decomposição das conchas e sedimentação desta camada. Com 

relação aos vestígios arqueológicos foram observados conchas residuais e em decomposição, 

carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis, cerâmica e lítico. A Camada 2 está 

depositada sobre o Latossolo com concreções lateríticas, estando entre uma feição arenosa de 

coloração cinza e a camada 4, formada por Terra Preta. A camada 2 não se apresentou 

homogeneamente, sendo que no sentido sudoeste, entre as quadrículas B3, C3 e D3, foram 

observadas camadas intermediárias, caracterizadas por apresentar um sedimento siltoarenoso de 

coloração cinza (7.5 YR 6/1), provavelmente oriundo de conchas decompostas e sedimentação 

do sítio arqueológico, na cota de 28 cm de profundidade (quadrícula B3) até 81 cm de 

profundidade (quadrícula D3), por vezes com 35 cm de espessura (quadrícula B3) chegando a 

alcançar menos de 10 cm (quadrícula D3). Por causa da especificidade dessa camada, que 

entremeou a camada de Latossolo e a de Concha em decomposição, preferiu-se nominá-la de 

camada 3, que será descrita adiante. A Camada 2, é formada por conchas associadas a muitos 

vestígios arqueológicos, inclusive, nas quadrículas B3 e C3 foram evidenciadas estruturas de 

combustão, cujos blocos de laterita que estruturam a fogueira permaneceram no perfil Noroeste. 

A Camada 2 variou em espessura e composição arqueológica nas três quadrículas que formaram 

a estratigrafia Noroeste. Na Quadrícula B3 apresentou-se entre 23 cm até 54 cm de espessura, 

aparentando uma feição disforme, com baixa compactação e muito material cerâmico, blocos de 
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laterita e carvão. Na Quadrícula C3 a Camada 2 se apresentou entre 27 cm até 57 cm de 

espessura, sendo entremeada, em grande parte, pela camada siltoarenosa cinza, com baixa 

densidade de material arqueológico, sendo notados blocos de laterita das estruturas de 

combustão. A aparência da camada estava menos disforme que a da quadrícula B3. Por fim, na 

Quadrícula D3 a Camada 2 se situou entre 8 cm até 51 cm de espessura, também entremeada, 

em grande parte, pela camada siltoarenosa cinza, com alta densidade de material arqueológico 

formado pelas estruturas de combustão. Essa camada correspondeu à ocupação sambaquieira e à 

formação deste sambaqui, com forte presença de cultura material relacionada a esse momento 

de ocupação, a exemplo da ocorrência de conchas majoritariamente trituradas ou em 

decomposição, lentes de conchas inteiras e calcinadas de várias espécies de bivalves e 

gastrópodes, além de grande quantidade de material arqueológico, principalmente fragmentos 

cerâmicos e restos faunísticos. Foram observadas várias espécies de bivalves, a exemplo da 

Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp. e Ostrea mangle, Mytella guyanensis, Lucina pectinata; e 

gastrópodes, a exemplo de Thais sp., Megalobolimus sp. Nessa camada foram observados ossos 

de várias espécies animais, grande quantidade de carvão, restos vegetais, fragmentos cerâmicos, 

material lítico e blocos de laterita. Entremeando a camada de concha, finas lentes de sedimento 

arenoso de coloração cinza ou amarelada formavam microcamadas com distintas características, 

sendo que a maioria delas foi observada recobrindo as fogueiras. 

Camada 3 – Siltoarenosa – coloração 7.5 YR 6/1 (cinza) formada provavelmente por conchas 

decompostas associadas a sedimento siltoarenoso de coloração cinza (10 YR 4/2), 

possivelmente oriundo da queima das conchas e da sedimentação nessa camada. A Camada 3 

por vezes estava depositada sobre a sobre a Camada 2 (quadrícula B3) ou entremeada com esta 

(quadrículas C3 e D3), sendo de feição disforme e apresentando variação em relação ao material 

arqueológico associado a ela. Em algumas situações, a exemplo da quadrícula B3, a camada 

recobriu fogueiras ou estava associada a grande quantidade de carvão. A distribuição dessa 

camada entre as quadrículas variou em espessura e forma. Na Quadrícula B3 se estendeu entre 9 

cm a 28 cm de espessura, em forma de bolsão cobrindo um conjunto de blocos de laterita de 

uma figueira e sem material arqueológico. Na Quadrícula C3 a espessura da Camada 3 variou 

entre 5 cm e 15 cm de espessura, permanecendo a sua associação com blocos de laterita e feição 

disforme. Por fim, na Quadrícula D3 apresentou-se entre 5 cm e 9 cm de espessura, com feição 

mais uniforme em relação as camadas do sítio, associada a carvão e a fragmentos cerâmicos. 

Apesar da Camada 3 apresentar pouca quantidade de conchas inteiras ou fragmentadas, a 

mesma associou-se diretamente com a Camada 2 relacionada com a ocupação sambaquieira. 

Provavelmente, processos de formação específicos ocorreram nessa camada para sua 

composição diferenciada das demais, a exemplo de combustão ou mesmo limpeza da camada de 

conchas que a recobria. 
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Camada 4 – Terra Preta – coloração 7.5 YR 3/1 (preta) – consistência arenoargilosa formada 

por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e blocos de laterita. 

Lentes residuais de conchas, a partir dos 30 cm de profundidade associaram-se à camada de 

terra preta na face sudoeste da escavação. No Perfil Nordeste, Quadrículas B3, C3 e D3, a 

Camada de Terra Preta recobriu toda a superfície do sítio arqueológico, avançando nas cotas do 

perfil de forma heterogênea. A Camada 4 está depositada sobre a Camada 2 e 3, ocorrendo com 

espessuras variadas. Na Quadrícula B3 a Camada 4 situou-se entre 39 cm a 45 cm de espessura, 

composta por fragmentos cerâmicos e carvão, aparentando relativa uniformidade, com pequenas 

instruções 2 e 3 que alcançaram até 47 cm de profundidade. Sobre a Quadrícula C3 a Camada 4 

situou-se entre 41 cm e 54 cm de espessura, avançando na Camada 2, sendo composta pela 

Terra Preta, sem presença de material arqueológico. A sua conformação no sítio aparentou 

relativa uniformidade. Na Quadrícula D3 a Camada de Terra Preta se apresentou entre 40 cm a 

50 cm de espessura, com intensa penetração nas Camadas 2 e 3. A Camada 4 associou-se a 

fragmentos cerâmicos, carvão e material lítico, aparentando feição disforme, relacionando-se 

com a ocupação humana pós-sambaquieira, com forte presença de cultura material associada a 

esse período de ocupação. 

Camada 5 – – Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência arenoargilosa formada 

por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados ao 

material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada superficial do sítio 

arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos de formação natural e 

antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico, correspondendo ao pacote 

arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, 

do vento, de animais e do homem. Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a exemplo da 

camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos finais de ocupação do 

sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície bolsões de lascamento e áreas com 

fragmentos cerâmicos. 

 

O Perfil 1 correspondeu a uma unidade de escavação de 5 m2 no sentido sul-norte, com 

subdivisões em quadrículas de 1 m2 cada. O processo de escavação ocorreu de forma 

escalonada, a partir da Quadrícula 1, no sentido sul-norte, formando degraus com diferença de 

30 cm entre as quadrículas, conforme se rebaixava a escavação. Nele foram evidenciadas 

estruturas de combustão e áreas com concentração de materiais arqueológicos, formadas por 

carvões, conchas e outros restos faunístico, cerâmica e materiais líticos, conforme descrição 

sucinta das quadrículas (BANDEIRA, 2008b). 
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PRANCHA 15 – PERFIL 1 - QUADRÍCULAS 1, 2, 3, 4 e 5 
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O Perfil 1, cuja estratigrafia será apresentada a seguir, foi escavado em área de cota 

altimétrica n. 72, apresentando 6 m de altura em relação à área de maior declividade do sítio 

arqueológico, estando 2 m abaixo da Superfície Ampla e 27 m em relação ao nível médio do 

mar.  

O Perfil Oeste foi escavado até 185 cm de profundidade, alcançando a camada estéril do 

sítio arqueológico. Diferentemente do procedimento adotado na Superfície Ampla, a escavação 

do Perfil 1 foi executada em decapagem por níveis naturais, seguindo a topografia natural do 

relevo e a conformação da deposição do pacote arqueológico do sítio. 

A abertura desse setor foi pela necessidade de se coletar amostras orgânicas e 

inorgânicas para testes arqueométricos, datações, sedimentologia do sítio e observação da 

disposição dos vestígios arqueológicos em termos verticais em uma das declividades mais 

acentuadas do sítio arqueológico. 

As camadas que formaram o Perfil Noroeste da Superfície Ampla do Sambaqui do 

Bacanga apresentaram a seguinte composição: 

Camada 1 – Latossolo com concreções lateríticas – coloração 7.5 YR 5/8, consistência 

argiloarenoso, associada a concreções lateríticas do embasamento rochoso da Formação 

Barreiras, sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada se apresentou 

homogeneamente, com a mesma espessura e composição em todas as quadrículas. Nas 

Quadrículas 4 e 5 foram observadas penetrações da camada de concha depositada sobre o 

horizonte laterítico. A penetração das conchas no Latossolo pode ter se dado por bioturbações 

criadas por buracos de árvores ou de animais. A Camada 1 correspondeu ao nível 

arqueologicamente estéril do sítio, sendo solo característico da Formação Barreiras, onde as 

ocupações humanas se assentaram, sendo observada por toda a área da Superfície Ampla. A 

Camada 1 alcançou 185 cm de profundidade se estendo até por 4,5 m de extensão no sentido 

sul-norte das quadrículas 1, 2, 3, 4 e 5. 

Camada 2 – – Latossolo com ocorrência arqueológica – coloração 7.5 YR 5/8, consistência 

arenoargilosa com baixa densidade de concreção laterítica, associadas a vestígios arqueológicos, 

a exemplo de fragmentos cerâmicos, material lítico, restos faunísticos e carvão. A camada está 

depositada entre 137 cm a 177 cm de profundidade sobre o Latossolo com concreção laterítica 

estéril arqueologicamente, com 40 cm de espessura. A ocupação humana correspondente a 

Camada 2. É distinta da observada nas camadas superiores, em que conchas e restos ósseos 

perfazem a maior parte do registro arqueológico observado. A ausência desses elementos como 

formador do pacote arqueológico foi a justificativa necessária para diferenciar as ocupações 

associadas à Camada 2 e à Sambaquieira, a primeira relacionada ao Latossolo e a segunda 

formada pelas conchas que estão depositadas sobre o Latossolo com ocorrência arqueológica.  



 

 

320 

 

Camada 3 – Conchas associadas a sedimentos de composição e coloração distintas – 

coloração 7.5 YR 6/1 (cinza), consistência arenosa formada pela presença maciça de conchas e 

restos faunísticos, carvão, blocos de laterita, material lítico e grande quantidade de fragmentos 

cerâmicos. Essa camada foi formada entre 7 cm e 137 cm de profundidade, formando o pacote 

arqueológico mais espesso do sítio, com cerca de 130 cm de material arqueológico associado à 

ocupação sambaquieira. Nesse espesso pacote arqueológico foram observadas microcamadas, 

associadas à ocupação sambaquieira e uma diversidade de vestígios faunísticos, a exemplo de 

conchas inteiras, fragmentadas e calcinadas, trituradas de várias espécies de bivalves e 

gastrópodes (Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp. e Ostrea mangle, Mytella guyanensis, 

Lucina pectinata; e gastrópodes, a exemplo de Thais sp., Megalobolimus sp.); fragmentos de 

concha, material lítico e bolsões de carvão, associados a ossos de peixe circundados por blocos 

de laterita, formando estruturas de combustão. Em relação as microcamadas evidenciadas nesse 

pacote, destaque para Camada 3A, depositada entre 177 cm a 160 cm de profundidade, sendo 

formada por sedimentos de consistência arenosa e coloração preta (7.5 YR 3/1), relacionados 

com concha triturada e com grande quantidade de material arqueológico. Em seguida, foi 

registrada a Camada 3B, situada entre 160 cm e 60 cm, sendo formada por sedimento 

arenoargiloso de coloração escura (7.5 YR 3/1), associada a grande quantidade de conchas 

trituradas e decompostas, carvão, ossos de mamíferos e peixes, fragmentos de cerâmica e 

material lítico. Sobre a camada anterior foi anotada a camada 3C, situada entre 47 cm e 60 cm 

de profundidade, que se caracterizou por apresentar sedimento de coloração escura (7.5 YR 

3/1), associado a baixa ocorrência de concha triturada, fragmentos cerâmicos, blocos de laterita, 

ossos de peixe e carvão. Por fim, a Camada 3D situou-se entre 26 cm e 37 cm de profundidade, 

formada por fina camada de sedimento siltoso de coloração alaranjada, associado a conchas 

decompostas e trituradas, fragmentos cerâmicos, carvão, blocos de laterita e ossos estruturados 

em uma fogueira. Apesar da diversidade na formação e na composição da Camada 3, esta se 

associou à ocupação sambaquieira deste sítio arqueológico. 

Camada 4 – Terra preta com conchas – coloração 7.5 YR 3/1 (preta), consistência 

arenoargilosa, com pouca presença de concha, restos ósseos, fragmentos cerâmicos, blocos de 

laterita e carvão. Essa camada situou-se entre 26 cm de 10 cm de profundidade, apresentando 

uma conformação mais homogênea em sua composição. A partir desta cota percebeu-se que as 

conchas e restos alimentares não mais predominaram na formação do pacote arqueológico, 

anteriormente associados à ocupação sambaquieira. As poucas conchas, restos faunísticos e 

malacológicos foram relacionados a essa camada por fatores pós-deposicionais, a exemplo de 

bioturbações ou antropização da camada. Esta se associou à ocupação humana pós-

sambaquieira, com forte presença de cultura material relacionada a esse momento de ocupação. 

Na Camada 4 foram observadas estruturas de combustão, áreas com concentração de material 

cerâmico, bolsões de lascamento e poucos vestígios faunísticos. 
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Camada 5 – Terra Preta sem concha – coloração 7.5 YR 3/1 (preta), consistência arenoargilosa 

formada por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e blocos de 

laterita. A Camada 5 situou-se entre 10 cm e a superfície do sítio arqueológico. O pacote 

formado pela Terra Preta se apresentou homogeneamente em todo Perfil 1, sendo que a Camada 

5 associou-se à ocupação humana desse sítio em momentos posteriores ao sambaqui, sendo 

considerada como pós-sambaquieira. Nesse contexto, foi observada presença de cultura material 

associada a esse período de ocupação. As conchas e restos de fauna não formam mais o grosso 

do registro arqueológico, cuja principal evidência é a coloração enegrecida da terra, formada por 

atividades antrópicas por centenas de anos. 

Camada 6 – Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência arenoargilosa formada por 

restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados ao 

material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada superficial do sítio 

arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos de formação natural e 

antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico, correspondendo ao pacote 

arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, 

do vento, de animais e pela ação humana. Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a 

exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos finais de 

ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície bolsões de lascamento e áreas 

com fragmentos cerâmicos. 

 

4.3.1.7  Estruturas e feições 

 

As principais estruturas observadas na escavação da Superfície Ampla do Sambaqui do 

Bacanga foram de combustão, habitação e sepultamento. Além disso, foram registrados 

alinhamentos com material malacológico que demonstraram alguma intencionalidade em seu 

arranjo espacial. Foram evidenciadas concentrações de material cerâmico, lítico e ósseo não 

associadas a outros conjuntos vestigiais, sendo registrados isoladamente. 

As feições foram representadas pelas bioturbações ocasionadas, principalmente, pela 

ação de caules e raízes das árvores, radículas de gramíneas e buracos de insetos e pequenos 

roedores. 

As pranchas a seguir ilustram as estruturas, área de concentração e feições observadas 

na escavação da Área de Superfície Ampla do Sambaqui do Bacanga. 
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ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 1 

QUADRÍCULA: A4 NÍVEL: 0 – 10 cm  

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada no nível inicial da escavação, estruturada por blocos de laterita pequenos e 

arredondados, com grande concentração de carvão, ossos de peixe e fragmentos cerâmicos e material lítico. A 

fogueira estava bastante perturbada por raízes e radículas que movimentaram os vestígios arqueológicos, ela 

apresentou as seguintes medidas: 34 cm de raio e 2 cm de espessura da camada correspondente à área de 

combustão. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

 

ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 2 

QUADRÍCULA: D4 NÍVEL: 20 cm – 30 cm 

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada na intercessão da camada de terra preta e camada de conchas, onde foram observados 

blocos de laterita, associados a grande concentração de carvão, ossos de peixe, gastrópodes, fragmentos 

cerâmicos e material lítico. A fogueira estava bastante perturbada por raízes e radículas que movimentaram os 

vestígios arqueológicos. A área de dispersão de material arqueológico associado à estrutura de combustão 

totalizou 28 cm de raio, espalhando-se por toda a quadrícula. Na fogueira foram observadas lentes de conchas 

decompostas e cinzas, oriundas do processo de queima. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 3 

QUADRÍCULA: A4  NÍVEL: 20 – 30 cm 

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada na intercessão da camada de terra preta e camada de conchas, onde foram observados 

grandes fragmentos cerâmicos, entremeado por blocos de laterita, grande concentração de carvão, ossos de 

peixe, gastrópodes, fragmentos cerâmicos e material lítico sobre camada de conchas trituradas e calcinadas. A 

área de dispersão de material arqueológico associado à estrutura de combustão totalizou 23 cm de raio, 

concentrada no vértice sudeste da quadrícula, próxima a parede do perfil. Nessa estrutura foi escavado 

recipiente cerâmico parcialmente inteiro, com fragmentos associados que permitem a remontagem total da 

peça. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 
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ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 4 

QUADRÍCULA A1 NÍVEL: 30 – 40 cm 

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada na intercessão da camada de terra preta e camada de conchas, onde foram observados 

blocos de laterita alinhados em semicírculo, associados a fragmentos cerâmicos, concentração de carvão, 

ossos de peixe e feições de conchas decompostas em um fino sedimento siltoso. A área de dispersão de 

material arqueológico encontrava-se delimitada pelo alinhamento das lateritas, com 39 cm de extensão no 

sentido sudeste-nordeste, estando situada na parede nordeste da quadrícula A1. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 5 

QUADRÍCULA: A5 NÍVEL: 30 – 40 cm 

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada na camada de concha, onde foram observados blocos de laterita não alinhados, 

associados a fragmentos cerâmicos, grande quantidade de carvão, ossos de peixe articulados, um batedor em 

rocha granitoide sobre uma fina camada de concha, entremeada a um sedimento arenoso de coloração cinza. 

A área de dispersão de material arqueológico se dava por toda a quadrícula. Especial atenção foi dada para as 

vértebras de peixe ainda articuladas, denotando que o peixe foi jogado na fogueira antes do processamento, 

não sendo recolhido para alimentação. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 
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ESTRUTURA DE FORNO 

QUADRÍCULA: D4 NÍVEL: 40 cm – 60 cm 

DESCRIÇÃO 

Classificado como estrutura de habitação apesar de ter sido utilizado para combustão e processamento de 

alimentos foi evidenciado um forno feito de argila, com grande concentração de material arqueológico em seu 

interior. O forno, em forma de fosso, possuía uma cavidade no meio, em formato de semicírculo. Nas 

primeiras camadas que recobriam a estrutura foi escavado recipiente cerâmico inteiro que estava depositado 

próximo ao forno. Contudo, as paredes em argila ressecada dessa estrutura só foram evidenciadas a partir dos 

40 cm de profundidade, quando a composição e consistência da camada de concha mudaram abruptamente, 

tornando-se endurecida e concrecionada. O forno apresentou as seguintes medidas: 74 cm de abertura, no 

sentido leste-oeste e 37 cm no sentido norte-sul. Além disso, apresentou 18 cm de ângulo interno e 26 cm de 

altura na parede maior do forno. No seu interior e entorno foram observadas conchas de bivalves e 

gastrópodes inteiras, fragmentadas e calcinadas, associadas a blocos de laterita desalinhados, um batedor de 

rocha granitoide, grande concentração de fragmentos cerâmicos, a maioria com possibilidade de desmonte, 

lentes de carvão e cinzas, ossos de peixe e mamíferos, entremeadas por fina camada de sedimento siltoso 

alaranjado. A área de dispersão de material arqueológico encontrava-se delimitada pela parede nordeste, 

sendo que a outra extremidade do forno não foi escavada. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

ESTRUTURA DE SEPULTAMENTO 

QUADRÍCULA: A5 NÍVEL: 50 – 80 cm 

DESCRIÇÃO 

Sepultamento do Jovem. Caracterizou-se por ser secundário, realizado diretamente no solo com 

acompanhamento funerário. O esqueleto estava sob blocos de laterita grandes que estruturava as extremidades 

da área de enterramento. Próximo ao crânio encontrava-se ossos da costela e as falanges, demonstrando que 

havia sido estruturado em um segundo momento. Na lateral nordeste do sepultamento havia um conjunto de 

ossos de ave associado ao mesmo nível e camada estratigráfica, restando a hipótese desse animal ter sido 

sepultado em um mesmo ritual. Com relação ao acompanhamento funerário foi observado um recipiente 

cerâmico inteiro de formato globular e decorado na porção mesial por incisões geométricas. A cerâmica não 

se associava à Tradição Mina. Ao lado do crânio foram observadas conchas bivalves de várias espécies. O 

alinhamento do crânio e do recipiente cerâmico estava no sentido nordeste-noroeste, com o crânio virado para 

leste. Pelo fato de o sepultamento ter sido retirado em bloco para posterior escavação em laboratório não foi 

possível definir a forma de arranjo dos ossos ou a posição do esqueleto e ainda identificação da tafonomia, 

sexo, patologias, dieta e causa mortis do sepultado. Com relação à posição estratigráfica do sepultamento, 

este associa-se ao 3º momento de ocupação do Sambaqui da Panaquatira, correspondendo ao horizonte da 

Terra Preta apesar do esqueleto ter sido exumado na camada de plintosolo, considerada estéril 

arqueologicamente. Pelo exposto, existiu um corte no vértice noroeste da Superfície Ampla onde a cova foi 

escavada, perpassando pelo horizonte sambaquieiro e da ocupação ceramista mais antiga. Foi coletado 

material para datação do sepultado. Estudos futuros poderão fornecer informações mais precisas sobre o 

primeiro sepultamento descoberto no Sambaqui do Bacanga. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

ESTRUTURA DE HABITAÇÃO 

QUADRÍCULA: B4 NÍVEL: 30 – 80 cm 

DESCRIÇÃO 

Buraco de estaca com feição circular, estruturado por massa de argila e conchas trituradas e carbonizadas, 

cinzas e carvão que funcionaram como argamassa que consolidou a estaca de pé. Na base da argamassa foram 

observados gastrópodes que auxiliaram na solidificação da estrutura. A escavação do buraco foi dificultada, 

pois o sedimento estava bastante endurecido e concrecionado. No entorno da estrutura foram observados 

fragmentos cerâmicos, blocos de laterita, ossos de peixe e mamíferos, carvão, além de grande quantidade de 

conchas. Na face externa a parede do buraco da estaca mediu 18 cm de altura. O orifício e a parede interna 

mediram 17 cm de altura. A estrutura quadrangular que suportava a estaca apresentou 50 cm x 40 cm de 
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medidas. Na escavação da estrutura foi feito um corte no meio do buraco para observar a composição da 

argamassa. Foram identificados os mesmos elementos que formavam a estrutura na face externa, com 

exceção dos blocos de laterita que estavam na base do buraco e que só puderam ser visualizados após o corte.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

  

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

ALINHAMENTO DE MALACOLÓGICOS 1 

QUADRÍCULA: B2 NÍVEL: 50 – 60 cm 

DESCRIÇÃO 

Além das convencionais estruturas em sítios pré-históricos, a exemplo de sepultamento, habitação e 

combustão foram observadas estruturas peculiares nesse sítio, a exemplo de malacológicos, principalmente 

gastrópodes alinhados de maneira que parecia intencional. Um desses alinhamentos foi observado na 

intercessão entre a camada de concha e o latossolo, onde foi observadas espécies de Thais sp. alinhadas em 
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círculo, sendo três elementos estruturados e um quarto que foi descolado da estrutura no momento de sua 

evidenciação. A lógica da intencionalidade desse alinhamento centrou-se na observação do extremo anterior 

(parte superior) de duas conchas alinhadas com o norte e o extremo anterior da terceira concha apontando 

para o leste, sendo que se considerarmos o formato circular dos extremos anterior e posterior, ambos apontam 

para todos os pontos cardeais. Na base da estrutura foram observados blocos de laterita sob os gastrópodes, 

auxiliando na sua fixação. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

  

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

ALINHAMENTO DE MALACOLÓGICOS 2 

QUADRÍCULA: C4 NÍVEL: 50 – 60 cm 

DESCRIÇÃO 

 



 

 

332 

 

Outro alinhamento de conchas de gastrópodes foi observado na intercessão entre a camada de concha e o 

latossolo da quadrícula C4, também com espécies de Thais sp. e Megalobulimus, distribuídas por uma área de 

quase 1 m
2
 e alinhadas com os pontos cardeais, com o extremo anterior de quatro gastrópodes, sendo dois 

apontados para o sul, um para leste e outro para oeste. Um quinto gastrópode foi removido da área de 

escavação, restando apenas o bloco de laterita que servia de base para sua fixação, que se situa justamente no 

alinhamento com o norte. Todos os gastrópodes estão sobre blocos de laterita fixados por uma massa argilosa. 

O gastrópode alinhado para o norte é único associado à outra espécie. Foram identificados uma concha de 

Thais sp. e de Megalobulimus, sendo que o extremo anterior dessa última estava apontada para o norte. A 

lógica da intencionalidade desse alinhamento reside na observação de que todas as conchas de Thais sp. estão 

com o canal sifonal e o lábio externo (a face plana) da concha para cima. Em uma deposição não intencional a 

concha estaria com o canal sifonal e o lábio externo para baixo, pelo fato de ser a parte mais plana e estável 

das conchas de gastrópodes, ao contrário da face que apresenta varizes, suturas e ângulos arrendados. No 

contexto desse alinhamento, as conchas estavam fixadas na laterita por uma massa de argila, indicando que a 

intenção era de deixar as conchas viradas para cima. No entorno do alinhamento de conchas foram 

observados carvões em grande quantidade, blocos de laterita e cinzas. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

CONCENTRAÇÃO DE OSSOS 

QUADRÍCULA: B5 NÍVEL: 50 – 60 cm 

DESCRIÇÃO 

Outras concentrações de material arqueológico foram observadas no interior das fogueiras, a exemplo de 

ossos de mamíferos e peixes, associados a carvão, restos de concha e fragmentos cerâmicos. Na fogueira da 

quadrícula B5 ossos de costela de mamífero foram depositados em conjunto, na camada correspondente ao 

sambaqui.   

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

CONCENTRAÇÃO DE CERÂMICA 1 

QUADRÍCULA: A2 NÍVEL: 0 – 10 cm 

DESCRIÇÃO 

Nos níveis mais superficiais do sítio arqueológico, na camada associada à ocupação humana na Terra Preta 

foram observadas áreas com concentração de material cerâmico sem indicar uma intencionalidade desses 

contextos. Essa cerâmica estava bastante fragmentada e as peças não remontavam, indicando que a deposição 

deveu-se a fatores pós-deposicionais. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

CONCENTRAÇÃO DE CERÂMICA 2 

QUADRÍCULA: B2 NÍVEL: 10 – 20 cm 

DESCRIÇÃO 

Nos níveis mais superficiais do sítio arqueológico, na camada associada à ocupação humana na Terra Preta 

foram observadas áreas com concentração de material cerâmico sem indicar uma intencionalidade nesses 

contextos. Essa cerâmica estava bastante fragmentada e as peças não remontavam, indicando que a deposição 

deveu-se a fatores pós-deposicionais. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

  

 



 

 

336 

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

BIOTURBAÇÃO 1 

QUADRÍCULA:  

Todas as escavadas 

NÍVEL:  

Todos os níveis escavados 

DESCRIÇÃO 

As feições observadas no sítio arqueológico foram caracterizadas por manchas de terra preta entremeadas 

com a camada de conchas do sambaqui ou penetração de conchas no latossolo com concreções lateríticas. 

Tais feições resultaram de fatores pós-deposicionais que atuaram na formação do registro arqueológico, a 

exemplo de bioturbações e atividades antrópicas. No sítio arqueológico foram observados negativos de tronco 

de árvores, penetração de raízes e radículas, buracos de insetos, etc. As perturbações antrópicas no sítio 

arqueológico relacionaram-se com a abertura de valas para construção de caieiras de carvão e queimadas. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 
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4.3.2 Sambaqui da Panaquatira 

4.3.2.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade 

 

O Sambaqui da Panaquatira localiza-se no povoado de Itapari – Panaquatira, município 

de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís, porção leste da Ilha de São Luís. 

A cidade de Ribamar, como é popularmente conhecida, faz divisa com São Luís e Paço 

do Lumiar, sendo atualmente a terceira cidade mais populosa do Maranhão e a segunda em 

população e área da Ilha.  

Esse município situa-se às margens da Baía de São José, na desembocadura do rio 

Itapecuru, em área estuarina com rico ecossistema de mangue. As coordenadas de São José de 

Ribamar são as seguintes: 02° 27’ 35’’ 02° 42’ 11’’ Latitude Sul e 44° 01’ 18’’ e 44° 13’00’’ 

Longitude Oeste e altitude média de 20 m acima do nível do mar.  

A área onde se insere o Sambaqui da Panaquatira é denominada de Ponte Verde, 

também conhecida como Itapary, pertencentes ao povoado de Panaquatira, entre as bacias do rio 

Paciência e Santo Antônio. Além disso, rios menores e intermitentes deságuam nessa região da 

Baía de São José. 

A área do Itapary foi um dos grandes aldeamentos indígenas da Baía de São José, sendo 

fartamente representada na literatura dos cronistas. 

O Sambaqui da Panaquatira apresentou na zona central do sítio a UTM 23M 

0606517/9720231 (Longitude O 44° 2' 31'' e Latitude S 2° 31' 51”), com elevação de 34 m 

acima do nível do mar. A extensão efetiva da área com ocorrência de material arqueológico, 

somando-se o sambaqui, as camboas de pedra na praia da Panaquatira e as ocorrências 

cerâmicas dispersas pela região totalizam 349,80 hectares. 

Deste montante, o sítio arqueológico representa a área de 5.312 m
2
, sem contabilizar as 

parcelas do sambaqui que se encontram em terreno murado, cujo acesso é proibido. A parte 

nuclear e mais preservada do Sambaqui da Panaquatira, atualmente delimitada por uma cerca, 

totalizou 448 m
2
. 
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Prancha 16 – Inserção geográfica do Sambaqui da Panaquatira – São José de Ribamar - MA 

 

 

Sambaqui da Panaquatira  
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A paisagem de inserção do Sambaqui da Panaquatira é fundamentalmente caracterizada 

pela presença de um grande estuário situado na Baía de São José, na desembocadura do rio 

Itapecuru, que nasce na Serra do Mirador, na região centro-sul do Maranhão. Além desse grande 

rio, também desembocam nesta baía rios menores, a exemplo do Paciência e do Santo Antônio.  

 

  
Figura 349 a-b – Vista geral do Sambaqui da Panaquatira, situado em São José de Ribamar, Ilha de São Luís. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2007. 

 

Os estuários que formam o Golfão Maranhense apresentaram morfologia tipicamente 

alongada, configurando uma geometria em funil, com estreitamento em direção ao sistema 

fluvial, comunicando-se com o oceano Atlântico pelas baías de Cumã e de Tubarões (UFMA, 

2009).  

O resultado da ação hídrica de milhares de anos criou inúmeros canais e áreas 

inundáveis sujeitos à influência das marés. Esse complexo e frágil ecossistema estuarino atuou 

ao longo de milênios como regulador das águas marítimas e interioranas da Ilha de São Luís, 

servindo de berçário de inúmeras espécies, além de densa floresta de mangue. 

Apesar de toda a região apresentar-se relativamente homogênea e bastante semelhante à 

Baía de São Marcos, a suavidade da topografia é quebrada na linha da praia com elevações que 

chegam até 30 m de altura, formadas pelas barreiras terciárias e falésias, que delimitam a praia e 

a planície costeira. 

A região é constituída por um relevo plano (63%) a suavemente ondulado (28%), 

formado por um conjunto de colinas com altitudes variando de 17 a 37 m, modelada em rochas 

sedimentares da Formação Itapecuru, representando uma faixa de transição entre a Planície 

Flúvio-Marinha do Golfão Maranhense e os níveis mais elevados do Pediplano Central do 

Maranhão (UFMA, 2009). 
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Figura 350 a-b – Vista aérea do estuário da Baía de São José e os tabuleiros que quebram a feição relativamente 

plana da planície costeira da Ilha de São Luís. Fotos: Arkley Bandeira, 2006. 

 

Com relação à paleopaisagem em que o Sambaqui da Panaquatira está inserido, sabe-se 

que a formação dos estuários do Golfão Maranhense, inclusive São José, deu-se no Pleistoceno, 

onde houve a maior regressão marinha da Ilha de São Luís, originando uma nova configuração 

das baías de São Marcos e de São José e o surgimento desta Ilha, deixando como testemunho no 

continente a planície flúvio-marinha de Perizes (SANTOS, 1989). 

No final do Pleistoceno, ocorreu um novo soerguimento de menor intensidade e uma 

moderada transgressão marinha, responsável pela redefinição da morfologia do Golfão 

Maranhense. A margem direita do Golfão Maranhense apresenta-se mais elevada que a margem 

esquerda. Tal fato é responsável pelo escoamento das águas da baía de São José/Arraial em 

direção à baía de São Marcos, pelo Estreito dos Mosquitos (SANTOS, 1989). 

  
Figura 351 a-b – Áreas elevadas caracterizadas como falésias, tabuleiros e paleodunas que estão presentes na área 

na região do Sambaqui de Panaquatira. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

 

Foram justamente nessas elevações que as ocupações humanas pré-coloniais se 

assentaram, inclusive as do Sambaqui da Panaquatira, onde a riqueza de recursos aquáticos, seja 

do rio, mar e estuário; a oportunidade de habitar uma área com topografia privilegiada em 
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relação ao entorno; a boa visibilidade e a facilidade de acesso pelos cursos d’água foram 

condições que atraíram povos para essa região. 

  
Figura 352 a-b – Corpos hídricos presentes na área do Sambaqui da Panaquatira: rio Paciência e praia da 

Panaquatira. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

Analisando diacronicamente a paisagem do Sambaqui da Panaquatira, tanto o núcleo 

urbano de São José de Ribamar quanto a zona rural do município, até meados século XX, eram 

áreas bucólicas da Ilha de São Luís, com baixa densidade populacional e taxa de ocupação. 

O leste da Ilha, incluindo a área desse município, abrigava chácaras e fazendas, além de 

casas de veraneio que eram ocupadas por pessoas que trabalhavam em São Luís e se 

deslocavam nos finais de semana e feriado para o balneário de São José. 

A feição tipicamente rural dessa região mudou abruptamente, a partir da década de 

1980. Rapidamente São José de Ribamar transformou sua vocação de cidade de veraneio para 

cidade dormitório, principalmente após o êxodo rural que ocorreu maciçamente no Maranhão a 

partir da década de 1990. 

Para além de cidade dormitório, Ribamar possui atualmente um conjunto expressivo de 

atividades econômicas agroempresariais (empresas especializadas na criação de aves, suínos e 

caprinos) com alto grau de impacto antrópico, expressiva concentração urbana e massivos 

desmatamentos, ocupação desordenada e sem infraestrutura básica nas áreas periféricas 

(SANTOS, 2010). 

Toda essa pressão antrópica é indicada pelo crescimento demográfico, densidade de 

ocupação, taxa de urbanização, quantidade de automóveis e empresas de potencial poluidor 

(FEITOSA e TROVÃO, 2006). 

Especificamente sobre o local onde se insere o Sambaqui da Panaquatira existem 

atualmente intensa pressão e especulação imobiliária nessa parte da Ilha, devido à linha de praia 

pouco ocupada.  

A venda de lotes até a década de 1990 era feita regularmente pela empresa Costa 

Atlântica, responsável pelo Loteamento Costa Atlântica, com terrenos que se espalhavam por 

toda a Ponta Verde e Itapary, inclusive na área de interesse arqueológico.  
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Esse loteamento estava devidamente regularizado, sem, contudo, ter considerado em sua 

planta de locação o Sambaqui da Panaquatira. Apesar disso, o sítio arqueológico se espalhava 

por grande área da propriedade dos Srs. Felinto Elísio Cutrim e José Edmundo Carneiro. 

Durante a pesquisa, instruído pelos proprietários, o procurador, Sr. Carlos Ramos 

Amorim, autorizou a pesquisa arqueológica em 4 (quatro) lotes da quadra 92, nos números 11, 

12, 13 e 14, totalizando área de 1.800 m
2
, que correspondeu à futura delimitação do Sambaqui 

da Panaquatira para preservação, com acréscimo de mais uma quadra e outros lotes. 

 

  

Figura 353 a-b – Placa do loteamento da área e divisão dos lotes correspondentes à área do Sambaqui da 

Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2007. 

 

Apesar da venda dos lotes, os proprietários não trataram de ocupar os terrenos, dando 

margem a apossamento irregulares da área entre 2006 e 2008, com exceção de algumas chácaras 

que já existiam na região. 

 

  
Figura 354 a-b – Muro do Sítio Itapary que divide o Sambaqui da Panaquatira ao meio e estrada que dá acesso à 

praia da Panaquatira que passa sobre o sítio arqueológico. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

 

Entre 2009 e 2010 houve uma invasão sistemática e organizada aos lotes dessa região, 

inclusive na área do Sambaqui da Panaquatira, ocasionado profundos impactos neste sambaqui, 
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sendo necessárias medidas judiciais para contenção da ocupação da área de preservação 

arqueológica e preservação desse bem. 

 

  

Figura355 a-b – Ocupações irregulares no entorno do sítio arqueológico, indicando adensamento populacional da área. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2011. 

 

 Além das ocupações irregulares e de construções que impactavam a matriz 

arqueológica, algumas atividades associadas à existência das moradias recentes, direta e 

indiretamente, trouxeram danos ao sítio arqueológico, a exemplo de roças, soltura de animais 

para pastagem, retirada de terra preta para jardinagem, retirada de conchas para pavimentação, 

desmatamentos e queimadas. 

 

  
Figura 356 a-b – Cercas para criação de gado e roçado de terreno para plantio de roça. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

Essa situação foi devidamente notificada em 2010 pelo autor da tese ao IPHAN – 

Superintendência do Maranhão, mediante documentos e ofícios, a exemplo do Levantamento 

topográfico e laudo do estado de conservação do Sambaqui da Panaquatira – São José de 

Ribamar – MA, de 2011 (BANDEIRA e FERREIRA, 2011).  
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O IPHAN – MA, por meio de sua Procuradoria e Divisão Técnica, imediatamente 

providenciou as medidas cabíveis para proteção do sítio arqueológico, com envio de técnicos 

para averiguação da denúncia e avaliação dos danos causados. 

  
Figura 357 a-b – Áreas de extração de conchas e terra preta do Sambaqui da Panaquatira, associadas à invasão e à 

ocupação irregular da área de entorno do sítio arqueológico. Fotos: Arkley Bandeira, 2011. 

 

Neste âmbito, foi construída uma rede de parceiros para, em conjunto, proteger o 

Sambaqui da Panaquatira, envolvendo Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal, 

por meio da Procuradoria da República do Maranhão, e Justiça Federal que tomaram a frente do 

caso na esfera legal, levando à esfera do judiciário os responsáveis pelas ocupações irregulares, 

com mandatos de reintegração de posse, proibição da ocupação na área correspondente ao 

Sambaqui da Panaquatira, proibição de novas ocupações e fiscalização por parte da Polícia 

Federal.  

Além dos tramites legais, O IPHAN – MA, em conjunto com a Prefeitura Municipal de 

São José de Ribamar, a Associação dos Moradores do Condomínio Costa Atlântica e Arkley 

Bandeira, uniram-se em prol da divulgação e sensibilização da comunidade sobre a importância 

do patrimônio arqueológico, em especial o Sambaqui da Panaquatira. 

Entre 2011 e 2012 foram feitas reuniões, visitas técnicas e atividades de delimitação do 

Sambaqui da Panaquatira, audiências na justiça e IPHAN com as partes envolvidas, reintegração 

de posse, emissão de atos de infração e demolição das edificações que estavam na área do sítio 

arqueológico. 
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Figura 358 a-b – Audiência na Prefeitura de São José de Ribamar com o Sr. Prefeito Gil Cutrim, a Superintendente 

do IPHAN – MA, Kátia Bogéa, e o Advogado Geral da União no Maranhão, Dr. Felipe Camarão, além do 

arqueólogo Arkley Bandeira, em visita técnica ao Sambaqui da Panaquatira. Fotos: Prefeitura Municipal de São 

José de Ribamar, 2011. 

 

Os resultados alcançados apontam que somente uma gestão compartilhada objetivando a 

preservação do Sambaqui da Panaquatira poderá fazer frente a expansão urbana regularizada, 

consorciada com a proteção desse sítio arqueológico, principalmente pelo fato de as ações 

judiciais não terem inibido o crescimento da invasão no entorno da área de preservação 

arqueológica. 

  
  

Figura 359 – Entrega dos mandatos extrajudiciais para 

desocupação das casas situadas sobre os sítios arqueológico 

antes de sua demolição. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

Figura 360 – Primeira reintegração de posse ocorrida em 

2009. Foto: Jornal Pequeno, 2009. 

 

Atualmente, não existem ocupações irregulares no perímetro correspondente ao 

Sambaqui da Panaquatira, no entanto, todo o entorno desse bem encontra-se densamente 

ocupado. Apesar disso, atividades associadas a essas ocupações interferem na integridade do 

sítio arqueológico, a exemplo de queimadas, descarte de lixo e trânsito de pessoas. 
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 Com vistas a minimizar os danos ao Sambaqui da Panaquatira foi criado um plano de 

proteção integral do sítio arqueológico, que resultou nas seguintes ações: 

 Laudo topográfico sobre a delimitação do Sambaqui da Panaquatira; 

 Diagnóstico semestral do estado de preservação do Sambaqui da Panaquatira; 

 Doação de todos os lotes correspondentes a área de interesse ao Sambaqui da 

Panaquatira por parte do Condomínio Costa Atlântica a União; 

 Cercamento e sinalização da área correspondente ao Sambaqui da Panaquatira; 

 Realização de Seminário Arqueológico para discutir a preservação do patrimônio 

arqueológico do Maranhão; 

 Criação de um GT para criação de um museu sobre o Sambaqui da Panaquatira; 

 Acompanhamento sistemático por parte do IPHAN e do arqueólogo responsável pela 

pesquisa neste sambaqui sobre a ocupação irregular em relação à integridade do sítio. 

 

 

 
Figura 361 a-b-c – Placa de sinalização do sítio arqueológico e cerca em todo o perímetro do Sambaqui da 

Panaquatira, bem como,realização de visitas técnicas periódicas ao sítio arqueológico. Fotos: Arkley Bandeira, 

2012. 
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4.3.2.2  Pesquisas anteriores e levantamento documental 

 

Em levantamento documental para composição desta tese não foram encontradas 

referências acerca de pesquisas arqueológicas no Sambaqui da Panaquatira anteriores ao projeto 

Sambaquis do Maranhão. 

Com exceção das poucas referências feitas por Simões (1981), Correia Lima e Aroso 

(1989) a respeito da existência de sambaquis em São José de Ribamar, as primeiras intervenções 

arqueológicas no Sambaqui da Panaquatira só ocorreram em 2009. A escassez de dados 

arqueológicos foi compensada pela existência de relatos etno-históricos que registraram a 

ocupação indígena na região do Itapary, inclusive, com apontamentos para a existência de 

grande quantidade conchas acumuladas nessa região: 

 

O solo desta Ilha, sem alguma elevação notável, parece ter sido formado 

pelas inundações do mar, o qual pouco a pouco deixou os lugares que tomou; 

só assim se explica a existência de grandes depósitos de cascas de sarnambi, 

ou ostreiras, acima do nível do mar em São José dos Índios [...]. 
(MARQUES, 2008, p. 623)  

 

Segundo o Padre Claude d’Abbeville (2002), a denominação de Itapary deveu-se à 

existência de estruturas de pesca dos índios que habitavam aldeias nessa região no momento da 

presença francesa na Ilha de São Luís: 

 

Tapada, curral, ou camboa de peixe”, porque aí existem dois ou três currais 

destes. Tem também dois principais, um chamado Metarupua, isto é, “pedra 

branca”, que costumam  trazer embutida no beiço. É um bom índio, muito 

amigo dos franceses, que de ordinário o chamam pelo nome de caranguejo. 

Chama-se o segundo Auati, ou “milho negro. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 185) 

 

A aldeia de Itapari foi a sétima aldeia visitada pelos franceses após terem deixado as 

aldeias de Juniparã e Carnaupió. Partindo de Itapari, os franceses alcançaram no mesmo dia a 

oitava aldeia de sua viagem de reconhecimento da Ilha de São Luís, denominada de Timboú, 

situada à beira-mar, onde dormiram juntamente com o principal de Itapari. Na tarde do outro 

dia, os franceses foram surpreendidos pelo falecimento de um dos filhos desse principal 

(D’ABBEVILLE, 2002).  
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Figura 362 a-b – Camboas de pedra da praia da Panaquatira associada à ocupação indígena pré-colonial da região. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

Sobre a fixação portuguesa nessa região, referências históricas dos séculos XVII e 

XVIII apontaram que na Ilha de São Luís “existem a capital da Província, a vila do Paço, as 

freguesias do Bacanga e de Vinhais, de São José do Lugar dos Índios, e os povoados Maioba, 

Maiobinha, Rio de São João e Mirititiua” (MARQUES, 2008, p. 623). 

 

  

Figura 363 a-b – Igreja matriz de São José de Ribamar, que nominou a cidade. Fotos: Gaudêncio Cunha, 1908. 

 

A localidade de Itapari, localizada em São José de Ribamar, denominava também uma 

ponta de terra banhada pela baía de São José ao N.E. da Ilha do Maranhão, onde, no tempo da 

invasão francesa, edificou-se um forteem homenagem a de São José de Itapari (MARQUES, 

2008)
56

.  

                                                 
56 Em virtude do tratado que celebraram Ravardière e Jerônimo de Albuquerque sobre a evacuação da colônia dos 

franceses da Ilha do Maranhão, como penhor das tréguas foi decidido que os franceses entregassem aos portugueses 

este forte, o que se realizou em 31 de julho de 1615. Aí saltou da armada portuguesa fundada na baía de São José, o 
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A cidade de São José de Ribamar surgiu de uma capela distante da capital sete léguas, 

edificada na extremidade da Ilha do Maranhão, em frente à baía de São José. Foi no princípio 

aldeia dos índios Gamelas, provida de pároco ou missionário. De 2 de julho de 1757 até o dia 5 

de agosto do mesmo ano, o governador Gonçalo Pereira Lobato de Sousa visitou o local e, em 

companhia de várias pessoas e em presença do padre jesuíta José Teles Vidigal, que ali residia, 

declarou que conforme o alvará com força de lei, com data de 7 de julho de 1755, removia os 

regulares da administração temporal da localidade, restituindo aos índios a liberdade de suas 

pessoas, e elevando a aldeia à categoria de lugar, com a mesma denominação (MARQUES, 

2008).  

Sobre a presença indígena no período posterior ao contato, Marques (2008, p. 666) 

informou que: 

 

Não tendo os índios terras próprias para sua cultura, entendeu o governador 

que era necessário adjudicar-lhe qualquer terreno, embora fosse dos padres 

da Companhia ou de outras pessoas, sem embargo de títulos que tivessem, e 

tudo isto em execução da real ordem de S. M. de 6 de junho de 1755. Para 

este fim mandou chamar à sua presença os louvados seguintes: João Ferreira 

Andiroba, Teodoro Amado Anes, Teodósio da Silva e Francisco Xavier 

Corrêa, aos quais, sob o juramento dos Santos Evangelhos, pediu que 

marcassem terras, quanto bastassem não só para subsistência dos atuais 

índios, como também para 100 famílias que pretendia introduzir neste lugar. 

 

A partir das referências de uso e ocupação dessa porção da Ilha de São Luís foi 

realizada pesquisa arqueológica no Sambaqui da Panaquatira, com vistas a identificar os 

processos de ocupação humana anteriores à presença europeia na região do Itapari. 

 

4.3.2.3  Detalhamento das campanhas de pesquisa 

 

Até o fechamento desta tese foram executadas 7 (sete) campanhas arqueológicas no 

Sambaqui da Panaquatira, onde foram realizadas diversas atividades para aquisição de dados, a 

exemplo de medições, escavações, coletas de amostras, sem contar as visitas técnicas de 

fiscalização e acompanhamento das medidas de preservação do sítio, em conjunto com o 

IPHAN – MA. 

                                                                                                                                               
pequeno troço de homens que, caminhando pelo interior da ilha, chegaram até o acampamento francês de São Luís 

(MARQUES, 2008, p. 666). 
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 Conforme exposto, as primeiras campanhas no sítio objetivaram o reconhecimento e o 

aferimento do grau de integridade do Sambaqui da Panaquatira que justificassem a sua inclusão 

no projeto de pesquisa do doutorado.  

Posteriormente, foram realizadas as campanhas de escavação arqueológica, seguidas de 

levantamento topográfico e altimétrico, além de atividades de coleta de sedimento, fauna, 

percepção da paisagem de entorno e acompanhamento das medidas de proteção deste sambaqui 

contra as ocupações irregulares na área do sítio arqueológico.  As imagens a seguir ilustram as 

campanhas já realizadas neste sítio arqueológico.  

 

1ª Campanha: dezembro de 2007 

Figura 364 – Reconhecimento e avaliação 

das condições do sítio arqueológico para 

pesquisa. Foto: Arkley Bandeira, 2007. 

 

2ª Campanha: fevereiro de 2009 

Figura 365 – Levantamento topográfico e 

altimétrico. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

3ª Campanha: março de 2009 

Figura 366 – Escavação arqueológica do 

Perfil 1 e Trincheira exploratória. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009. 
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4ª Campanha: novembro de 2009 

Figura 367 – Escavação arqueológica da 

área de sepultamento. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009. 

 

5ª Campanha: janeiro de 2010 

Figura 368 – Escavação arqueológica da 

área de sepultamento. Foto: Pedro 

Gaspar, 2010. 

 

6ª Campanha: janeiro de 2012 

Figura 369 – Mapeamento das camboas e 

da paisagem do entorno do Sambaqui da 

Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 

2012. 

 

7ª Campanha: setembro de 2012 

Figura 370 – Coleta de sedimento e fauna 

para análises. Foto: Arkley Bandeira, 

2012. 
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4.3.2.4 Delimitação e implantação do sítio na paisagem 

 

A delimitação do Sambaqui da Panaquatira foi realizada pelo método de rastreamento 

geodésico e levantamento topográfico, em escala 1:1000, com marco de precisão geodésica com 

2 mm de erro.  

Ressalta-se que neste sítio não foram realizados poços-teste e sondagens para 

delimitação da área, uma vez que a ausência de cobertura vegetal facilitou a visualização dos 

vestígios em superfície, a partir da ocorrência de conchas e de restos malacológicos dispostos na 

superfície. As intervenções de campo no sambaqui consistiram de trincheira, perfis e superfície 

ampla. 

 

Figura 371 – Indicação do Sambaqui da Panaquatira em relação aà praia e à ponta da falésia. Composição: 

Bernardo Ferreira, 2011 

 

O aparelho de GPS Topográfico utilizado foi o Hiper GDD de dupla frequência L1/L2 

(precisão 02 mm + 01 ppm). A referência utilizada foi a da Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo do IBGE, Estação São Luís, localizado no Aeroporto General Cunha Machado. 

Em complemento ao uso de geotecnologias para o levantamento extensivo e altimétrico 

do sítio arqueológico foram utilizadas imagens de satélite para definição dos marcos que 

delimitaram a poligonal da área de interesse.  
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Figura 372 – Base para locação dos 

pontos com o GPS Geodésico. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 373 – Tomada de pontos com o GPS Geodésico móvel. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011. 

 

A área foi levantada utilizando como referência o SIRGAS – Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas –, que é a infraestrutura geodésica criada pelos países da América 

do Sul para a consolidação de um sistema de referência mais preciso em substituição aos antigos 

padrões SAD-69 e Córrego Alegre. 

Os equipamentos utilizados fazem uso da rede de posicionamento mundial – GPS e 

contam com a recepção dos dados em dupla frequência L1/L2. Inicialmente foi implantada uma 

base de referência virtual (não materializada) na área do Sambaqui da Panaquatira por meio de 

transporte de coordenadas a partir da estação de referência da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo – RBMC do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE. A 

estação da RBMC utilizada está localizada na cidade de São Luís, no Aeroporto Cunha 

Machado, e foi denominada de SALU.  

Após a materialização do marco de referência denominado BASE procedeu-se ao 

rastreamento, com duração mínima de 02h30min (duas horas e trinta minutos), para o transporte 

de coordenadas e determinação geodésica do ponto. Utilizou-se um GPS de dupla frequência 

(L1/L2) Modelo Hiper fabricado pela Topcon Positioning.  

Os pontos coletados foram rastreados em consonância com o funcionamento da estação 

Base dentro do mesmo período de funcionamento. Com esses dados pôde-se determinar com 

uma margem de erro de cerca de 5 (cinco) mm as coordenadas da poligonal do sítio 

arqueológico. 
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Figura 374 a-b – Área do Sambaqui do Panaquatira com a indicação da poligonal do sítio e áreas de escavação. Composição: Bernardo Ferreira, 2011. 
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Figura 375 a-b – Curvas de nível do Sambaqui do Panaquatira e modelo digital do terreno. Composição: Bernardo Ferreira, 2011. 
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O levantamento foi bem sucedido e determinou com precisão geodésica os marcos da 

poligonal do Sambaqui da Panaquatira. A poligonal foi plotada em imagem de satélite de alta 

resolução, QuickBird de outubro de 2010, para dar dimensão do seu posicionamento em relação 

à cidade de São José de Ribamar e à praia de Panaquatira, locais com outros vestígios 

arqueológicos correlatos com o Sambaqui da Panaquatira. 

 
Figura 376 – Indicação do Sambaqui da Panaquatira em relação ao conjunto de camboas na praia de Panaquatira. 

Composição: Bernardo Ferreira, 2011. 
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4.3.2.5  Intervenções de campo 

 

A ausência de dados arqueológicos para o Sambaqui da Panaquatira anteriores à 

pesquisa vinculada a esta tese e as hipóteses sobre as ocupações humanas na Ilha de São e suas 

correlações com a cerâmica foram questões iniciais que nortearam as intervenções neste 

sambaqui. 

Esse sítio arqueológico foi o segundo sambaqui da Ilha de São Luís a ser escavado pelo 

Projeto Sambaquis do Maranhão. Até o ano 2008, as ocupações humanas na Ilha de São Luís 

eram conhecidas pelos resultados obtidos por Lopes (1970) e Simões (1981a) nos sambaquis da 

Maiobinha e de Guaíba e por Bandeira (2008b) no Sambaqui do Bacanga. 

Para a baía de São José, no extremo leste da Ilha de São Luís, a literatura arqueológica e 

os relatos etno-históricos apontaram alta densidade populacional, distribuída por várias aldeias, 

localizadas e nominadas no período do contato europeu, no século XVII. 

 

 

Figura 377 – Área do Sambaqui da Panaquatira com a vista da baía de São José. Foto: Arkley Bandeira, 

2011. 
 

No entanto, não foram realizadas pesquisas arqueológicas nessa porção da Ilha de São 

Luís, apesar de Lopes (1970) e Simões (1980b) terem estudados sítios arqueológicos nas 

proximidades dessa baía, a exemplo dos sambaquis da Maiobinha, situado na região central de 

São Luís, e de Guaíba e Pindaí, próximos ao rio São José e ao rio Mojó, respectivamente, 

situados no norte da Ilha de São Luís. 

Pelo exposto, as intervenções no sambaqui da Panaquatira se iniciaram com a definição 

das áreas de escavação a partir dos dados do levantamento topográfico e altimétrico, ou seja, as 

áreas que apresentaram as cotas mais altas, principalmente as situadas nos topos dos montículos 

que formaram o sambaqui da Panaquatira.  



 

 

359 

 

Além do Perfil 1 foram delimitadas mais duas áreas de escavação denominadas de 

Trincheira e Área de Sepultamentos, sendo a primeira situada no topo da cota mais alta do 

Sambaqui do Panaquatira, próxima ao Perfil 1, e a segunda na área leste do sítio arqueológico, 

na declividade entre dois montículos que formam o sítio arqueológico. 

 

Figura 378 – Indicação da área já escavada no Sambaqui da Panaquatira. Composição: Bernardo Ferreira, 2011. 

 

A justificativa para observar as camadas que formaram o Sambaqui da Panaquatira, 

por meio de uma trincheira próxima ao Perfil 1, deveu-se ao próprio contexto dessa primeira 

intervenção, em que estratos arqueológicos cortados por maquinário não forneceram dados 

empíricos suficientes para leitura e interpretação dos processos de formação desse Sambaqui. 

Neste sentido, era observada uma massa disforme de terra preta associada a conchas e 

material cerâmico, sem, contudo, formar uma camada ou apresentar uma composição harmônica 

que facilitasse o seu registro.  

Contudo, na base do Perfil 1, onde foi quadriculado o pacote arqueológico residual do 

sítio, foi possível evidenciar áreas não afetadas por atividades antrópicas, demonstrando um 

longo e complexo processo de formação do registro arqueológico. Uma trincheira foi aberta 

nesse setor para observar o contexto de deposição de todo o pacote arqueológico do sítio. 
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A escavação da Área de Sepultamentos se justificou pela presença de várias ossadas 

humanas espalhadas pelo entorno do montículo maior do Sambaqui da Panaquatira, expostas 

acidentalmente quando da  retirada de terra preta e conchas pela população. 

A questão era saber se esses ossos foram exumados quando se retirou terra preta do 

Sambaqui e após a sua descoberta foram abandonados em seu local original ou se foram 

peneirados e descartados após a separação do sedimento retirado do sítio arqueológico. 

Para isso foi necessário escavar toda a área em que esses ossos foram observados, no 

intuito de mapear os distintos usos do espaço no Sambaqui da Panaquatira, bem como 

evidenciar sepultamentos em contexto e sem perturbação antrópica. 

O detalhamento dos setores que sofreram intervenções arqueológicas no Sambaqui da 

Panaquatira será feito nos itens correspondentes a cada atividade e setor, conforme a Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Áreas escavadas no Sambaqui da Panaquatira 

Setor escavado Cota  Área trabalhada Profundidade alcançada 

Perfil 1 34 m 5,0 m
2 

2,65 m
 

Trincheira  34 m 3,0 m
2 

1,70 m
 

Área de Sepultamentos 31 m 12,0 m
2 

1,15 m
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4.3.2.5.1 Perfil 1 

 

O Perfil 1 situou-se na UTM 23M 0606517/9720231, em cota altimétrica mais alta do 

Sambaqui da Panaquatira, que representou uma elevação de 34 m acima do nível médio do mar. 

O topo do Sambaqui do Panaquatira em relação à área de cota mais baixa do sítio 

apresentou uma diferença de 3 (três) metros, em área com declividade abrupta, que separou o 

primeiro montículo do segundo e onde se situou a Área de Sepultamentos. 

A justificativa para escavar o Perfil 1 deveu-se a sua situação privilegiada em relação à 

topografia do sítio, estabelecido na cota mais alta do terreno, além da existência de um corte 

realizado por maquinário no sambaqui para retirada de terra preta e que expôs o pacote 

arqueológico desse sítio, com espessura de pelo menos 2,70 m. 

 

 

  

Figura 379 – Área com maior cota altimétrica do 

Sambaqui da Panaquatira, onde foi escavado o Perfil 1. 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 380 – Perfil 1 já alinhado e 

quadriculado. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

Antecedeu ao processo de escavação do sítio a limpeza realizada no terreno, o 

perfilamento da área trabalhada, a retificação do corte que expôs o pacote arqueológico e o 

quadriculamento da base do Perfil 1 para posterior escavação da parte residual não afetada pelo 

maquinário. 
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Figura 381 – Limpeza do Perfil 1 do Sambaqui 

da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 382 – Perfilamento e retificação do Perfil 1 do 

Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

No processo de limpeza realizou-se a capina da cobertura vegetal do sítio, formada por 

capoeira baixa, ervas daninhas e muita urtiga, além da remoção das folhas, galhos e raízes. 

Em seguida, foram feitos o dimensionamento e a delimitação da área a ser escavada no 

Perfil 1, utilizando o método tradicional de demarcação de áreas de escavação por quadrículas, 

em um plano cartesiano. 

A dimensão da área escavada no Perfil 1 foi de 5 m
2
 de um total de 8,70 m que 

correspondia toda a extensão do Perfil 1. A área útil de escavação foi distribuída em 5 (cinco) 

quadrículas de 1 m
2
 cada, alinhadas no sentido oeste-leste e denominadas de Q1, Q2, Q3, Q4 e 

Q5. 

No método de escavação aplicado ao Sambaqui da Panaquatira a quadrícula se 

constituiu na unidade básica de análise, sendo dimensionada de 1 em 1 m
2
, totalizando 5 (cinco) 

quadrículas implantadas manualmente a partir do Teorema de Pitágoras, partindo do princípio 

de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do 

quadrado dos catetos.  

Por esse princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 metro entre si. Posteriormente, foram utilizadas duas trenas para medir o distanciamento das 

estacas em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de um metro entre a estaca 3 e o local da estaca 

4, fechando a quadrícula. 
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A primeira quadrícula, ou seja, a Q1, serviu de base para medição das outras 4 (quatro), 

utilizando duas fitas métricas com 10 m de extensão, que foram esticadas nos sentidos oeste-

leste e norte-sul. A cada metro percorrido nos dois eixos foram colocadas estacas para posterior 

transposição das linhas de definição das quadrículas.  

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão com espessura de 10 mm para dividisão das quadrículas. 

A designação das quadrículas foi feita pelo sistema numérico, uma vez que seria 

escavado um único alinhamento, no sentido oeste-leste, com a quadrícula Q1 iniciando no setor 

oeste do Perfil 1. 

A Prancha 16 ilustra o procedimento inicial para abertura do Perfil 1 do Sambaqui da 

Panaquatira com limpeza do terreno, alinhamento da área de escavação de acordo com o plano 

cartesiano, delimitação das quadrículas e representação gráfica da área a ser escavada. 
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Prancha 15 – Preparação do Perfil 1 para escavação 

Área do Perfil 1 e as atividades de limpeza, perfilamento e retificação da parede norte para posterior alinhamento das quadrículas. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 
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O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas das 

quadrículas, a partir do topo do Perfil 1, situado a 2,15 m de altura. A partir desta altura as cotas 

altimétricas foram transferidas para área plana da escavação onde foi implantado um datum com 

20 cm de altura, a 45º da Quadrícula Q5, com auxílio de nível de bolha e uma régua de 3 m de 

altura. 

No processo de escavação foram trabalhadas as quadrículas Q2, Q3, Q4 e Q5, ficando 

como bloco testemunho a Quadrícula Q1. O nivelamento da superfície escavada considerou o 

corte já existente no Perfil 1, com 2,15 m profundidade e os 20 cm do datum. 

Após a obtenção das cotas dos vértices das quadrículas Q2, Q3, Q4 e Q5, para 

nivelamento da superfície da escavação, foi iniciada a conferência dos níveis a partir do 47, que 

correspondeu aos 2,15 m do corte do Perfil 1 mais os 20 cm do datum, totalizando 2,35 m de 

profundidade.  

Por esta contagem as quadrículas iniciaram-se em 2,35 m de profundidade, que 

correspondeu ao nível 47, sendo cada nível escavado no intervalo de 5 cm em 5 cm.  

 

 

Figura 383 – Croqui com as cotas dos vértices das quadrículas do Perfil 1, com detalhe para a Quadrícula Q1 

que não foi escavada. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Semelhantemente ao ocorrido no Sambaqui do Bacanga, a escavação do 

Sambaqui da Panaquatira foi realizada em níveis artificiais de 5 cm em 5 cm, com o 

nivelamento do piso de escavação de uma única vez. Quando a equipe finalizava a 

escavação de uma quadrícula partia-se para a subsequente.  
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Figuras 384 a-b – Retificação do Perfil 1 e nivelamento da base para escavação das quadrículas. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2009. 

 

 As fichas que se seguem ilustram as atividades realizadas no Perfil 1 do 

Sambaqui da Panaquatira relacionadas as quadrículas escavadas. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 47 (base do Perfil 1) 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Conforme relatado anteriormente, a escavação do Perfil 1 iniciou-se pelo nível 47, correspondendo a 2,35 m 

de profundidade. O Pacote arqueológico anterior havia sido retirado por atividades antrópicas, restando 

apenas a parede cortada, que serviu de referência para a construção da estratigrafia. A escavação foi realizada 

na base do Perfil 1, em 2,35 m de profundidade, com definição de níveis de 5 cm de espessura.Em todas as 

quadrículas foi observado sedimento arenoargiloso enegrecido (7,5 YR 3/2), de coloração marrom-escuro 

acinzentado, associado a grande quantidade de Anamalocardia Brasiliana, restos ósseos de animais, além de 

carvão, fragmentos cerâmicos e nódulos de laterita. A camada de terra preta indica tratar-se, provavelmente, 

de arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta de Índio, caracterizado por ser um horizonte 

antropogênico formado pela intensa ação humana, a exemplo da deposição de detritos orgânicos e 

inorgânicos, queimadas, revolvimento do solo, edificações, decomposição de conchas, limpeza de terreno etc. 

A grande quantidade de fosfato, aliada à presença de compostos de carbono, nitrogênio e cálcio, são os 

aditivos químicos mais comuns em sítios de ocupação humana (WOODS, 2010). Esses sítios arqueológicos 

com um horizonte de Terra Preta, correspondem a várias classes de solos, tais como Latossolos, Argissolos, 

Cambissolos, Plintossolos, Espadossolos etc. (EMBRAPA, 1999). A camada de terra preta recobriu grande 

parte do Perfil 1 do Sambaqui da Panaquatira, apesar de ser majoritária na camada, ela associou-se fortemente 
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a restos faunísticos, principalmente conchas bivalves e carapaças de gastrópodes. Além disso, o elemento 

cerâmico se fez presente por todo o início do nível 47, com carvões espalhados por toda a área registrada. 

Entre 50 cm a 60 cm da Quadrícula Q3, no sentido horizontal (norte-sul) foi observada uma feição de terra 

preta ainda mais bruna que o sedimento que forma o nível 47, com forte presença de carvão e sem ocorrência 

de conchas (7,5 YR 3/2). Esse bolsão de terra preta apresentou 12 cm de largura nese nível, mas sua 

ocorrência vem desde as camadas anteriores, com espessura variada. A ausência de concha deixou a terra 

mais escura e com poucas feições acinzentadas das conchas em decomposição. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos, conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. Ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. Nas quadrículas onde se 

evidenciou a camada de concha, a cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas simples, 

tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. Na quadrícula A4 foi evidenciado 

uma lâmina de machado polida. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 235 cm a 240 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Sedimento arenoargiloso enegrecido (7,5 YR 3/2), de coloração marrom-escuro acinzentado, associado a 

grande quantidade de Anamalocardia Brasiliana, restos ósseos de animais, carvão, fragmentos cerâmicos e 

nódulos de laterita. Essa camada permaneceu homogênea por todo o nível 47, recobrindo grande parte do 

Perfil 1, sempre associada a restos faunísticos, principalmente conchas bivalves e carapaças de gastrópodes. 

Além disso, o elemento cerâmico se fez presente por todo o nível 48, com carvões espalhados por toda a área 

registrada associados a blocos de laterita. Entre 50 cm a 60 cm da Quadrícula Q3, no sentido horizontal 

(norte-sul), foi observada uma feição de terra preta ainda mais bruna do que o sedimento que forma o nível 

47, com forte presença de carvão e sem ocorrência de conchas (7,5 YR 3/2). Esse bolsão de terra preta 

apresentou 12 cm de largura neste nível, mas sua ocorrência vem desde as camadas anteriores, com espessura 

variada. A ausência de concha deixou a terra mais escura e com poucas feições acinzentadas das conchas em 

decomposição. 
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COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos, conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. Nas quadrículas onde se 

evidenciou a camada de Terra Preta e concha, a cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas 

simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 240 cm a 245 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A composição do nível permaneceu a mesma que a anterior, com sedimento arenoargiloso enegrecido (7,5 

YR 3/2), de coloração marrom-escuro acinzentado, associado a grande quantidade de Anamalocardia 

Brasiliana, restos ósseos de animais, carvão, fragmentos cerâmicos e nódulos de laterita. Essa camada 

permaneceu homogênea por todo o nível 48, recobrindo grande parte do Perfil 1, sempre associada a restos 

faunísticos, principalmente conchas bivalves e carapaças de gastrópodes. Entre 50 cm a 60 cm da Quadrícula 

Q3, no sentido horizontal (norte-sul), foi observada uma feição de terra preta ainda mais bruna que o 

sedimento que forma o nível 48, com forte presença de carvão e sem ocorrência de conchas (7,5 YR 3/2). 

Este bolsão de terra preta apresentou 7 cm de largura neste nível, mas sua ocorrência vem desde as camadas 

anteriores, com espessura variada. A ausência de concha deixou a terra mais escura e com poucas feições 

acinzentadas das conchas em decomposição. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, restos faunísticos, 

principalmente ossos e conchas e carvão para datação. Neste nível não foi coletada cerâmica.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 245 cm a 250 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A composição do nível se diferenciou em relação ao anterior, uma vez que o bolsão de terra preta 

desapareceu do pacote arqueológico. Apesar disso, o sedimento permaneceu arenoargiloso enegrecido (7,5 

YR 3/2), de coloração marrom-escuro acinzentado, associado a grande quantidade de Anamalocardia 

Brasiliana, restos ósseos de animais, carvão, fragmentos cerâmicos e nódulos de laterita. Essa camada 

permaneceu homogênea por todo o nível 49, recobrindo grande parte do Perfil 1, sempre associada a restos 

faunísticos, principalmente conchas bivalves e carapaças de gastrópodes. Além disso, o elemento cerâmico se 

fez presente por todo o nível 49, com carvões espalhados por toda a área registrada, associado a blocos de 

laterita. O bolsão de terra preta que ocorreu nos níveis anteriores e penetrava na camada de terra marrom-

acinzentada escura desapareceu do pacote arqueológico. A partir de 2,45 m, a camada tornou-se homogênea 

em sua composição e formação. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos,conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou em maior 

quantidade do que os níveis anteriores, permanecendo pouco fragmentada e sem percolação, no entanto, mais 

úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos. A direção do material permaneceu a 

mesma que a do nível anterior. Nas quadrículas onde se evidenciou a camada de Terra Preta e concha, a 

cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou 

espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 250 cm a 255 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A composição do nível se manteve igual ao anterior, sem a ocorrência do bolsão de terra preta que já havia 

desaparecido do pacote arqueológico. O sedimento permaneceu arenoargiloso enegrecido (7,5 YR 3/2), de 

coloração marrom-escuro acinzentado, associado a grande quantidade de Anamalocardia Brasiliana, restos 

ósseos de animais, carvão, fragmentos cerâmicos e nódulos de laterita. Essa camada permaneceu homogênea 

por todo o nível 50, recobrindo grande parte do Perfil 1, sempre associada a restos faunísticos, principalmente 

conchas bivalves e carapaças de gastrópodes. Além disso, o elemento cerâmico se fez presente por todo o 

nível 50, com diminuição da quantidade de carvão e de blocos de laterita. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, além de carvão para datação. A cerâmica se mostrou em 

maior quantidade quem em níveis anteriores, permanecendo pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, 

mais úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos. A direção do material permaneceu a 

mesma que a do nível anterior. Nas quadrículas onde se evidenciou a camada de Terra Preta e concha, a 

cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou 

espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 
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Q2, Q3, Q4 e Q5 255 cm a 260 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A composição do nível se manteve igual ao anterior até a base, em torno de 2,59 m de profundidade, onde se 

iniciou um sedimento arenoso, bastante úmido, de coloração (10 YR 8/3) castanho-claro. Apesar dessa 

mudança, o restante do nível permaneceu arenoargiloso enegrecido (7,5 YR 3/2), de coloração marrom-

escuro acinzentado, associado a grande quantidade de Anamalocardia Brasiliana, restos ósseos de animais, 

carvão, fragmentos cerâmicos e nódulos de laterita. Essa camada permaneceu homogênea por todo o nível 51, 

recobrindo grande parte do Perfil 1, sempre associada a restos faunísticos, principalmente conchas bivalves e 

carapaças de gastrópodes. Além disso, o elemento cerâmico se fez presente por todo o nível 51, sem 

ocorrência de carvão e blocos de laterita. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de terra preta com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos. A cerâmica diminuiu em relação ao nível anterior, permanecendo pouco fragmentada e sem 

percolação, só que mais úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos. A direção do 

material permaneceu a mesma que a do nível anterior. Nas quadrículas onde se evidenciou a camada de Terra 

Preta e concha, a cerâmica se associou à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de 

superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 260 cm a 265 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por sedimento arenoso de coloração (10 YR 8/3) castanho-claro, entremeado por sedimento de 

coloração marrom-amarelada (10 YR 6/8), consistência arenoargilosa, entremeado por bolsões de Terra Preta 

de coloração bruna (7,5 YR 3/2), oriundos da penetração do sedimento escuro do nível anterior. Apesar da 

ocorrência de poucos exemplares de bivalves nesta profundidade, esta foi considerada arqueologicamente 

estéril, pois não foram evidenciados fragmentos cerâmicos, carvão e outros elementos associados ao pacote 

arqueológico escavado até o nível 52. As feições da base deste nível criou um mosaico de cores, sem, 

contudo, apresentar material que pudesse caracterizar a formação antrópica do nível. 
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COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de sedimento para análise e as conchas dispersas para datação. Neste nível não 

houve ocorrência cerâmica.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 265 cm a 270 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por sedimento arenossiltoso de coloração (10 YR 8/3) castanho-claro, ainda entremeado por 

pequenos bolsões de Terra Preta de coloração bruna (7,5 YR 3/2), oriundos da penetração do sedimento 

escuro do nível anterior. Sobre o sedimento evidenciado, este estava bastante úmido e sem compactação, 

facilitando a escavação. A coloração, consistência e textura do sedimento do nível 53 associaram essa camada 

a uma formação dunar, provavelmente pleistocênica, onde a ocupação humana mais antiga se assentou. Entre 

a camada de coloração escura e o sedimento arenossiltoso foi observado um bolsão de sedimento arenoso de 

coloração branca, associado à deposição eólica da areia da praia. Este nível permaneceu arqueologicamente 

estéril, não sendo evidenciados fragmentos cerâmicos, carvão e outros elementos associados ao nível 

escavado. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de sedimento para análise e conchas dispersas para datação. Neste nível não houve 

ocorrência cerâmica. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

Q2, Q3, Q4 e Q5 270 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Objetivando comprovar que a camada anterior permaneceu arqueologicamente estéril foi escavado mais um 

nível, que apresentou a mesma conformação que o anterior: sedimento areno-siltoso de coloração (10YR 8/3) 

castanho claro, ainda entremeado por pequenos bolsões de Terra Preta de coloração bruna (7,5 YR 3/2), 

oriundos da penetração do sedimento escuro do nível anterior. Sobre o sedimento evidenciado, o mesmo 

estava bastante húmido e sem compactação, facilitando a escavação. A coloração, consistência e textura do 

sedimento do nível 54 associaram-se essa camada a uma formação dunar, provavelmente pleistocênica, onde 

a ocupação humana mais antiga se assentou. Este nível permaneceu arqueologicamente estéril, não sendo 

evidenciados fragmentos cerâmicos, carvão e outros elementos associados ao nível escavado. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de sedimento para análise. Neste nível não houve ocorrência cerâmica. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 
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4.3.2.5.2 Trincheira  

 

A segunda área escavada denominou-se de Trincheira e situou-se na UTM 23M 

0606481/7920186, na cota mais alta do Sambaqui do Panaquatira, próxima ao Perfil 1, portanto, 

no topo deste sítio arqueológico. 

A justificativa para permanecer escavando em área próxima ao Perfil 1 deveu-se a uma 

melhor observação das camadas que formaram o Sambaqui da Panaquatira desde o seu topo, 

com a abertura de uma escavação controlada desde os níveis superficiais para identificar de 

forma mais abrangente os processos de formação do sítio.  

Partindo da hipótese de que a escavação do topo do Sambaqui da Panaquatira ilustraria 

com mais precisão as camadas que formaram o pacote arqueológico em relação ao Perfil 1, 

abriu-se uma Trincheira para observação do nível superficial na profundidade de 2,15 m deste 

sítio, intervalo não escavado nesse setor. 

No Perfil 1 os estratos arqueológicos cortados pelo maquinário não forneceram dados 

empíricos suficientes para leitura e interpretação dos processos de formação deste Sambaqui. 

Apesar disso, na escavação da sua base foi evidenciado pacote arqueológico residual não 

afetado pelas atividades antrópicas, demonstrando um longo e complexo processo de formação 

do registro arqueológico. 

Entre a superfície e a base do corte escavadas mecanicamente, entretanto, foi observada 

uma massa disforme de terra preta associada a conchas e material cerâmico, sem, contudo, 

formar uma camada e/ou apresentar uma composição harmônica que facilitasse o seu registro. 

Por esse motivo, decidiu-se permanecer na cota mais alta e expor o pacote arqueológico com a 

abertura da trincheira.  

 

Figura 385 – Área escolhida para abertura da trincheira em maior cota altimétrica do Sambaqui da 

Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 
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Antecedeu o processo de escavação do sítio, a limpeza do terreno, perfilamento da área 

trabalhada, retificação do corte que expôs o pacote arqueológico e quadriculamento da área da 

Trincheira para posterior escavação. 

  

Figura 386 – Limpeza da área da Trincheira do 

Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley 

Bandeira, 2009. 

Figura 387 – Superfície da trincheira após a capina. 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

No processo de limpeza realizou-se a capina da cobertura vegetal do sítio, formada por 

capoeira baixa, ervas daninhas e muita urtiga, além da remoção das folhas, galhos e raízes. 

Em seguida, foram feitos o dimensionamento e a delimitação da área a ser escavada no 

Perfil 1, utilizando o método tradicional de demarcação de áreas de escavação por quadrículas, 

em um plano cartesiano. 

A dimensão da Trincheira foi de 9 m
2 

x 1 m
2
, distribuída em 9 (nove) quadrículas de 1 

m
2
 cada, alinhadas no sentido leste-oeste e denominadas de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 e 

Q9. 

No método de escavação aplicado ao Sambaqui da Panaquatira a quadrícula se 

constituiu na unidade básica de análise, sendo dimensionada em 1 m
2
, totalizando 9 (nove) 

quadrículas implantadas manualmente a partir do Teorema de Pitágoras, partindo do princípio 

de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do 

quadrado dos catetos.  

Por esse princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram utilizadas duas trenas para medir o distanciamento das 

estacas em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de um metro entre a estaca 3 e o local da estaca 

4, fechando a quadrícula. 



 

 

376 

 

A primeira quadrícula, ou seja, a Q1, serviu de base para a medição das outras 8 (oito), 

utilizando duas fitas métricas de com 10 m de extensão, que foram esticadas nos sentidos oeste-

leste e norte-sul. A cada metro percorrido nos dois eixos foram colocadas estacas para posterior 

transposição das linhas de definição das quadrículas.  

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão com espessura de 10 mm para dividisão das quadrículas. 

A designação das quadrículas foi feita pelo sistema numérico, uma vez que seria 

escavado um único alinhamento, no sentido leste-oeste, com a quadrícula Q1 iniciando no setor 

leste da Trincheira. 

A Prancha 17 ilustra o procedimento inicial para abertura da Trincheira do Sambaqui da 

Panaquatira com limpeza do terreno, alinhamento da área de escavação de acordo com o plano 

cartesiano, delimitação das quadrículas e representação gráfica da área a ser escavada. 
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Prancha 7 – Preparação da Trincheira para escavação 

Área da Trincheira após capina e limpeza da superfície para quadriculamento. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 
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O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas dos 

vértices das quadrículas Q3, Q4 e Q4, com a implantação de um Datum com 20 cm de altura, a 

45º da Quadrícula Q1, com auxílio de nível de bolha e uma régua. 

No processo de escavação foram trabalhadas as quadrículas Q3, Q4 e Q5, ficando como 

bloco testemunho o restante das quadrículas. Após a obtenção das cotas para nivelamento da 

superfície a escavação foi iniciada em intervalos de 5 cm em 5 cm.  

 

Figura 388 – Croqui com as cotas das quadrículas da Trincheira, com detalhe para as quadrículas não escavadas. 

Elaboração: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Semelhantemente ao ocorrido no Perfil 1, a escavação se deu em intervalos de níveis 

artificiais de 5 cm em 5 cm, com o nivelamento do piso de escavação de uma única vez. Quando 

a equipe finalizava a escavação de uma quadrícula partia-se para a subsequente.  

 

 

Figura 389 a-b – Escavação da Trincheira após o nivelamento da superfície do sítio. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2009. 

 

As fichas que se seguem ilustram as atividades realizadas no Perfil 1 do 

Sambaqui da Panaquatira relacionadas as quadrículas escavadas. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 Superfície 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Diferentemente da área anterior, os níveis da Trincheira foram escavados desde a superfície do Sambaqui da 

Panaquatira, onde se observaram capoeiras baixa e gramíneas sobre a camada húmica. Em todas as 

quadrículas notou-se camada superficial de sedimento húmico formado pela decomposição de matéria 

orgânica, principalmente de raízes, folhas, galhos, apresentando coloração enegrecida, entre bruno-escuro e 

preto (7,5 YR 3/1 e 10 YR 3/1). A textura apresentou gradiente arenoargiloso. As propriedades morfológicas 

indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta de Índio, 

caracterizado por ser um horizonte antropogênico formado pela intensa ação humana, a exemplo da deposição 

de detritos orgânicos e inorgânicos, queimadas, revolvimento do solo, edificações etc. A grande quantidade 

de fosfato, aliada à presença de compostos de carbono, nitrogênio e cálcio, são os aditivos químicos mais 

comuns em sítios de ocupação humana (WOODS, 2010). Esses sítios arqueológicos de Terra Preta 

correspondem a várias classes de solos, tais como Latossolos, Argissolos, Cambissolos, Plintossolos, 

Espadossolos etc. (EMBRAPA, 1999). A camada de terra preta recobriu grande parte do Sambaqui da 

Panaquatira, sendo observada na superfície concentrações de material cerâmico, faunístico, principalmente 

ossos e conchas, carvões e material lítico, com grande quantidade de lascas e estilhas. Em alguns setores do 

sítio foram observados bolsões de conchas, com a presença de esqueletos humanos. A espessura da camada 

de Terra Preta variou de acordo com a espessura da camada de conchas que estava sob a Terra Preta, 

conforme detalhes nos níveis seguintes, que foram escavados no intervalo de 5 cm em 5 cm. 

COLETA REALIZADA 

No nivelamento da superfície foram observadas estilhas e lascas, bem como conchas, não sendo coletados 

fragmentos cerâmicos. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 0 a 5 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível foi formado por camada de terra escura distribuída em todas as quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10 YR 3/1). Presença de muitas raízes e radículas 

evidenciadas no processo de escavação. O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente 

arenoargiloso, bastante úmido, com baixa compactação. As propriedades morfológicas do sedimento 

indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta. Nas quadrículas 

Q3 e Q4 foram observadas grandes raízes que perturbaram a camada de conchas depositada abaixo da camada 

escura, associando-as à Terra Preta. Foram observados restos faunísticos, fragmentos cerâmicos e grande 

quantidade de lascas e estilhas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, lascas e 

estilha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas. A cerâmica se mostrou muito fragmentada e 

percolada pela ação da chuva. Alguns fragmentos cerâmicos estavam inclinados, em ângulo de 30º, pela ação 

de raízes e caules. A direção do material indicou carreamento de sedimentos e vestígios arqueológicos em 

direção ao sul. Apesar da superfície da Trincheira ser relativamente plana, havia maior concentração de 

material na parede sul da escavação. A cerâmica não se associou à Tradição Mina, por não apresentar formas 

simples e antiplástico em concha. Pelo contrário, o antiplástico era mineral, com decoração pintada em 

vermelho sobre engobo branco ou na própria superfície da cerâmica, bem como decoração plástica 

representada por Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 5 cm a 10 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível foi formado por camada de terra escura distribuída em todas as quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10 YR 3/1). Presença de muitas raízes e radículas 

evidenciadas no processo de escavação. O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente 

arenoargiloso, bastante úmido, com baixa compactação. As propriedades morfológicas do sedimento 

indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta. Na quadrícula Q3 

foram observadas grandes raízes que perturbaram a camada de conchas depositada abaixo da camada escura, 

fazendo com que estas estivessem associadas à Terra Preta. Por este motivo grande quantidade de 

Anamalocardia brasiliana misturou-se nessa quadrícula em relação a Q4 e Q5, onde a presença de raízes é 

menor. Foram observados restos faunísticos, fragmentos cerâmicos, lascas, estilhas e carvão, principalmente 

concentrados entre as raízes 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, lascas e 

estilha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas. A cerâmica se mostrou muito fragmentada e 

percolada pela ação da chuva. Alguns fragmentos cerâmicos estavam inclinados, em ângulo de 90º, pela ação 

de raízes e caules. A direção do material indicou carreamento de sedimentos e vestígios arqueológicos em 

direção ao sul. Apesar da superfície da Trincheira ser relativamente plana, havia maior concentração de 

material na parede sul da escavação. A cerâmica não se associou à Tradição Mina, por não apresentar formas 

simples e antiplástico em concha. Pelo contrário, o antiplástico era mineral, com decoração pintada em 

vermelho sobre engobo branco ou na própria superfície da cerâmica, bem como decoração plástica 

representada por Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 10 cm a 15 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível foi formado por camada de terra escura distribuída em todas as quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10 YR 3/1). Presença de muitas raízes e radículas 

evidenciadas no processo de escavação. O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente 

arenoargiloso, bastante úmido, com baixa compactação. As propriedades morfológicas do sedimento 

indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta. Na quadrícula Q3 

foram observadas grandes raízes que perturbaram a camada de conchas depositada abaixo da camada escura, 

fazendo com que estas estivessem associadas à Terra Preta. Por este motivo grande quantidade de 

Anamalocardia brasiliana misturou-se a essa quadrícula em relação a Q4 e Q5, onde a presença de raízes é 

menor. Foram observados restos faunísticos, fragmentos cerâmicos, lascas, estilhas e carvão, principalmente 

concentrados entre as raízes. Na base do nível a distribuição das conchas pelas quadrículas foi mais 

homogênea, indicando uma mudança na composição da camada em relação à textura, coloração e composição 

relacionada a provável mudança das características do processo de formação do pacote arqueológico. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, lascas e 

estilha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas. A cerâmica se mostrou muito fragmentada e 

percolada pela ação da chuva. Alguns fragmentos cerâmicos estavam inclinados, em ângulo de 90º, pela ação 

de raízes e caules. A direção do material indicou carreamento de sedimentos e vestígios arqueológicos em 

direção ao sul. Apesar da superfície da Trincheira ser relativamente plana, havia maior concentração de 

material na parede sul da escavação. A cerâmica não se associou à Tradição Mina, por não apresentar formas 

simples e antiplástico em concha. Pelo contrário, o antiplástico era mineral, com ênfase na decoração plástica 

representada por Borda Incisa e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 15 cm a 20 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas fragmentadas e decompostas de coloração cinza-claro (7.5 YR 2/1), 

com vários exemplares calcinados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de fragmentos cerâmicos e 

algumas lascas e estilhas, associado a sedimento enegrecido, apresentando coloração da Terra Preta do nível 

anterior, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10 YR 3/1). Diminuição da presença de raízes e radículas 

devido à compactação maior da camada de conchas. A partir desta profundidade foi notado que as conchas 

começaram a fazer parte do pacote arqueológico por estarem distribuídas homogeneamente por todas as 

quadrículas, inclusive com mudança na coloração, textura e composição do pacote arqueológico. Fato é que 

houve um aumento considerável na quantidade de vestígios arqueológicos, inclusive, o material cerâmico que 

se distribuiu por todas as quadrículas. A deposição intencional de conchas associadas aos outros elementos 

descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada ao final da ocupação sambaquieira e o início da 

ocupação associada à terra preta. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, a mesma estava úmida e 

bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta, 

estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material 

permaneceu a mesma que o nível anterior. Nessa profundidade alguns fragmentos cerâmico se associaram a 

Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico 

em concha. Contudo, permaneceu exemplares cerâmicos com antiplástico era mineral, com ênfase na 

decoração plástica representada por Borda Incisa e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 20 cm a 25 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por camada de conchas fragmentadas e decompostas de coloração 

cinza claro (7.5 YR 2/1), com vários exemplares calcinados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos, associado a sedimento enegrecido, apresentando coloração da Terra Preta do nível 

anterior, entre bruno – escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10YR 3/1). Diminuição da presença de raízes e 

radículas devido à compactação maior da camada de conchas. Desde o nível anterior foi notado que as 

conchas começaram a fazer parte do pacote arqueológico, por estarem distribuídas homogeneamente por 

todas as quadrículas, inclusive com mudança na coloração, textura e composição do pacote arqueológico. 

Nessa profundidade a quantidade de conchas aumentou ainda mais, em relação ao sedimento de terra preta. A 

quantidade de fragmentos cerâmicos diminuiu em relação ao nível anterior, mas continuou maior que aos 

níveis relacionados com a Terra Preta. A deposição intencional de conchas associadas aos outros elementos 

descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada à ocupação sambaquieira.  

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição, fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, contudo, estava úmida e bastante 

friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta, estando os 

vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material 

permaneceu a mesma do nível anterior. Nessa profundidade a cerâmica se associou à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. Com 

relação à quantidade da cerâmica do nível anterior, a densidade de fragmentos triplicou de forma homogênea 

por todas as quadrículas. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 25 cm a 30 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por camada de conchas fragmentadas e decompostas de coloração 

cinza claro (7.5 YR 2/1), com vários exemplares calcinados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos, associado a sedimento enegrecido, apresentando coloração da Terra Preta do nível 

anterior, entre bruno – escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10YR 3/1). Diminuição da presença de raízes e 

radículas devido à compactação maior da camada de conchas. Desde o nível 15 cm a 20 cm foi notado que as 

conchas começaram a fazer parte do pacote arqueológico, por estarem distribuídas homogeneamente por 

todas as quadrículas, inclusive com mudança na coloração, textura e composição do pacote arqueológico. 

Nessa profundidade a quantidade de conchas aumentou ainda mais, em relação ao sedimento de terra preta. A 

quantidade de fragmentos cerâmicos permaneceu a mesma que a do nível anterior, mas continuou maior que 

aos níveis relacionados com a Terra Preta. A deposição intencional de conchas associadas aos outros 

elementos descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, a mesma estava úmida e 

bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos 

claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade alguns fragmentos cerâmico se 

associaram a Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e 

antiplástico em concha. Contudo, permaneceu exemplares cerâmicos com antiplástico era mineral, com 

ênfase na decoração plástica representada por Borda Incisa e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 30 cm a 35 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por camada de conchas fragmentadas e decompostas de coloração 

cinza-claro (7.5 YR 2/1), com vários exemplares calcinados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos, associado a sedimento enegrecido, apresentando coloração da Terra Preta do nível 

anterior, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10 YR 3/1). Diminuição da presença de raízes e radículas 

devido à compactação maior da camada de conchas. Desde o nível anterior foi notado que as conchas 

começaram a fazer parte do pacote arqueológico, por estarem distribuídas homogeneamente por todas as 

quadrículas, inclusive com mudança na coloração, na textura e na composição do pacote arqueológico. Nessa 

profundidade a quantidade de conchas aumentou ainda mais, em relação ao sedimento de terra preta. A 

quantidade de fragmentos cerâmicos diminuiu em relação ao nível anterior, mas continuou maior que aos 

níveis relacionados com a Terra Preta. A deposição intencional de conchas associadas aos outros elementos 

descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e bastante 

friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente 

associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica se associou à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 35 cm a 40 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por camada de conchas fragmentadas e decompostas de coloração 

cinza-claro (7.5 YR 2/1), com vários exemplares calcinados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos, associado a sedimento enegrecido, apresentando coloração da Terra Preta do nível 

anterior, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10 YR 3/1). Diminuição da presença de raízes e radículas 

devido à compactação maior da camada de conchas. Desde o nível anterior foi notado que as conchas 

começaram a fazer parte do pacote arqueológico, por estarem distribuídas homogeneamente por todas as 

quadrículas, inclusive com mudança na coloração, na textura e na composição do pacote arqueológico. Nessa 

profundidade a quantidade de conchas aumentou ainda mais, em relação ao sedimento de terra preta. A 

quantidade de fragmentos cerâmicos diminuiu em relação ao nível anterior, mas continuou maior que aos 

níveis relacionados com a Terra Preta. A deposição intencional de conchas associadas aos outros elementos 

descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição, fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e bastante 

friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente 

associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica se associou à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 40 cm a 45 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por camada de conchas fragmentadas e decompostas de coloração 

cinza-claro (7.5 YR 2/1), com vários exemplares calcinados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos, associado a sedimento enegrecido, apresentando coloração da Terra Preta do nível 

anterior, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 2.5/1 e 10YR 3/1). Diminuição da presença de raízes e radículas 

devido à compactação maior da camada de conchas. Desde o nível anterior foi notado que as conchas 

começaram a fazer parte do pacote arqueológico, por estarem distribuídas homogeneamente por todas as 

quadrículas, inclusive com mudança na coloração, na textura e na composição do pacote arqueológico. Nessa 

profundidade a quantidade de conchas aumentou ainda mais, em relação ao sedimento de terra preta.  

A quantidade de fragmentos cerâmicos diminuiu em relação ao nível anterior, mas continuou maior que aos 

níveis relacionados com a Terra Preta. A deposição intencional de conchas associadas aos outros elementos 

descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, a mesmaela estava úmida e 

bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos 

claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica se associou à Tradição 

Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em 

concha. Foi evidenciada em contexto uma lâmina de machado polido com gume arredondado de tamanho 

pequeno. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 45 cm a 50 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível distinto do anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração escura, entre bruno – 

escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10YR 3/1) de consistência areno-argilosa. A partir de 47 cm de profundidade a 

textura, composição e coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com as conchas diminuindo do 

registro arqueológico. A distribuição dessas características foi observada homogeneamente por todas as 

quadrículas. Apesar da mudança no pacote arqueológico a quantidade de fragmentos cerâmicos permaneceu a 

mesma do nível anterior, formado pelas conchas. Mesmo com a diminuição das conchas e restos faunísticos 

essa camada permaneceu associada à ocupação sambaquieira, inclusive com material cerâmico semelhante ao 

observado no sambaqui. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, a mesmaela estava úmida e 

bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos 

claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica se associou à Tradição 

Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em 

concha. Foi evidenciada em contexto uma lâmina de machado polido com gume arredondado de tamanho 

pequeno. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 50 cm a 55 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível distinto do anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração escura, entre bruno-

escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10 YR 3/1) de consistência arenoargilosa. A partir de 47 cm de profundidade a 

textura, composição e coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com as conchas diminuindo do 

registro arqueológico. A distribuição dessas características foi observada homogeneamente por todas as 

quadrículas. Apesar da mudança no pacote arqueológico a quantidade de fragmentos cerâmicos permaneceu a 

mesma do nível anterior, formado pelas conchas. Mesmo com a diminuição das conchas e restos faunísticos 

essa camada permaneceu associada à ocupação sambaquieira, inclusive com material cerâmico semelhante ao 

observado no sambaqui. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, com os fragmentados maiores do que 

20 cm. Contudo, ela estava úmida e bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, 

estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a 

cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície 

escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 55 cm a 60 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Permanência das características do nível anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração 

escura, entre bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10 YR 3/1) de consistência arenoargilosa. A partir de 47 cm 

de profundidade a textura, composição e coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com as 

conchas diminuindo do registro arqueológico. A distribuição dessas características foi observada 

homogeneamente por todas as quadrículas. Apesar da mudança no pacote arqueológico a quantidade de 

fragmentos cerâmicos permaneceu a mesma do nível anterior, formado pelas conchas. Mesmo com a 

diminuição das conchas e restos faunísticos essa camada permaneceu associada à ocupação sambaquieira, 

inclusive com material cerâmico semelhante ao observado no sambaqui. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e bastante 

friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente 

associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica permaneceu associada à Tradição 

Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em 

concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 60 cm a 65 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração escura, entre 

bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10 YR 3/1) de consistência arenoargilosa. A textura, composição e 

coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com as conchas diminuindo do registro arqueológico. 

A distribuição dessas características foi observada homogeneamente por todas as quadrículas. Além disso, 

neste nível não foi observado material cerâmico, diferentemente do nível anterior. Mesmo com a diminuição 

das conchas e restos faunísticos essa camada permaneceu associada à ocupação sambaquieira.  

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de conchas para estudo de sua composição; restos faunísticos; principalmente ossos 

de peixes, carapaças de gastrópodes e bivalves, bem como carvão para datação. Neste nível não houve 

ocorrência de material cerâmico.  

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 65 cm a 70 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração escura, entre 

bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10 YR 3/1) de consistência arenoargilosa. A textura, composição e 

coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com a quantidade de conchas diminuindo do registro 

arqueológico. A distribuição dessas características foi observada homogeneamente por todas as quadrículas. 

Apesar da mudança no pacote arqueológico a quantidade de fragmentos cerâmicos não diminuiu em relação 

ao nível anterior. Mesmo com a diminuição das conchas e dos restos faunísticos essa camada permaneceu 

associada à ocupação sambaquieira, inclusive com material cerâmico semelhante ao observado em outras 

áreas do sambaqui. Na quadrícula foi observada fogueira com vestígios espalhados por quase 1 m
2
. A 

fogueira foi estruturada por blocos de laterita, entremeada por grande quantidade de fragmentos cerâmicos de 

diversos tamanhos e tipos. No interior da fogueira foram observados ossos de mamíferos de grande porte, a 

exemplo de cateto e veado; gastrópodes marinhos e terrestres; bivalves; ossos de peixe e carvão. A fogueira 

está depositada em nível com mais de 5 cm, por isso decidiu-se escavar toda a estrutura em um único nível de 



 

 

393 

 

10 cm. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de conchas associadas à fogueira para estudo de sua composição; fragmentos 

cerâmicos; restos faunísticos, principalmente ossos de mamíferos, carapaças de gastrópodes e bivalves, bem 

como carvão para datação. A cerâmica se mostrou muito fragmentada e sem percolação. Houve bastante 

inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente associados à estrutura de 

combustão. A cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de 

superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 70 cm a 75 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração escura, entre 

bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10 YR 3/1) de consistência arenoargilosa. A textura, composição e 

coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com a quantidade de conchas diminuindo do registro 

arqueológico. A distribuição dessas características foi observada homogeneamente por todas as quadrículas. 

Apesar da mudança no pacote arqueológico a quantidade de fragmentos cerâmicos permaneceu a mesma do 

nível anterior. Mesmo com a diminuição das conchas e dos restos faunísticos essa camada permaneceu 

associada à ocupação sambaquieira, inclusive com material cerâmico semelhante ao observado no sambaqui. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição, fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, de tamanho pequeno. Ela estava úmida 

e bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos 

claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica permaneceu associada à 

Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico 
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em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 75 cm a 80 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração escura, entre 

bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10 YR 3/1) de consistência arenoargilosa. A textura, composição e 

coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com as conchas diminuindo do registro arqueológico. 

A distribuição dessas características foi observada homogeneamente por todas as quadrículas. Apesar da 

mudança no pacote arqueológico a quantidade de fragmentos cerâmicos permaneceu a mesma do nível 

anterior. Mesmo com a diminuição das conchas e restos faunísticos essa camada permaneceu associada à 

ocupação sambaquieira, inclusive com material cerâmico semelhante ao observado no sambaqui. Na base do 

nível foi observada feição com sedimento argiloso, com coloração alaranjada e concentração de carvão. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição, coletou-se 

também fragmentos cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem 

como carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação de tamanho pequeno. 

Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 80 cm a 85 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, formado por sedimento enegrecido, apresentando coloração escura, entre 

bruno-escuro e preto (7,5 YR 3/2 e 10 YR 3/1) de consistência arenoargilosa. A textura, composição e 

coloração do pacote arqueológico começaram a mudar, com as conchas diminuindo consideravelmente do 

registro arqueológico e aumentando a quantidade de sedimento enegrecido. A distribuição dessas 

características foi observada homogeneamente por todas as quadrículas. Não foram coletados fragmentos 

cerâmicos.  

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição. Não houve 

material cerâmico neste nível. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 85 cm a 90 cm 
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COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível distinto ao anterior, com mudança na textura e coloração do sedimento, a partir dos 86 cm de 

profundidade. As conchas permanecem em menor quantidade no pacote arqueológico e o sedimento passou 

de bruno-enegrecido a marrom-escuro, com textura argiloarenosa e coloração (7.5 YR 5/8), consistência 

arenoargilosa. A composição e a coloração do pacote arqueológico associados a esse nível mudou também 

com reaparecimento e aumento em quantidade dos fragmentos cerâmicos, que retornaram ao registro 

arqueológico. A distribuição dessas características foi observada homogeneamente por todas as quadrículas. 

Mesmo com a diminuição das conchas, restos faunísticos e material cerâmico, essa camada permaneceu 

associada à ocupação sambaquieira, inclusive com material cerâmico semelhante ao observado no sambaqui. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas para estudo de sua composição, coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, com os fragmentados maiores do que 

20 cm. Contudo, ela estava úmida e bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, 

estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a 

cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície 

escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 90 cm a 95 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, com permanência na textura e coloração do sedimento. As conchas 

permanecem em menor quantidade no pacote arqueológico e o sedimento passou de bruno-enegrecido a 

marrom-escuro, com textura argiloarenosa e coloração (7.5 YR 5/8), além de consistência arenoargilosa. A 

composição e coloração do pacote arqueológico associado a esse nível mudou também em quantidade dos 

fragmentos cerâmicos, que retornaram ao registro arqueológico. A distribuição dessas características foi 
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observada homogeneamente por todas as quadrículas. Apesar das mesmas características do nível anterior, 

nessa profundidade não foram observados fragmentos cerâmicos no pacote arqueológico. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas associadas à terra preta para estudo de sua composição. Não houve 

material cerâmico neste nível. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 95 cm a 100 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível distinto ao anterior, com mudança na textura e coloração do sedimento e composição do pacote 

arqueológico, com retorno das conchas no registro arqueológico, formados por elementos inteiros e 

fragmentados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de fragmentos cerâmicos, entremeado por 

sedimento enegrecido, apresentando coloração enegrecida, entre bruno – marrom escuro e preto (7,5 YR 3/2), 

consistência areno-argilosa. Nessa profundidade a quantidade de conchas aumentou, em relação ao sedimento 

de terra preta. Os fragmentos cerâmicos retornaram ao registro arqueológico. A deposição intencional de 

conchas associadas aos outros elementos descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada à 

ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas para estudo de sua composição; coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, com os fragmentos menores do que 10 

cm. Contudo, ela estava úmida e bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando 

os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a 

cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície 
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escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 100 cm a 105 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, com permanência na textura e coloração do sedimento e composição do pacote 

arqueológico, com retorno das conchas no registro arqueológico, formados por elementos inteiros e 

fragmentados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de fragmentos cerâmicos, entremeado por 

sedimento enegrecido, apresentando coloração enegrecida, entre bruno, marrom-escuro e preto (7,5 YR 3/2), 

consistência arenoargilosa. Nessa profundidade a quantidade de conchas aumentou, em relação ao sedimento 

de terra preta. Os fragmentos cerâmicos permaneceram no registro arqueológico, com aumento e distribuição 

por todas as quadrículas. A deposição intencional de conchas associadas aos outros elementos descritos nesse 

nível atestaram para associação dessa camada à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas para estudo de sua composição, coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, com os fragmentados menores do que 

20 cm. Contudo, ela estava úmida e bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, 

estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a 

cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície 

escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 105 cm a 110 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, com permanência na textura e coloração do sedimento e composição do pacote 

arqueológico, com retorno das conchas no registro arqueológico, formados por elementos inteiros e 

fragmentados, ossos de peixes, carvão, entremeado por sedimento enegrecido, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno, marrom-escuro e preto (7,5 YR 3/2), consistência arenoargilosa. Nessa profundidade 

a quantidade de conchas aumentou, em relação ao sedimento de terra preta. A deposição intencional de 

conchas associadas aos outros elementos descritos nesse nível atestaram para associação dessa camada à 

ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas para estudo de sua composição,  restos faunísticos, principalmente 

ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para datação. Nesta profundidade não foi observado 

material cerâmico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 110 cm a 115 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

. Nível semelhante ao anterior, com permanência na textura e coloração do sedimento e composição do pacote 

arqueológico, com retorno das conchas no registro arqueológico, formados por elementos inteiros e 

fragmentados, ossos de peixes, carvão, grande quantidade de fragmentos cerâmicos, entremeado por 

sedimento enegrecido, apresentando coloração enegrecida, entre bruno, marrom-escuro e preto (7,5 YR 3/2), 

e consistência arenoargilosa. Nessa profundidade a quantidade de conchas aumentou, em relação ao 

sedimento de terra preta. Os fragmentos cerâmicos permaneceram no registro arqueológico, com distribuição 

por todas as quadrículas. A deposição intencional de conchas associadas aos outros elementos descritos nesse 

nível atestaram para associação dessa camada à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de conchas para estudo de sua composição; coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e carapaças de gastrópodes, bem como carvão para 

datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, com os fragmentados menores do que 

10 cm. Contudo, ela estava úmida e bastante friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, 

estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a 

cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de superfície 

escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 115 cm a 120 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível distinto do anterior, com modificação da textura, da coloração e da composição do pacote arqueológico, 

com diminuição das conchas no registro arqueológico. Entre 115 cm a 119 cm, as residuais ainda se 

associaram a ossos de peixes, carvão, grande quantidade de fragmentos cerâmicos, entremeado por sedimento 

enegrecido, apresentando coloração enegrecida, entre bruno, marrom-escuro e preto (7,5 YR 3/2), e com 

consistência arenoargilosa. A partir dessa profundidade a quantidade de conchas diminuiu consideravelmente, 

em relação ao nível anterior e ao sedimento passou a ser mais escuro. Os fragmentos cerâmicos 

permaneceram no registro arqueológico e aumentaram consideravelmente em relação ao nível anterior, com 

distribuição por todas as quadrículas. O sedimento passou de marrom-escuro para totalmente preto (10 YR 

2/1 a 7.5 YR 2.5/1), com consistência arenosa, bastante úmido e pouco compactado. Foram observados 

carvões distribuídos por todas as quadrículas. A ausência de concha no registro arqueológico não indicou uma 

mudança nas características da cultura material coletada, permanecendo as mesmas características para o 

material cerâmico, associado a ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento para estudo de sua composição; coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, bem como carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e 

sem percolação, com os fragmentados menores do que o nível anterior. Ela estava úmida e bastante friável. 

Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 120 cm a 125 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, com permanência na textura, coloração e composição do pacote arqueológico, 

com desaparecimento das conchas no registro arqueológico. Entre 121 cm e a base do nível aumentaram a 

quantidade de carvão, ossos de peixes e mamíferos e grande quantidade de fragmentos cerâmicos depositados 

em sedimento totalmente preto (10 YR 2/1 a 7.5 YR 2.5/1), com consistência arenosa, bastante úmido e 

pouco compactado. Todo o material arqueológico se distribuiu homogeneamente pelas quadrículas. A 

ausência de concha no registro arqueológico não indicou uma mudança nas características da cultura material 

coletada, permanecendo as mesmas características para o material cerâmico, associado à ocupação 

sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento para estudo de sua composição; coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, bem como carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e 

sem percolação, com os fragmentados maiores do que o nível anterior. Ela estava úmida e bastante friável. 

Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. Na 

base do nível foi observado gastrópode terrestre, Megalobolimus, com marca de processamento. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 125 cm a 130 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, com permanência na textura, coloração e composição do pacote arqueológico, 

com desaparecimento das conchas no registro arqueológico, aumento na quantidade de carvão, ossos de 

peixes e mamíferos e diminuição da quantidade de fragmentos cerâmicos depositados em sedimento 

totalmente preto (10 YR 2/1 a 7.5 YR 2.5/1), com consistência arenosa, bastante úmido e pouco compactado. 

Todo o material arqueológico se distribuiu homogeneamente pelas quadrículas. A ausência de concha no 

registro arqueológico não indicou uma mudança nas características da cultura material coletada, 

permanecendo as mesmas características para o material cerâmico, associado à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento para estudo de sua composição; coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, bem como carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e 

sem percolação, com os fragmentados maiores do que o nível anterior. Ela estava úmida e bastante friável. 

Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

 Q3, Q4 e Q5 130 cm a 135 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível semelhante ao anterior, com permanência na textura, coloração e composição do pacote arqueológico, 

com desaparecimento das conchas no registro arqueológico, aumento na quantidade de carvão, ossos de 

peixes e mamíferos e diminuição da quantidade de fragmentos cerâmicos depositados em sedimento 

totalmente preto (10 YR 2/1 a 7.5 YR 2.5/1), com consistência arenosa, bastante úmido e pouco compactado. 

O material arqueológico não se distribuiu homogeneamente pelas quadrículas. A ausência de concha no 

registro arqueológico não indicou uma mudança nas características da cultura material coletada, 

permanecendo as mesmas características para o material cerâmico, associado à ocupação sambaquieira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento para estudo de sua composição; coletou-se também fragmentos 

cerâmicos, restos faunísticos, bem como carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e 

sem percolação, com os fragmentados maiores do que o nível anterior. Ela estava úmida e bastante friável. 

Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. Nessa profundidade a cerâmica permaneceu associada à Tradição Mina, 

apresentando formas simples, tratamento de superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

 

4.3.2.5.3 Área de sepultamento 

 

A terceira área escavada no Sambaqui da Panaquatira situou-se no setor oeste do sítio, 

na declividade entre os montículos, onde foram observados vários amontoados de ossos 

humanos em superfície, espalhados pelo entorno do montículo maior. 

Diante dessa situação, a escavação da Área de Sepultamentos objetivou o entendimento 

do contexto deposicional dessas ossadas para compreender quais fatores levaram à exumação 

destas. A hipótese inicial era de que o material humano foi exposto no momento de sua retirada 

do sítio em atividades antrópicas. As questões que nortearam a escavação dessa área foram: 

 

 Em quais circunstâncias o material esqueletal foi evidenciado? 

 O local de observação dos ossos indicariam áreas específicas do Sambaqui da 

Panaquatira? 

 Os ossos foram novamente depositados no seu local de origem após a sua exumação? 

 Os ossos foram espalhados pelo sítio arqueológico após a sua descoberta? 

 Os ossos foram abandonados no seu local original? 

 Os ossos foram abandonados no local de peneiramento da terra preta e conchas e 

descartados após a triagem pelos extratores de terra preta e conchas? 
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Figuras 390 a-b – Concentração de ossos humanos depositados em superfície na área de declividade do montículo 

maior. Fotos: Arkley Bandeira, 2008. 

 

Para tanto, foi necessário escavar a área onde esses ossos estavam depositados, com 

vistas a mapear os distintos usos do espaço no Sambaqui da Panaquatira, bem como evidenciar 

outros sepultamentos em contexto e sem perturbação antrópica. 

 

 

Figura 391 – Croqui de esqueletos encontrados em superfície, oriundo da exposição por causa da 

mineração de terra preta do Sambaqui da Panaquatira. Desenho: Arkley Bandeira, 2010. 

 

Na Área de Sepultamentos foram exumados três esqueletos todos situados no espaço 

entre o montículo maior e o menor, na área de declividade do sambaqui, conforme Tabela 17 a 

seguir. 
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Tabela 17 – Sepultamentos escavados na Área de Sepultamentos 

Sepultamento  Cota  Área trabalhada Profundidade alcançada 

Sepultamento 1 31 m 10 m
2 

57 cm
 

Sepultamento 2 32 m 1 m
2 

90 cm
 

Sepultamento 3 29 m 1 m
2 

30 cm
 

 

O Sepultamento 1 situou-se na UTM 23M 0606492/9720202, em área próxima ao Perfil 

1 e a Trincheira, em pacote de terra preta, na declividade leste do sítio arqueológico.  

 

Figura 392 – Área de Sepultamentos situada na declividade leste do Sambaqui da Panaquatira. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009. 
 

Antecedeu ao processo de escavação do sítio a limpeza do terreno para realização da e 

escolha da área da intervenção. A cobertura vegetal do terreno era formada por gramíneas e 

capoeira baixa, o que facilitou a capina do terreno e retirada da vegetação seca. 

 

 

Figura 393 – Limpeza da Área de 

Sepultamentos do Sambaqui da Panaquatira. 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 394 – Área de Sepultamentos após a limpeza do 

terreno. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 
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Em seguida, foram feitos o dimensionamento e a delimitação da área a ser escavada, 

utilizando o método tradicional de demarcação de áreas de escavação por quadrículas, em um 

plano cartesiano. 

A dimensão da área de escavação foi de 10 m
2
, distribuída em 10 (dez) quadrículas de 1 

m
2
 cada, delimitadas em três alinhamentos, no sentido Norte-Sul, sendo 4 (quatro) quadrículas 

no alinhamento “A”; 3 (três) quadrículas no alinhamento “B” e 3 (três) quadrículas no 

alinhamento “C”. 

A designação das quadrículas foi feita pelo sistema alfanumérico, com o eixo Norte-Sul 

representando os números e o eixo Oeste-Leste representando as letras. Esse sistema permitiu, 

quando necessário, o aumento da superfície ampla em qualquer direção, com a nominação 

positiva ou negativa no eixo dos números e a duplicação das letras no eixo destas. 

Pelo exposto, as quadrículas nos alinhamentos dos números (norte-sul) e das letras 

(oeste-leste) ficaram assim distribuídas: A1, A2, A3 e A4 (primeiro alinhamento); B2, B3 e B4 

(segundo alinhamento) e C2, C3 e C4 (terceiro alinhamento).  

A justificativa para subdivisão da Área de Sepultamentos em quadrículas deveu-se à 

necessidade de maior precisão na documentação dessas estruturas de enterramentos, objetivando 

a tridimensionalidade desta. 

Nesse método de escavação a quadrícula se constituiu na unidade básica de análise, 

sendo dimensionada em 1 m
2
, totalizando 10 (dez) quadrículas implantadas manualmente a 

partir do Teorema de Pitágoras, partindo do princípio que na construção de um triângulo 

retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.  

Por esse princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram usadas duas trenas para medir o distanciamento das estacas 

em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de 1 metro entre a estaca 3 e o local da estaca 4, 

fechando a quadrícula 

A primeira quadrícula, ou seja, a A1, serviu de base para medição das outras 9 (nove), 

utilizando duas fitas métricas de com 10 m de extensão, que foram esticadas nos sentidos oeste-

leste e norte-sul. A cada metro percorrido nos dois eixos foram colocadas estacas para posterior 

transposição das linhas de definição das quadrículas.  

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão com espessura de 10 mm para dividisão das quadrículas. 

A Prancha 18 ilustra o procedimento inicial de abertura da Área de Sepultamentos – 

Sepultamento 1 do Sambaqui da Panaquatira, com limpeza do terreno, alinhamento da área de 
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escavação de acordo com o plano cartesiano, delimitação das quadrículas, representação gráfica 

da área a ser escavada e evidenciação do sepultamento em urna. 
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Prancha 18 – Área de Sepultamento 1 

Área de Sepultamentos com a evidenciação do Sepultamento 1. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 
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O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas dos 

vértices das quadrículas A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, C2, C3 e C4, com a implantação de um 

datum com 20 cm de altura, a 45º da Quadrícula C2, com auxílio de nível de bolha e uma régua. 

No processo de escavação foram trabalhadas as quadrículas A1, A2, A3, A4, B2, B3, 

B4, C2, C3 e C4. Após a obtenção das cotas para nivelamento da superfície a escavação foi 

iniciada em intervalos de 5 cm em 5 cm.  

 

 

Figura 395 – Croqui com as cotas das quadrículas do Sepultamento 1. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Semelhantemente ao ocorrido nos Perfil 1 e Trincheira, a escavação da Área de 

Sepultamentos - Sepultamento 1, a escavação foi realizada em níveis artificiais de 5 cm em 5 

cm, com o nivelamento do piso de escavação de uma única vez. Quando a equipe finalizava a 

escavação de uma quadrícula, ela partia para a subsequente.  
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Figura 396 – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 1. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

O Sepultamento 1 do Sambaqui do Panaquatira caracterizou-se por ser secundário, com 

o esqueleto sendo depositado em urna cerâmica depositada no solo, apresentando 

acompanhamento funerário. A urna estava depositada sobre uma camada de conchas 

Anamalocardia brasiliana inteira, apesar de situar em camada de terra preta, denotando que as 

conchas foram utilizadas como suporte para colocação da urna. Pelo fato de a urna ter tombado 

e se fragmentado os ossos estavam totalmente desarticulados e fragmentados, restando íntegros 

apenas os ossos longos (fêmur e rádio). 

 

 

Figura 397 – Escavação do sepultamento 1 associado ao pacote de terra preta. Foto: Arkley Bandeira, 

2009. 

 

O recipiente cerâmico apresentou reforço na borda, com lábio plano e borda 

extrovertida. A forma do recipiente era globular com uma faixa vermelha pintada na borda da 
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face interna. A cerâmica não se associou à Tradição Mina, sendo provavelmente filiada à 

ocupação relacionada ao último período de ocupação do sítio arqueológico. Pelo fato de o 

sepultamento ter se movimentado em solo, o que resultou na fratura da urna e no espalhamento 

dos ossos, não foi possível definir a orientação destes.  

  

Figura 398 – Fragmentos cerâmicos sendo 

evidenciando após a limpeza da Área de 

Sepultamentos do Sambaqui da Panaquatira. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 399 – Área de Sepultamentos após a 

limpeza do terreno. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

Com relação à posição estratigráfica do sepultamento, este associou-se ao 3º momento 

de ocupação do Sambaqui da Panaquatira, correspondendo ao horizonte da Terra Preta. Foi 

coletado material para datação do sepultado, não sendo possível a retirada em bloco do 

Sepultamento 1. Estudos futuros poderão fornecer informações mais precisas sobre o primeiro 

sepultamento escavado no Sambaqui da Panaquatira. 

 

Figura 400 – Escavação do sepultamento 1 associado ao pacote de terra preta. Foto: Arkley Bandeira, 

2009. 
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Figura 401 – Croqui do Sepultamento 1, em urna, com a representação dos fragmentos cerâmicos e ossos 

espalhados no seu entorno. Desenho: Arkley Bandeira, 2009. 

 
 

O Sepultamento 2 situou-se na UTM 23M 0606419/9720192, em área próxima ao Perfil 

1 e à Trincheira, em pacote de concha, na base declividade sul do sítio arqueológico, entre o 

montículo 1 e o montículo 3. 

Antecedeu ao processo de escavação do sítio a limpeza do terreno e escolha da área da 

intervenção. A cobertura vegetal do terreno era formada por capoeira baixa e vegetação seca, o 

que facilitou a capina do terreno e a retirada da vegetação em superfície. 

 

Figura 402 – Área de Sepultamentos ao sul do montículo principal, situado na declividade sul do 

Sambaqui da Panaquatira, entre o montículo 1 e o montículo 3. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 
 

Em seguida, foram feitos o dimensionamento e delimitação da área a ser escavada, 

utilizando o método tradicional de demarcação de áreas de escavação por quadrículas, em um 
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plano cartesiano. A dimensão da área escavada foi de 1 m
2
, distribuída em uma única 

quadrícula, com o vértice 1 alinhado ao norte.  

  

Figura 403 – Limpeza da Área de 

Sepultamentos do Sambaqui da Panaquatira. 

Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 404 – Área de Sepultamentos após a limpeza do 

terreno. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

 

A designação da quadrícula foi feita pelo sistema numérico, com o vértice alinhado ao 

norte, sendo denominada de quadrícula Q1. A justificativa para delimitação do sepultamento 2 

em uma única quadrícula deveu-se ao fato de que o sepultamento 2 estava disposto em área 

menor que 1 m
2
. 

Neste método de escavação a quadrícula se constituiu na unidade básica de análise, 

sendo dimensionada em 1 m
2
, implantada manualmente a partir do Teorema de Pitágoras, 

partindo do princípio de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa 

é igual à soma do quadrado dos catetos.  

Por esse princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram usadas duas trenas para medir o distanciamento das estacas 

em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de 1 metro entre a estaca 3 e o local da estaca 4, 

fechando a quadrícula 

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão com espessura de 10 mm para dividisão das quadrículas. 

A Prancha 21 ilustra o procedimento inicial de abertura da Área de Sepultamentos – 

Sepultamento 2 do Sambaqui da Panaquatira, com limpeza do terreno, alinhamento da área de 

escavação de acordo com o plano cartesiano, delimitação das quadrículas, representação gráfica 

da área a ser escavada e evidenciação do sepultamento em urna. 
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Prancha 19 – Área de Sepultamento 2 

Área de Sepultamentos com a evidenciação do Sepultamento 2. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 
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O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas dos 

vértices da quadrícula Q1, com a implantação de um datum com 20 cm de altura, a 45º do 

vértice noroeste da quadrícula Q1, com auxílio de nível de bolha e de uma régua. 

Após a obtenção das cotas para nivelamento da superfície a escavação foi iniciada em 

intervalos de 5 cm em 5 cm.  

 

 

Figura 405 – Croqui com as cotas da quadrícula do Sepultamento 2. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Semelhantemente ao ocorrido no Perfil 1 e na Trincheira, a escavação da Área de 

Sepultamentos - Sepultamento 2 foi realizada em níveis artificiais de 5 cm em 5 cm, com o 

nivelamento do piso de escavação de uma única vez. Quando a equipe finalizava a escavação de 

uma quadrícula, ela partia para a subsequente.  

 

 

Figura 406 – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 2. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 
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O Sepultamento 2 do Sambaqui do Panaquatira foi descoberto em fiscalização rotineira 

do IPHAN neste sítio arqueológico. Ele foi evidenciado em uma área de extração de terra preta, 

cuja urna cerâmica encontrava-se fraturada recentemente pela ação dos mineradores. O 

Sepultamento 2 caracterizou-se por ser secundário, com o esqueleto sendo depositado em urna 

cerâmica, que foi depositada no solo, apresentando acompanhamento funerário. A urna estava 

sobre uma camada inteira de conchas Anamalocardia brasiliana, apesar de situar em camada de 

terra preta, denotando que as conchas foram utilizadas como suporte para colocação da urna.  

 

  

Figura 407 a-b – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 2. Fotos: Júlio Steglish, 2009. 

 

Apesar de a urna ter sido fraturada nas atividades de mineração, a sua posição também 

demonstrava que ela havia tombado in situ e espalhado e fraturado os ossos. Entretanto, 

diferentemente do Sepultamento 1, este apresentava o esqueleto completo, com parte da 

mandíbula, dentes, ossos do crânio e os longos. O recipiente cerâmico apresentou reforço na 

borda direta e lábio plano. A forma do recipiente era globular com uma faixa vermelha pintada 

na borda da face externa. A cerâmica não se associou à Tradição Mina, sendo provavelmente 

filiada à ocupação relacionada ao último período de ocupação do sítio arqueológico. Pelo fato 

de o sepultamento ter se movimentado em solo, o que resultou na fratura da urna e no 

espalhamento dos ossos, não foi possível definir a orientação destes.  

 

  

Figuras 408 a-b – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 2. Fotos: Arkley Bandeira, 

2009. 
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Com relação à posição estratigráfica do sepultamento, este associou-se ao 3º momento 

de ocupação do Sambaqui da Panaquatira, correspondendo ao horizonte da Terra Preta. Foi 

coletado material para datação do sepultado, não sendo possível a retirada em bloco do 

Sepultamento 2. Estudos futuros poderão fornecer informações mais precisas sobre o segundo 

sepultamento escavado no Sambaqui da Panaquatira. 

 

Figura 409 – Croqui do Sepultamento 2 em dois momentos: o primeiro com a urna recobrindo o 

sepultamento e o segundo após a retirada da urna e a evidenciação do esqueleto desarticulado. Desenho: 

Arkley Bandeira, 2009. 
 

O Sepultamento 3 situou-se na UTM 23M 0606489/9720254, em área próxima ao Perfil 1 e à 

Trincheira, em pacote de concha, na base declividade norte do sítio arqueológico, entre o montículo 1 e o 

montículo 2, na mesma cota do Sepultamento 1. 

Antecedeu ao processo de escavação do sítio a limpeza do terreno e escolha da área da 

intervenção. A cobertura vegetal do terreno era formada por capoeira baixa e vegetação seca, com 

algumas poucas pindobas de babaçu, o que facilitou a capina do terreno e retirada da vegetação em 

superfície.  
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Figura 410 – Área de Sepultamentos ao norte do montículo principal, situado na declividade norte do 

Sambaqui da Panaquatira, entre o montículo 1 e montículo 2. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 
 

Em seguida, foram feitos o dimensionamento e a delimitação da área a ser escavada, 

utilizando o método tradicional de demarcação de áreas de escavação por quadrículas, em um 

plano cartesiano. A dimensão da área escavada foi de 1 m
2
, distribuída em uma única 

quadrícula, com o vértice 1 alinhado ao noroeste.  

  

Figura 411 – Início da escavação do Sepultamento 3 do 

Sambaqui da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

Figura 412 – Evidenciação de material ósseo do 

Sepultamento 3. Foto: Arkley Bandeira, 2010. 

 

A designação da quadrícula foi feita pelo sistema numérico, com o vértice alinhado ao 

norte, sendo denominada de quadrícula Q1. A justificativa para delimitação do sepultamento 3 

em uma única quadrícula deveu-se ao fato de que o sepultamento 3 estava disposto em área 

menor que 1 m
2
. 

Neste método de escavação a quadrícula se constituiu na unidade básica de análise, 

sendo dimensionada em 1 m
2
, implantada manualmente a partir do Teorema de Pitágoras, 

partindo do princípio de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa 

é igual à soma do quadrado dos catetos.  
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Por esse princípio, a quadrícula de 1m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram usadas duas trenas para medir o distanciamento das estacas 

em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de 1 metro entre a estaca 3 e o local da estaca 4, 

fechando a quadrícula 

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão, tamanho 10 mm, para dividir as quadrículas. 

A Prancha 22 ilustra o procedimento inicial de abertura da Área de Sepultamentos – 

Sepultamento 3 do Sambaqui da Panaquatira, com limpeza do terreno, alinhamento da área de 

escavação de acordo com o plano cartesiano, delimitação das quadrículas, representação gráfica 

da área a ser escavada e evidenciação do sepultamento em urna. 
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Prancha 20 – Área de Sepultamento 3 

Área de Sepultamentos com a evidenciação do Sepultamento 3. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 
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O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas dos 

vértices da quadrícula Q1, com a implantação de um datum com 20 cm de altura, a 45º do 

vértice noroeste da quadrícula Q1, com auxílio de nível de bolha e uma régua. 

Após a obtenção das cotas para nivelamento da superfície a escavação foi iniciada em 

intervalos de 5 cm em 5 cm.  

 

 

Figura 413 – Croqui com as cotas da quadrícula do Sepultamento 3. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Semelhantemente ao ocorrido no Perfil 1 e na Trincheira, a escavação da Área de 

Sepultamentos - Sepultamento 3 foi realizada em níveis artificiais de 5 cm em 5 cm, com o 

nivelamento do piso de escavação de uma única vez. Quando a equipe finalizava a escavação de 

uma quadrícula, ela partia para a subsequente.  

 

Figura 414 – Área de Sepultamentos com a exumação do Sepultamento 3. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 
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O Sepultamento 3 caracterizou-se por ser secundário realizado diretamente no solo com 

acompanhamento funerário, estando os ossos desarticulados, polidos e arrumados. O esqueleto 

estava sobre camada de concha e fragmentos cerâmicos pequenos que sustentavam a estrutura 

do mesmo. No entanto, não estava depositado em urna. 

Os ossos logos estavam arrumados sobre os ossos da costela com o crânio estando 

depositado a noroeste do conjunto de ossos. O alinhamento dos ossos longos também seguia a 

orientação noroeste – sudeste. 

  

Figuras 415 a-b – Escavação do Sepultamento 3, com evidenciação dos ossos maiores que estavam 

desarticulados e arrumados. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

O alinhamento dos ossos longos também seguia a orientação noroeste-sudeste. O 

sepultamento 3 não havia sido perturbado, possibilitando a escavação e retirada em bloco. Com 

relação ao acompanhamento funerário foi descoberto junto ao crânio um colar formado por 287 

contas arredondadas feitas em conchas polidas, com perfuração no meio, sendo que o colar 

ainda encontrava-se com as contas agregadas pela sedimentação do esqueleto. Os fragmentos 

cerâmicos que estruturavam o sepultamento se filiavam à Tradição Mina.  

  

Figura 416 a-b – Finalização da exumação do esqueleto para posterior retirada. Fotos: Arkley Bandeira, 

2010. 



 

 

425 

 

  

Figura 417 a-b – Coleta de contas do colar em concha que estavam associadas ao Sepultamento 3. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010. 

 

Com relação a posição estratigráfica do sepultamento o mesmo associou-se ao 2º 

momento de ocupação do Sambaqui da Panaquatira, correspondendo ao horizonte 

Sambaquieiro, sendo o mesmo correspondente a camada arqueológica formada por conchas. Foi 

coletado material para datação do sepultado. Estudos futuros poderão fornecer informações mais 

precisas sobre o terceiro sepultamento descoberto no Sambaqui da Panaquatira. 

 

  

Figura 418 a-b – Retirada em bloco do Sepultamento 3 para posterior escavação em laboratório. Fotos: 

Arkley Bandeira, 2010. 
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Figura 419 – Croqui do Sepultamento 3, secundário e realizado diretamente no solo, com os ossos 

intencionalmente articulados. Desenho: Arkley Bandeira, 2010. 
 

4.3.2.6  Estratigrafia 

 

Considerando os níveis trabalhados no Perfil 1, Trincheira e Áreas de Sepultamentos, a 

evidenciação das camadas que formaram o pacote arqueológico do Sambaqui da Panaquatira 

deu-se de forma diferenciadas de acordo com cada setor escavado. 

No Perfil 1 foram trabalhadas 4 (quatro) quadrículas, escavadas em intervalo de níveis 

de 5 cm em 5 cm, a partir da base do corte já existente neste perfil, situado a 2,15 m de 

profundidade. Portanto, a escavação dessa área já se iniciava com essa profundidade, em 

contexto arqueológico associado à ocupação sambaquieira. Somou-se a essa profundidade a 

altura do datum, em 20 cm de altura. 

Conforme explicitado, o primeiro nível escavado no Perfil 1 do Sambaqui da 

Panaquatira foi o de número 47, correspondendo a cota 2,35 m a 2,40 m; e finalizando no nível 

54, correspondendo a cota 2,70 m, base do sítio arqueológico, em solo arqueologicamente 

estéril, uma vez que desde 2,60 m não foram observados material arqueológico associados aos 

momentos de ocupação humana desta área. 

Para o Perfil 1, os níveis escavados possibilitaram construir as seguintes considerações: 

Foram escavados 8 (oito) níveis com intervalos de 5 cm em 5 cm entre eles; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre 2,35 m 

– 2,40 m até 2,55 m – 2,60 m de profundidade, com material arqueológico ocorrendo 

até 2,58 m de profundidade, portanto no nível 51 (cinquenta e um); 
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 A camada estéril do sítio arqueológico se deu a partir dos 2,60 m de profundidade, 

correlacionada com a inexistência de material arqueológico e a ocorrência de sedimento 

arenosiltoso de coloração (10 YR 8/3) castanho-claro; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e observação de 

eventos pós-deposicionais permitiram identificar 7 (sete) camadas para o sítio 

arqueológico e uma feição de sedimento arenoso castanho-claro; 

 As recorrências e as particularidades das camadas evidenciadas, levando em 

consideração as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro 

arqueológico permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana na 

área do Sambaqui da Panaquatira, quando se associaram todos os dados das campanhas 

de escavação arqueológica, juntamente com a análise do material cerâmico. 

 As 3 (tres) ocupações humanas deste sítio serão descritas no último capítulo da tese, 

com base na interpretação dos processos de formação do sítio arqueológico, 

caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material cerâmica; 

 

Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico do Sambaqui da 

Panaquatira foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, filmagens, desenhos e 

descrição dos processos de formação presentes no Perfil 1 – Parede Norte e Perfis Sul e Leste da 

Trincheira, escavados entre 2009 e 2010. 

  

Figura 420 – Registro do Perfil 1, com desenho das 

camadas. Foto: Márcio Rodrigo, 2009. 

Figura 421 – Pacote arqueológico do Sambaqui 

da Panaquatira. Foto: Márcio Rodrigo, 2009. 
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As fotografias e croquis dos cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado, e 

depois tratados em Corel Draw. A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com 

precisão a composição do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na 

formação do registro arqueológico deste sítio, conforme a Prancha 23 e descrições a seguir. 
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PRANCHA 21- PERFIL 1 – PAREDE NORTE QUADRÍCULAS Q3 E Q4 
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As camadas que formaram Perfil 1 – Parede Norte do Sambaqui da Panaquatira – 

apresentaram a seguinte composição: 

Camada 1 – Sedimento Arenossiltoso dunar – coloração marrom-claro (Very pale brown – 10 

YR 8/3) castanho-claro, bastante úmido e com baixa compactação. A coloração, consistência e 

textura do sedimento justificam a associação desta camada a uma deposição eólica de 

características dunares, provavelmente pleistocênica, também denominada paleoduna. Por sua 

vez, essas dunas já consolidadas se assentaram sobre Latossolo com concreções lateríticas – 

coloração amarelo-castanho (Brownish yellow – 10 YR 6/8), de consistência argiloarenoso, 

associado a falésias da formação Barreiras, do período Terciário. Esta camada apresentou-se 

estéril arqueologicamente, sendo notadas conchas residuais e finas feições do sedimento bruno 

que percolou nesta camada por fatores pós-deposicionais. A espessura da Camada 1 foi de 10 

cm, estando representada a partir do nível 52 e se estendendo até o nível 54, que 

corresponderam as cotas 2,60 m a 2,70 m de profundidade. Foi nesse cenário que os primeiros 

episódios da ocupação humana ocorreram nesta porção da Ilha de São Luís; 

Camada 2 – Sedimento arenoargiloso marrom com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras 

– coloração marrom-escuro (Strong brown – 7.5 YR 5/8), associado à ocorrência de material 

arqueológico, principalmente conchas, fragmentos cerâmicos, carvão, ossos de peixes e 

mamíferos, blocos de laterita e material lítico. Esta camada situou-se entre a Camada 1, com 

sedimento arenossiltoso de feição dunar, e a Camada 3, formada por sedimento arenoargiloso de 

coloração marrom e maior quantidade de conchas. O sedimento da Camada 2 se apresentou 

arenoargiloso, pouco compactado e muito úmido, com presença de várias raízes e radículas. A 

distribuição horizontal da Camada 1 nas duas quadrículas foi homogênea; ocorrendo em toda a 

parede do Perfil 1. Ao passo que a distribuição vertical variou bastante entre as quadrículas, A 

espessura desta variou de acordo com a quadrícula escavada, iniciando-se em 2,60 m na 

quadrícula Q3 e se estendendo até 2,05 m na quadrícula Q4, apresentando em sua porção mais 

estreita, na quadrícula Q4, 26 cm de largura e na porção mais espessa, na quadrícula Q3, 52 cm 

de largura. A Camada 2 correspondeu aos níveis escavados de 47 a 51 e avançou na Parede 

Norte do Perfil 1 até o Nível 41 (não escavado por ter sido evidenciado no corte do terreno), 

finalizando na interseção com a Camada 3, em torno de 2,05 m de profundidade a partir da 

superfície do terreno. O pacote arqueológico da Camada 2 associou-se ao sambaqui, com forte 

presença de cultura material referente a este momento de ocupação.  

Camada 3 – Sedimento preto com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras e calcinadas – 

coloração preta (Black – 7.5 YR 2.5/1) sem ocorrência de material arqueológico. A Camada 3 

situou-se entre a Camada 2, formada por sedimento marrom com conchas Anamalocardia 

brasiliana inteiras, e a Camada 4, formada por camada arenosa marrom com bastante concha e 
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de coloração cinza. A diferença entre a camada 3 e 2 se deu, basicamente, em relação a 

coloração, textura e composição do pacote arqueológico. Nesta camada o sedimento se 

apresentou argiloarenoso, com serosidade, pouco compactado e bastante úmido, com presença 

de várias raízes e radículas. Não foi observada cultura material arqueológica, sendo notada 

grande quantidade de carvão espalhado homogeneamente entre as quadrículas e menor 

quantidade de concha. A distribuição horizontal da Camada 3 não se apresentou 

homogeneamente entre as quadrículas, a exemplo das camadas anteriores. Ela iniciou na 

quadrícula Q3, em 49 cm de extensão em direção à quadrícula Q4, finalizando nesta, na altura 

dos 90 cm, apresentando, portanto, cerca de 1,60 m de extensão. Da mesma forma, a 

distribuição vertical variou em relação aos níveis, correspondendo de 47 ao 51, e avançando até 

o nível 37 (não escavado por ter sido evidenciado no corte do terreno). A dispersão vertical da 

Camada 3 se iniciou em 2,45 m de profundidade na quadrícula Q3 estendendo-se até a cota de 

1,88 m de altura desde a superfície. A espessura da Camada 3 variou de acordo com a 

penetração das outras camadas, indo de 47 cm em sua maior espessura na quadrícula Q4; e até 

10 cm em sua menor espessura, também na quadrícula Q4. O pacote arqueológico da Camada 3 

associou-se ao sambaqui, com forte presença de cultura material referente a este momento de 

ocupação.  

Camada 4 - Sedimento arenoso marrom com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras – 

coloração marrom (Brown – 7.5 YR 5/2) sem ocorrência de material arqueológico na parede do 

Perfil 1. A Camada 4 situou-se entre a Camada 3, formada por sedimento preto com conchas 

Anamalocardia brasiliana inteiras e calcinadas, e a Camada 5, formada por sedimento 

arenoargiloso marrom com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras. A diferença entre a 

camada 4 e 3 se deu, sobretudo, em relação a coloração, textura e composição do pacote 

arqueológico. Nesta camada o sedimento se apresentou arenoso, com baixa compactação, pouco 

úmido e com menor presença de raízes e radículas. Não foi observada cultura material 

arqueológica na parede do Perfil, sendo notada grande quantidade de carvão espalhado 

homogeneamente entre as quadrículas e menor quantidade de concha. A distribuição horizontal 

da Camada 4 se apresentou homogeneamente entre as quadrículas, ocorrendo em toda a Parede 

Norte, totalizando 2,0 m de extensão. Em contrapartida, a distribuição vertical não se deu 

homogeneamente, com a Camada 4 penetrando até a Camada 3 e 2. Pelo exposto, a espessura 

desta Camada variou bastante no Perfil 1, iniciando em 2,25 m e se estendendo até 1,30 m de 

altura a partir da superfície, respectivamente indo do nível 26 até o nível 45. Em sua maior 

espessura, a Camada 4 apresentou 55 cm na quadrícula Q3 e 7 cm na quadrícula Q4. O pacote 

arqueológico da Camada 4 associou-se ao sambaqui, com forte presença de cultura material 

referente a este momento de ocupação.  
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Camada 5 - Sedimento arenoargiloso marrom com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras 

– coloração marrom (Brown – 7.5 YR 5/2) com grande quantidade de material arqueológico na 

Parede Norte do Perfil 1, formada por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, 

carvão, ossos e blocos de laterita. A Camada 5 situou-se entre a Camada 4, formada por 

sedimento arenoso marrom com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras, e a Camada 6, 

formada por sedimento enegrecido associado a grande quantidade de conchas. A diferença entre 

a camada 5 e 4 se deu, sobretudo, em relação à textura e composição do pacote arqueológico. 

Nesta camada o sedimento se apresentou arenoargiloso, com baixa compactação, pouco úmido e 

com presença de raízes e radículas. A ocorrência de carvão diminuiu e a de concha aumentou 

em relação à camada anterior e se distribuiu homogeneamente pelas quadrículas. A distribuição 

horizontal da Camada 5 se apresentou homogeneamente entre as quadrículas, ocorrendo em 

toda a Parede Norte, totalizando 2,0 m de extensão. A distribuição vertical não se deu 

homogeneamente, iniciando-se entre 1,23 m na quadrícula Q3 e 97 cm na quadrícula Q4, 

correspondendo aos níveis 25 e 14 respectivamente; estendendo-se entre 56 cm na quadrícula 

Q3 até 27 cm na quadrícula Q4, correspondendo aos níveis 12 e 6. Em sua maior espessura, a 

Camada 5 apresentou 67 cm na quadrícula Q4 e 67 cm na quadrícula Q3. O pacote arqueológico 

da Camada 5 associou-se ao sambaqui, com forte presença de cultura material referente a este 

momento de ocupação.  

Camada 6 – Terra Preta sem concha – coloração 7.5 YR 3/1 (preta), consistência arenoargilosa 

formada por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e blocos de 

laterita, com ausência de conchas. A Camada 6 se apresentou homogênea em todo Perfil 1, 

estando situada entre a 5, formada por sedimento arenoargiloso marrom com conchas 

Anamalocardia brasiliana inteiras e a camada húmica, formada por restos orgânicos, 

principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos. A diferença entre a camada 6 e 5 se 

deu, sobretudo, em relação à textura, coloração e composição do pacote arqueológico. Nesta 

camada o sedimento se apresentou argiloarenoso, com baixa compactação, pouco úmido e com 

presença de raízes e radículas. As conchas desapareceram do registro arqueológico e a 

quantidade de carvão aumentou em relação à camada anterior. A distribuição horizontal da 

Camada 6 se apresentou homogeneamente entre as quadrículas, ocorrendo em toda a Parede 

Norte, totalizando 2,0 m de extensão. A distribuição vertical não se deu homogeneamente, 

iniciando-se entre 55 cm e 26 cm de profundidade, correspondendo aos níveis 12 e 6, e se 

estendo até a superfície. A maior espessura foi observada na quadrícula Q3 com 50 cm de 

espessura e 20 cm na menor espessura, correspondente a quadrícula Q4. O pacote arqueológico 

da Camada 5 associou-se à ocupação humana neste sítio, em momento posterior a existência do 

sambaqui, sendo, portanto, considerada pós-sambaquieira. Nesse contexto, foi observada 

presença de cultura material associada ao período de ocupação de grupos humanos que 
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formaram a Terra Preta. As conchas e os restos de fauna perderam significância em relação ao 

processo de formação do pacote arqueológico. 

Camada 7 – Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) – consistência arenoargilosa formada por 

restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados ao 

material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada superficial do sítio 

arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos de formação natural e 

antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico, correspondendo ao pacote 

arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, 

do vento, de animais e pela ação humana. Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a 

exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos finais de 

ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície bolsões de lascamento e áreas 

com fragmentos cerâmicos. 

 

Na Trincheira foram trabalhadas 3 (três) quadrículas, escavadas em intervalo entre os 

níveis de 5 cm em 5 cm, a partir da superfície do terreno. O primeiro nível deste setor 

correspondeu ao de número 1, com intervalo de 0 – 5 cm e assim sucessivamente até alcançar o 

nível 27, entre 130 cm a 135 cm de profundidade. 

Para a Parede Sul da Trincheira, os níveis escavados possibilitaram construir as 

seguintes considerações: 

 Foram escavados 27 (vinte e sete) níveis com intervalos de 5 cm em 5 cm entre eles; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre o de 

número 1, que correspondeu ao 0 – 5 cm e o 27, que correspondeu ao 130 cm a 135 cm 

de profundidade; 

 A camada estéril da Trincheira não foi alcançada, pelo fato de a escavação ter sido 

encerrada em 1,35m de profundidade. Julgando pelo contexto observado no Perfil 1 

restou 1 m de pacote arqueológico para se chegar nas camadas correspondentes ao 

período pré-ocupacional deste sítio arqueológico; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e observação de 

eventos pós-deposicionais permitiram identificar 8 (oito) camadas para o sítio 

arqueológico, incluindo a camada húmica; 

 As recorrências e particularidades das camadas evidenciadas, levando em consideração 

as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro arqueológico 

permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana na área do 
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Sambaqui da Panaquatira, com base na associação dos dados das campanhas de 

escavação arqueológica, juntamente com a análise do material cerâmico; 

 As 3 (três) ocupações humanas deste sítio serão descritas no último capítulo da tese, 

com base na interpretação dos processos de formação do sítio arqueológico, 

caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material cerâmica. 

 

Para registro e interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico do 

Sambaqui da Panaquatira foram adotados os mesmos procedimentos utilizados na Parede Sul da 

Trincheira, conforme a Prancha 24 a seguir. 
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PRANCHA 22 - TRINCHEIRA – PAREDE SUL - QUADRÍCULAS Q4 E Q5 
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As camadas que formaram a Trincheira – Parede Sul do Sambaqui da Panaquatira – 

apresentaram a seguinte composição: 

Camada 1 – Sedimento arenoargiloso marrom-escuro com conchas Anamalocardia brasiliana 

inteiras – coloração marrom-escuro (Dark brown – 7.5 YR 3/2) e consistência areno-argilosa, 

com pouca compactação e muita umidade, associado a grande quantidade de material 

arqueológico, principalmente conchas, fragmentos cerâmicos, carvão, ossos de peixes e 

mamíferos, blocos de laterita e material lítico. Foi notada baixa presença de raízes e radículas. 

Esta camada situou-se entre a Camada 2, formada por sedimento argilo-arenoso de coloração 

preta sem concha e o Nível 37, não escavado. A distribuição horizontal da Camada 1 foi 

homogênea nas duas quadrículas, ocorrendo em toda a Parede Sul da Trincheira, totalizando 2,0 

m de extensão. Contudo, a distribuição vertical variou bastante entre as duas quadrículas, 

iniciando-se em 1,35 m em sua maior profundidade se estendendo até 1,25 m. A espessura 

também variou nas quadrículas escavadas, apresentando em sua maior largura 10 cm na altura 

dos 60 cm de extensão na quadrícula Q4; e em sua menor espessura 3 cm, na altura do 1,18m de 

extensão da quadrícula Q5. A Camada 1 ocorreu entre os níveis 27 a 25, cujo pacote 

arqueológico se associou ao sambaqui, com forte presença de cultura material referente a este 

momento de ocupação; 

Camada 2 – Sedimento argiloarenoso preto sem conchas – coloração preta (Dark brown – 7.5 

YR 2.5/1 e 10 YR 2/1) e consistência argilo-arenosa, com pouca compactação e muita 

humidade, associado a grande quantidade de material arqueológico, com exceção dos restos 

malacológicos, principalmente conchas Anamalocardia brasiliana, que desaparecem do registro 

arqueológico. Permanecem no registro os fragmentos cerâmicos, carvão, ossos de peixes e 

mamíferos, blocos de laterita e material lítico, entremeados por poucas raízes e radículas. Esta 

camada situou-se entre a Camada 1, formada por sedimento arenoargiloso marrom-escuro com 

conchas Anamalocardia brasiliana inteiras e a Camada 3, formada por sedimento areno-

argiloso preto escuro com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras, trituradas e calcinadas. A 

distribuição horizontal da Camada 2 foi homogênea nas duas quadrículas, ocorrendo em toda a 

Parede Sul da Trincheira, totalizando 2,0 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical variou 

bastante entre as duas quadrículas, iniciando-se em 1,25 m, adentrando na Camada 1 e se 

estendendo até 1,19m. A espessura também variou nas quadrículas escavadas, apresentando em 

sua maior largura 41 cm de extensão na altura dos 1,90 m na Q5; e em sua menor espessura 6 

cm, na altura de 70 cm de extensão na quadrícula Q4. A Camada 2 ocorreu entre os níveis 25 a 

22, cujo pacote arqueológico, mesmo não apresentando concha em sua composição, associou-se 

ao sambaqui. 

Camada 3 – Sedimento arenoargiloso marrom-escuro com conchas Anamalocardia brasiliana 

inteiras – coloração marrom-escuro (Dark brown – 7.5 YR 3/2) e consistência arenoargilosa, 
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com pouca compactação e muita umidade, associado a grande quantidade de material 

arqueológico. As conchas reapareceram no registro arqueológico, associadas a fragmentos 

cerâmicos, carvão, ossos de peixes e mamíferos, blocos de laterita e material lítico. Foi notada 

baixa presença de raízes e radículas. Esta camada situou-se entre a Camada 2, formada por 

sedimento argiloarenoso de coloração preta sem concha, e a Camada 4, formada por fina 

camada de sedimento argiloso de coloração material sem material arqueológico. A distribuição 

horizontal da Camada 3 foi homogênea nas duas quadrículas, ocorrendo em toda a Parede Sul 

da Trincheira, totalizando 2,0 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical variou bastante 

entre as duas quadrículas, se iniciando em 1,19m e se estendendo até 96 cm. A espessura da 

mesma também variou nas quadrículas escavadas, apresentando em sua maior largura 24 cm na 

altura dos 70 cm de extensão na quadrícula Q4; e em sua menor espessura 9 cm na altura do 

1,90m de extensão da quadrícula Q5. A Camada 3 ocorreu entre os níveis 20 a 24, cujo pacote 

arqueológico se associou ao sambaqui, com forte presença de cultura material referente a este 

momento de ocupação; 

Camada 4 – Sedimento argiloso marrom, estéril arqueologicamente – coloração marrom-

castanho (Strong brown – 7.5 YR 5/8) e consistência argilosa, com alta compactação, pouca 

humidade e arqueologicamente estéril. Esta camada situou-se entre a Camada 3, formada por 

sedimento arenoargiloso marrom-escuro com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras e a 

Camada 5, formada por sedimento argiloarenoso preto com poucas conchas trituradas. A 

distribuição horizontal da Camada 4 foi homogênea nas duas quadrículas, ocorrendo em toda a 

Parede Sul da Trincheira, totalizando 2,0 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical variou 

bastante entre as duas quadrículas, iniciando-se em 96 cm se estendendo até 88 cm. A espessura 

da mesma foi praticamente igual em todo o perfil, apresentando em média, 7 cm de largura. A 

Camada 4 ocorreu entre os níveis 18 a 20, cujo pacote sedimentar não se associou a nenhuma 

ocupação humana, podendo tratar-se de um período de abandono do sítio arqueológico. 

Camada 5 – Sedimento argiloarenoso preto com poucas conchas fragmentadas – coloração 

preta (Dark brown – 7.5 YR 2.5/1 e 10 YR 2/1) e consistência argilo-arenosa, com pouca 

compactação e muita humidade, associado a grande quantidade de material arqueológico, com 

exceção dos restos malacológicos que ocorreram em menor quantidade do que a Camada 3, 

principalmente conchas Anamalocardia brasiliana, que pouco ocorreram no pacote 

arqueológico correspondente a essa profundidade. Permanecem no registro os fragmentos 

cerâmicos, carvão, ossos de peixes e mamíferos, blocos de laterita e material lítico, entremeados 

por poucas raízes e radículas. Esta camada situou-se entre a Camada 4, formada sedimento 

argiloso marrom, estéril arqueologicamente, e a Camada 6, formada por conchas e material 

faunístico. A distribuição horizontal da Camada 5 foi homogênea nas duas quadrículas, 

ocorrendo em toda a Parede Sul da Trincheira, totalizando 2 m de extensão. Contudo, a 

distribuição vertical variou bastante entre as duas quadrículas, conforme a Camada 6, formada 
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por conchas, penetrava na camada de Terra Preta. Neste contexto, a Camada 5 iniciou entre 87 

cm e se estendendo até 47 cm. A espessura desta também variou nas quadrículas escavadas, 

apresentando em sua maior largura 38 cm de espessura na altura dos 2 m da Q5; e em sua menor 

espessura 19 cm, na altura de 40 cm de extensão na quadrícula Q4. A Camada 5 ocorreu entre 

os níveis 11 a 18, cujo pacote arqueológico, mesmo apresentando pouca quantidade de concha, 

associou-se ao sambaqui. 

Camada 6 - Concha – coloração cinza opaca avermelhada (Light reddish gray - 2.5 YR 7/1), 

coloração cinza opaca avermelhada (Light reddish gray - 2.5 YR 7/1), formada majoritariamente 

por conchas e vestígios faunísticos, fragmentos cerâmicos, grande quantidade de carvão, blocos 

de laterita e material lítico. As lentes de conchas se apresentaram inteiras, trituradas, calcinadas 

e em decomposição, associada à fina camada de sedimento enegrecido. As espécies observadas 

incluíram bivalves e gastrópodes, a exemplo de Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp e Ostrea 

mangle, Mytella guyanensis, Lucina pectinata; e gastrópodes, a exemplo de Thais sp, 

Megalobolimus sp. Permanecem no registro raízes e radículas em maior quantidade em relação 

ao nível anterior. A Camada 6 situou-se entre a Camada 5, formada por sedimento argiloarenoso 

preto com poucas conchas fragmentadas e a Camada 7, formada por Terra Preta sem concha. A 

distribuição horizontal da Camada 6 foi homogênea nas duas quadrículas, ocorrendo em toda a 

Parede Sul da Trincheira, totalizando 2,0 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical variou 

bastante entre as duas quadrículas, à medida que a Camada 7, formada por Terra Preta penetrava 

na camada de conchas. Neste contexto, a Camada 6 se iniciou entre 66 cm e se estendeu até 16 

cm. A espessura também variou nas quadrículas escavadas, apresentando em sua maior largura 

41 cm, na altura dos 80 cm da quadrícula Q4; e em sua menor espessura 39 cm, na altura de 50 

cm também na quadrícula Q4. A Camada 6 ocorreu entre os níveis 4 e 14, cujo pacote 

arqueológico, formado majoritariamente por conchas associou-se ao sambaqui. 

Camada 7 – Terra Preta sem concha – coloração preta (Black – 7.5 YR 2.5/1), consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos 

e blocos de laterita. Nessa camada não houve presença de conchas, que desapareceram como 

elemento predominante no pacote arqueológico. Além disso, foram observadas áreas com 

concentração de carvão, oriundas de queima recente e aumento significativo das raízes, 

radículas e negativos de tronco de árvores. A diferença entre a camada 7 e 6 se deu, sobretudo, 

em relação à textura, coloração e composição do pacote arqueológico. Nesta camada o 

sedimento se apresentou argilo-arenoso, com baixa compactação e bastante úmido. A 

distribuição horizontal da Camada 7 foi homogênea nas duas quadrículas, ocorrendo em toda a 

Parede Sul da Trincheira, totalizando 2 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical variou 

bastante entre as duas quadrículas, conforme a Camada 7, formada por Terra Preta penetrava na 

camada de conchas e vice-versa. Neste contexto, a Camada 7 iniciou entre 15 e 25 cm de 

profundidade, nas quadrículas Q4 e Q5, respectivamente; estendendo-se até a superfície do sítio 
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arqueológico. A espessura também variou nas quadrículas escavadas, apresentando em sua 

maior largura 29 cm na altura dos 60 cm da quadrícula Q4; e em sua menor espessura 16 cm, na 

altura de 7 cm também na quadrícula Q4. A Camada 7 ocorreu entre os níveis 5 e 1. O pacote 

arqueológico da Camada 7 associou-se à ocupação humana neste sítio, em momento posterior à 

existência do sambaqui, sendo, portanto, considerado pós-sambaquieiro. Nesse contexto, foi 

observada presença de cultura material do período de ocupação de grupos humanos que 

formaram a Terra Preta. As conchas e os restos de fauna perderam significado em relação ao 

processo de formação do pacote arqueológico e o sedimento escuro foi o aspecto mais pungente 

da Camada 7. 

Camada 8 – Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) – consistência arenoargilosa formada por 

restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados ao 

material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada superficial do sítio 

arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos de formação natural e 

antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico, correspondendo ao pacote 

arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, 

do vento, de animais e pela ação humana. Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a 

exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos finais de 

ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciada na sua superfície bolsões de lascamento e 

áreas com fragmentos cerâmicos. 

 

Com relação à Parede Leste da Trincheira, os níveis escavados se assemelharam 

bastante aos resultados apresentados pela Parede Sul, com mudanças sutis em relação à 

composição do pacote arqueológico e ocorrência de algumas estruturas e feições que ficaram 

marcadas nas camadas do sítio. Por conta disso, será reproduzida a descrição elaborada para 

Parede Sul, e quando existentes contextos diferenciados, estes serão apontados: 

 Foram escavados 27 (vinte e sete) níveis com intervalos de 5 cm em 5 cm entre eles; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre o de 

número 1, que correspondeu ao 0 – 5 cm e o 27, que correspondeu ao 130 cm a 135 cm 

de profundidade; 

 A camada estéril da Trincheira não foi alcançada, pelo fato de a escavação ter sido 

encerrada em 1,35 m de profundidade. Julgando pelo contexto observado no Perfil 1, 

restou 1 m de pacote arqueológico para se chegar nas camadas correspondentes ao 

período pré-ocupacional deste sítio arqueológico; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e observação de 
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eventos pós-deposicionais, permitiram identificar 8 (oito) camadas para o sítio 

arqueológico, incluindo a camada húmica. 

 As recorrências e as particularidades das camadas evidenciadas, levando em 

consideração as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro 

arqueológico, permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana 

na área do Sambaqui da Panaquatira, com base na associação dos dados das campanhas 

de escavação arqueológica, juntamente com a análise do material cerâmico; 

 As 3 (três) ocupações humanas deste sítio serão descritas no último capítulo da tese, 

com base na interpretação dos processos de formação do sítio arqueológico, 

caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material cerâmica. 

 

Para registro e interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico do Perfil 

Leste do Sambaqui da Panaquatira foram adotados os mesmos procedimentos utilizados no 

Perfil Sul, conforme Prancha 25 a seguir: 
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PRANCHA 23 - TRINCHEIRA – PAREDE LESTE - QUADRÍCULAS Q3 E Q4 
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As camadas que formaram a Trincheira – Parede Leste do Sambaqui da Panaquatira – 

apresentaram a seguinte composição: 

Camada 1 – Sedimento arenoargiloso marrom-escuro com conchas Anamalocardia brasiliana 

inteiras – coloração marrom-escuro (Dark brown – 7.5 YR 3/2) e consistência areno-argilosa, 

com pouca compactação e muita umidade, associado a grande quantidade de material 

arqueológico, principalmente conchas, fragmentos cerâmicos, carvão, ossos de peixes e 

mamíferos, blocos de laterita e material lítico. Foi notada baixa presença de raízes e radículas. 

Esta camada situou-se entre a Camada 2, formada por sedimento argilo-arenoso de coloração 

preta sem concha e o Nível 37, não escavado. A distribuição horizontal da Camada 1 foi 

homogênea, ocorrendo em toda a Parede Leste da Trincheira, totalizando 1,0 m de extensão. 

Contudo, a distribuição vertical variou bastante, inclusive pela existência de uma feição, que 

adentrou no pacote arqueológico correspondente à Camada 1. A referida feição foi denominada 

de A e será descrita a seguir. Sobre a formação da camada, ela se iniciou em 1,35 m em sua 

maior profundidade estendendo-se até 1,25 m. A espessura também variou, apresentando em 

sua maior largura 10 cm na altura dos 37 cm de extensão da quadrícula Q5; e em sua menor 

espessura 7 cm, na altura dos 68 cm de extensão da quadrícula Q5. A Camada 1 ocorreu entre os 

níveis 24 a 27, cujo pacote arqueológico se associou ao sambaqui, com forte presença de cultura 

material referente a este momento de ocupação; 

Feição A – Feição com 40 cm de extensão e 10 cm de profundidade, adentrando 2 cm na 

Camada 1, nível 33. Por situar-se na parede deste Perfil, apresentando composição, textura e 

coloração em relação ao pacote arqueológico desta camada, foi realizado aprofundamento da 

escavação apenas na área da feição, rebaixamento neste setor em mais 10 cm, com vistas a 

averiguar sua composição, na hipótese de se tratar de um sepultamento. A escavação não 

evidenciou informações sobre o seu contexto e as características observadas foram textura 

argilosa, com consistência endurecida, coloração vermelha amarelada (Yellowish red – 5YR 

5/8), sem material arqueológico, penetrando em parte da Camada 1. 

Camada 2 – Sedimento argiloarenoso preto sem conchas – coloração preta (Dark brown – 7.5 

YR 2.5/1 e 10 YR 2/1) e consistência argilo-arenosa, com pouca compactação e muita umidade, 

associado a grande quantidade de material arqueológico, com exceção dos restos malacológicos, 

principalmente conchas Anamalocardia brasiliana, que desaparecem do registro arqueológico. 

Permanecem no registro os fragmentos cerâmicos, carvão, ossos de peixes e mamíferos, blocos 

de laterita e material lítico, entremeados por poucas raízes e radículas. Esta camada situou-se 

entre a Camada 1, formada por sedimento arenoargiloso marrom-escuro com conchas 

Anamalocardia brasiliana inteiras, e a Camada 3, formada por sedimento arenoargiloso preto-

escuro com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras, trituradas e calcinadas. A distribuição 

horizontal da Camada 2 foi homogênea nas duas quadrículas, ocorrendo em toda a Parede Leste 
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da Trincheira, totalizando 1 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical variou bastante 

entre as duas quadrículas, se iniciando em 1,25 m e se estendendo até 1,10 m. A espessura 

variou, apresentando em sua maior largura 15 cm de extensão na altura dos 5 cm na Q5; e em 

sua menor espessura 13 cm, na altura de 28 cm de extensão na quadrícula Q5. A Camada 2 

ocorreu entre os níveis 24 a 21, cujo pacote arqueológico, mesmo não apresentando concha em 

sua composição, associou-se ao sambaqui. 

Camada 3 – Sedimento arenoargiloso marrom-escuro com conchas Anamalocardia brasiliana 

inteiras – coloração marrom-escuro (Dark brown – 7.5 YR 3/2) e consistência areno-argilosa, 

com pouca compactação e muita humidade, associado a grande quantidade de material 

arqueológico. As conchas reaparecem no registro arqueológico, associadas a fragmentos 

cerâmicos, carvão, ossos de peixes e mamíferos, blocos de laterita e material lítico. Foi notada 

baixa presença de raízes e radículas. Esta camada situou-se entre a Camada 2, formada por 

sedimento argiloarenoso de coloração preta sem concha e a Camada 4, formada por fina camada 

de sedimento argiloso de coloração escura sem material arqueológico. A distribuição horizontal 

da Camada 3 foi homogênea na quadrícula Q5, ocorrendo em toda a Parede Leste da Trincheira, 

totalizando 1,0 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical da mesma variou bastante entre 

as duas quadrículas, se iniciando em 1,10 m e se estendendo até 84 cm. A espessura também 

variou, apresentando em sua maior largura 36 cm na altura dos 27 cm de extensão na quadrícula 

Q5; e em sua menor espessura 30 cm na altura do 1 m de extensão da quadrícula Q5. A Camada 

3 ocorreu entre os níveis 15 a 19, cujo pacote arqueológico se associou ao sambaqui, com forte 

presença de cultura material referente a este momento de ocupação; 

Camada 4 – Sedimento argiloso marrom, estéril arqueologicamente – coloração marrom-

castanho (Strong brown – 7.5 YR 5/8) e consistência argilosa, com alta compactação, pouca 

umidade e arqueologicamente estéril. Esta camada situou-se entre a Camada 3, formada por 

sedimento arenoargiloso marrom-escuro com conchas Anamalocardia brasiliana inteiras e a 

Camada 5, formada por sedimento argilosoarenoso preto com poucas conchas trituradas. A 

distribuição horizontal da Camada 4 foi homogênea na quadrícula Q5, ocorrendo em toda a 

Parede Leste da Trincheira, totalizando 1,0 m de extensão. Contudo, a distribuição vertical 

variou bastante entre as duas quadrículas, iniciando-se em 85 cm e se estendendo até 80 cm. A 

espessura foi praticamente igual em todo o perfil, apresentando, em média, 5 cm de largura. A 

Camada 4 ocorreu no nível 17, cujo pacote sedimentar não se associou a nenhuma ocupação 

humana, podendo tratar-se de um período de abandono do sítio arqueológico. 

Camada 5 – Sedimento argiloarenoso preto com poucas conchas fragmentadas – coloração 

preta (Dark brown – 7.5 YR 2.5/1 e 10 YR 2/1) e consistência argiloarenosa, com pouca 

compactação e muita umidade, associado a grande quantidade de material arqueológico, com 

exceção dos restos malacológicos que ocorreram em menor quantidade do que na Camada 3, 

principalmente conchas Anamalocardia brasiliana, que pouco ocorreram no pacote 
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arqueológico correspondente a essa profundidade. Permanecem no registro os fragmentos 

cerâmicos, carvão, ossos de peixes e mamíferos, blocos de laterita e material lítico, entremeados 

por poucas raízes e radículas. Esta camada situou-se entre a Camada 4, formada por sedimento 

argiloso marrom, estéril arqueologicamente, e a Camada 6, formada por conchas e material 

faunístico. A distribuição horizontal da Camada 5 foi homogênea na quadrícula Q5, ocorrendo 

em toda a Parede Leste da Trincheira, totalizando 1,0 m de extensão. Contudo, a distribuição 

vertical variou bastante, se iniciando entre 79 cm e se estendendo até 30 cm. A espessura 

também variou, apresentando em sua maior largura 50 cm na altura dos 90 cm na Q5; e em sua 

menor espessura 32 cm, na altura de 57 cm de extensão na quadrícula Q5. A Camada 5 ocorreu 

entre os níveis 7 a 16, cujo pacote arqueológico, mesmo apresentando pouca quantidade de 

concha, associou-se ao sambaqui. 

Camada 6 – Concha – coloração cinza opaca avermelhada (Light reddish gray – 2.5 YR 7/1), 

formada majoritariamente por conchas e vestígios faunísticos, fragmentos cerâmicos, grande 

quantidade de carvão, blocos de laterita e material lítico. As lentes de conchas se apresentaram 

inteiras, trituradas, calcinadas e em decomposição, associada à fina camada de sedimento 

enegrecido. As espécies observadas incluíram bivalves e gastrópodes, a exemplo de 

Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp e Ostrea mangle, Mytella guyanensis, Lucina pectinata; e 

gastrópodes, a exemplo de Thais sp, Megalobolimus sp. Permanecem no registro raízes e 

radículas em maior quantidade do que no nível anterior. A Camada 6 situou-se entre a Camada 

5, formada por sedimento argiloarenoso preto com poucas conchas fragmentadas, e a Camada 7, 

formada por Terra Preta sem concha. A distribuição horizontal da Camada 6 foi homogênea na 

quadrícula Q5, ocorrendo em toda a Parede Leste da Trincheira, totalizando 1,0 m de extensão. 

Contudo, a distribuição vertical variou bastante entre as duas quadrículas, conforme a Camada 

7, formada por terra preta, penetrava na camada de conchas. Neste contexto, a Camada 6 iniciou 

entre 49 cm e se estendendo até 15 cm. A espessura também variou, apresentando em sua maior 

largura 34 cm na altura dos 62 cm da quadrícula Q5; e em sua menor espessura 14 cm na altura 

de 98 cm também na quadrícula Q5. A Camada 6 ocorreu entre os níveis 4 a 9, cujo pacote 

arqueológico, formado majoritariamente por conchas associou-se ao sambaqui. 

Camada 7 – Terra Preta sem concha – coloração preta (Black – 7.5 YR 2.5/1), consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos 

e blocos de laterita. Nesta camada não houve presença de conchas, que desapareceram como 

elemento predominante no pacote arqueológico. Além disso, foram observadas áreas com 

concentração de carvão, oriundas de queima recente e aumento significativo das raízes, 

radículas e negativos de tronco de árvores. A diferença entre a camada 7 e 6 se deu, sobretudo, 

em relação à textura, coloração e composição do pacote arqueológico. Nesta camada o 

sedimento se apresentou argiloarenoso, com baixa compactação e bastante úmido. A 

distribuição horizontal da Camada 7 foi homogênea na quadrícula Q5, ocorrendo em toda a 
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Parede Leste da Trincheira. Neste contexto, a Camada 7 se iniciou entre 15 cm e se estendeu até 

4 cm. A espessura também variou nas quadrículas, apresentando em sua maior largura 17 cm na 

altura dos 26 cm da quadrícula Q5; e em sua menor espessura 9 cm na altura de 7 cm também 

na quadrícula Q5. A Camada 7 ocorreu entre os níveis 3 e 1. O pacote arqueológico da Camada 

7 associou-se à ocupação humana neste sítio, em momento posterior à existência do sambaqui, 

sendo, portanto, considerado pós-sambaquieiro. Nesse contexto, foi observada presença de 

cultura material do período de ocupação de grupos humanos que formaram a Terra Preta. As 

conchas e os restos de fauna perderam significado em relação ao processo de formação do 

pacote arqueológico e o sedimento escuro foi o aspecto mais pungente da Camada 7. 

Camada 8 – Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência areno-argilosa formada por 

restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados ao 

material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada superficial do sítio 

arqueológico, correspondendo ao momento atual deste, quando processos de formação natural e 

antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico, correspondendo ao pacote 

arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, 

do vento, de animais e pela ação humana. Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a 

exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos finais de 

ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície bolsões de lascamento e áreas 

com fragmentos cerâmicos. 

 

4.3.2.7 Estruturas e feições 

 

As principais estruturas observadas na escavação do Perfil 1, da Trincheira e das Áreas 

de Sepultamento foram de combustão, habitação e sepultamento. As estruturas de sepultamento 

já foram descritas no item anterior, restando o registro das demais estruturas que demonstraram 

alguma intencionalidade em seu arranjo espacial. 

Além das estruturas, foram evidenciadas concentrações de material cerâmico, lítico e 

ósseo não associadas com outros conjuntos vestigiais, sendo registrados isoladamente. 

As feições foram representadas pelas bioturbações ocasionadas, principalmente, pela 

ação de caules e raízes das árvores, radículas de gramíneas e buracos de insetos e pequenos 

roedores. 

As fichas a seguir ilustram as estruturas, área de concentração e feições observadas no 

Sambaqui da Panaquatira. 
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FEIÇÃO  

ÁREA: PERFIL 1 - QUADRÍCULA: 5 NÍVEL: 255 cm - 260 cm 

DESCRIÇÃO 

As feições observadas no sítio arqueológico foram caracterizadas por manchas de terra preta entremeadas 

com a camada de conchas do sambaqui ou penetração de conchas no latossolo com concreções lateríticas. 

Tais feições resultaram de fatores pós-deposicionais que atuaram na formação do registro arqueológico, a 

exemplo de bioturbações e atividades antrópicas. Um exemplo que ilustra as feições observadas no Sambaqui 

da Panaquatira foi observado na base do Perfil 1, onde o solo arqueologicamente estéril estava associado a 

uma mancha de terra preta formada por cerâmica, ossos, carapaças de bivalves e gastrópodes, formando uma 

mancha de coloração, composição e textura diferenciada do resto da camada.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 

ÁREA: TRINCHEIRA - QUADRÍCULA: 3 NÍVEL: 65 – 70 cm  

DESCRIÇÃO 

Grande estrutura de fogueira evidenciada no nível 11 da Trincheira Exploratória, estruturada por blocos de 
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laterita pequenos e arredondados e fragmentos cerâmicos de até 20 cm, que se espalhou por toda a quadrícula. 

No interior da fogueira foram observadas concentrações de ossos de mamíferos, peixes e répteis. Além da 

fauna de vertebrados, registraram-se no interior da fogueira carapaças de bivalves e gastrópodes. Em 

identificação preliminar da fauna da fogueira foram observados ossos de cateto e veado. Além da fauna de 

vertebrados, foram anotadas concentrações de bivalves e gastrópodes, ilustradas por Anomalocardia 

brasiliana, Ostrea sp e Ostrea mangle, Mytella guyanensis, Lucina pectinata; de Thais sp e Megalobolimus 

sp. As conchas estavam inteiras, fragmentadas e calcinadas. Em relação à cultura material foram observados 

fragmentos cerâmicos em grande quantidade, material lítico lascado (lascas e estilhas), artefatos em osso e 

concha, bolsões de carvão associados à fogueira. Sobre os dados métricos desta estrutura, apresentou 43 cm 

de raio e 6 cm de espessura. No sambaqui da Panaquatira foram observadas poucas fogueiras estruturadas 

como a descrita aqui, seja pelo volume de material observado ou mesmo pela diversidade de vestígios 

anotados. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

CONCENTRAÇÃO DE CERÂMICA 1 

ÁREA: TRINCHEIRA - QUADRÍCULA: 4 NÍVEL: 40 – 45 cm 

DESCRIÇÃO 
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Em algumas camadas do sítio foram observadas áreas com concentração de material cerâmico e lítico não 

associadas a estruturas de combustão, habitação ou sepultamento. O material estava depositado diretamente 

na camada de terra preta e concha, a exemplo do nível 12, onde lâminas de machado de pedra, cerâmicas com 

grandes fragmentos e carvão compunham o pacote arqueológico. Neste contexto, a cerâmica estava bastante 

úmida, pouco percolada e os fragmentos apresentavam poucas fraturas, com os fragmentos apresentando mais 

de 20 cm de espessura. Outros fragmentos se apresentaram com pouca inclinação, indicando que fatores pós-

deposicionais influenciaram levemente na formação da camada. 

 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

BIOTURBAÇÃO 1 

ÁREA: TRINCHEIRA - QUADRÍCULA: 3 NÍVEL: 10 cm a 15 cm 

DESCRIÇÃO 

No sítio arqueológico foram observados negativos de tronco de árvores, penetração de raízes e radículas, 

buracos de insetos etc. As perturbações antrópicas no sítio arqueológico relacionaram-se com as ocupações 

irregulares, extração de areia e concha, trânsito de veículos, queimadas, desmatamento, pisoteamento de gado 

etc. 
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

4.3.3 Sambaqui do Paço do Lumiar 

4.3.3.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade 

 

O Sambaqui do Paço do Lumiar localiza-se no povoado do Iguaíba ou Guaíba, na zona 

rural do município de Passo do Lumiar, na Ilha de São Luís – MA. A cidade limita-se somente 

com São José de Ribamar e Raposa, e juntamente com São Luís formam a referida Ilha. 

A cidade de Passo do Lumiar está inserida na região norte do Estado do Maranhão nas 

coordenadas 02° 31' 55" S 44° 06' 28" O, ocupando a área centro-norte da Ilha de São Luís, com 

área territorial de 132 km
2
, distante cerca de 22 km da capital do Estado. 

A característica marcante do território deste município é a grande riqueza hídrica 

formada por rios perenes e intermitentes, brejos, nascentes e estuários, sendo banhado por dois 

rios Paciência e rio Santo Antônio e o estuário do Mojó. 

Semelhantemente ao município de São Luís, Paço do Lumiar está assentado em uma 

área próxima ao Equador, cuja linha dista apenas 02º 31’. 

A UTM da área central do sambaqui situou-se na Zona 23M 598860/9724342, 

Longitude O 44° 6' 39'' Latitude S 2° 29' 37'') com elevação, entre 18 e 20 m de altura, acima do 



 

 

450 

 

nível médio do mar. A extensão aproximada da área com material arqueológico é de cerca de 

683 m
2
, conforme detalhamento exposto a diante. 

A distância atual do sítio arqueológico em relação ao curso d’água mais próximo é cerca 

de 800 m do córrego denominado Iguaíba, atualmente antropizado. Contudo, no entorno da área 

encontraram-se braços de mar com ecossistema de mangues, várias nascentes e paleocanais de 

rios maiores e não mais existentes. 

Distante do sítio arqueológico cerca de 3,5 km foi identificado o curso do Igarapé do 

Cumbique, na Baía do Curral, onde o domínio entre a maré e o estuário proporcionou um 

ecossistema rico em recursos advindos do encontro da água doce e salgada. 
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Prancha 24 – Inserção geográfica do Sambaqui do Paço do Lumiar – 

Paço do Lumiar - MA 
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A paisagem de inserção do Sambaqui do Paço do Lumiar, conforme já citado, é 

fundamentalmente caracterizada pela presença de cursos d’água que deságuam na Baía do 

Curral e na Baía de São José, sendo formadas pelos rios Paciência, Santo Antônio, Mojó, 

Cumbique, entre outros. 

Este ambiente sofre influência diária da dinâmica hídrica costeira, criando habitats 

propícios para existência de um rico ecossistema de mangues, berçários de grande parte das 

espécies animais e vegetais que povoaram e povoam a Ilha de São Luís. 

  

Figuras 422 a-b – Perspectiva aérea da área estuarina do Município do Paço do Lumiar. Fotos: Arkley Bandeira, 

2011. 

 

O estuário dos rios Paciência, Santo Antônio, Mojó e Cumbique funcionaram como 

divisor de águas das Baías do Curral e de São José, atuando na formação de extensas florestas 

de manguezais que margeiam todo o entorno do Sambaqui do Paço do Lumiar, como também, 

favoreceram a existência de manchas de floresta tropical atlântica em zonas mais afastadas e de 

cotas mais altas e protegidas da influência das marés. 

  

Figura 423 a-b – Baixo curso do rio Mojó com floresta de mangue característica de suas margens. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010. 

 
 

Em áreas próximas aos cursos d’água, em cotas altimétricas variando entre 16 a 20 m de 

altura, existem porções de terra aptas ao cultivo, propício ao assentamento humano. É 
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justamente nestes locais onde os sítios arqueológicos estão inseridos, a exemplo do Sambaqui 

do Paço do Lumiar.  

 

Figura 424 – Compartimento apresentando elevação mediana em relação às áreas baixas dos cursos d’água, onde o 

sambaqui do Paço do Lumiar está inserido. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Em alguns setores do sítio arqueológico foi observada vegetação densa em estado de 

regeneração, com árvores crescendo por todo o sítio; enquanto que em outras áreas a vegetação 

foi sistematicamente desmatada, sendo observadas atualmente urtigas e capoeiras baixas.  

  

Figura 425 a-b – Compartimento apresentando cobertura vegetal densa, com árvores crescendo sobre o Sambaqui do 

Paço do Lumiar. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 
 

Sobre o grau de integridade do Sambaqui do Paço do Lumiar, intervenções humanas 

recentes vêm interferindo consideravelmente na integridade deste sítio arqueológico. Apesar de 

serem ações domésticas, a exemplo de desmatamento, queimada e plantio, tais atividades 

reviraram o solo arqueológico e expuseram grande quantidade de material arqueológico. 

Analisando diacronicamente a paisagem do Sambaqui do Paço do Lumiar, as 

intervenções humanas nessa região, a partir do primeiro quarto do século XX, desenvolveram-se 

na extração de conchas deste sítio arqueológico para fabricação da cal. Relatos orais dos atuais 

moradores indicaram que o povoado do Iguaíba surgiu da ocupação dos índios e posteriormente 

pescadores e extratores de conchas. A fixação das famílias nessa porção da Ilha modificou 

profundamente a feição do sítio arqueológico com a implantação de residências, roças e áreas de 

mineração das conchas. 
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A fixação das famílias nesta porção região modificou profundamente a feição do sítio 

arqueológico com a implantação das residências, das roças e das áreas de mineração das 

conchas por todo o sambaqui. 

  

Figura 426 a-b – Terreno queimado para inserção de roça e edificação residencial sobre o Sambaqui do Paço do 

Lumiar. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

 

 

Além das ações antrópicas identificadas, que ocasionaram dano ao sítio arqueológico, 

outras atividades de menor impacto também resultaram em prejuízos para a integridade do bem, 

a exemplo do trânsito de pessoas e veículos, colocação de cercas, retirada de conchas para 

pavimentação de vias vicinais e veredas, coleta de madeira e coco para carvão, escavação do 

solo para construção de caieiras e risco eminente de ocupação irregular da área em decorrência 

do adensamento populacional crescente na Ilha de São Luís. 

  

Figura 427 a-b - Cercas na área do sítio arqueológico e plantio de quiabo e feijão com irrigação mecanizada na 

área do sítio arqueológico. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

4.3.3.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental 
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Semelhantemente ao Sambaqui da Panaquatira exposto no item anterior, a localidade 

onde o Sambaqui do Paço do Lumiar está situado foi um antigo aldeamento indígena 

administrado por autoridades coloniais. Por esse motivo, foram encontradas várias referências 

sobre a localidade do Iguaíba, bem como relatos sobre os povos que a ocuparam ancestralmente. 

 Segundo César Marques, em sua obra Enciclopédica sobre o Maranhão, Iguaíba fazia 

menção a um igarapé da Ilha do Maranhão que aflui no rio Paciência pela margem direita e 

passa pelo lugar Iguaíba. Essa situação fez surgir a povoação homônima também na Ilha do 

Maranhão, à margem do rio do mesmo nome e a 6 km da Vila do Paço, atual Paço do Lumiar 

(MARQUES, 2008). 

 Com relação à cidade de Paço do Lumiar, esta surgiu das freguesias da Vila do Paço e 

da de São José dos índios, na antiga localidade de Anindiba, denominação de um riacho 

existente nesta Vila. Na região de Paço do Lumiar existia também uma das muitas fazendas 

jesuíticas da Ilha de São Luís, doada a irmandade pelo artilheiro Pero Dias Moreno e sua 

Mulher Apolônia Bustamante, em terras boas para o roçado (MARQUES, 2008). 

O casal veio de Pernambuco ao Maranhão muito recomendado pelo Governador Gaspar 

de Sousa para possuir uma légua de terra dentro da Ilha do Maranhão, à sua escolha. Depois da 

doação, o jesuíta Padre Luís Figueira aí fez sua residência já cercada de muitas aldeias de índios 

(MARQUES, 2008). 

Marques (2008) citou  que quando o Governador Francisco Coelho de Carvalho chegou 

à capital desta província, o Jesuíta Luís Figueira já possuía uma légua de terra no sítio chamado 

Anindiba, que por escritura pública lhe fora doado por Pedro Dias e sua mulher Apolônia 

Bustamante. Em 1762, o Governador Joaquim de Melo e Póvoas erigiu a localidade à categoria 

de Vila, com a denominação de Paço do Lumiar, em homenagem a um lugar com a mesma 

denominação em Portugal. 

Com relação ao aldeamento indígena existente em Paço do Lumiar, a documentação 

coligida no Livro de registro de assentos, despachos e sentenças que se determinaram em cada 

junta das Missões na cidade de São Luís do Maranhão (1738-1777) fez as seguintes menções: 

 

 Ofício do governador e capitão-general da capitania do Maranhão ao desembargador 

Luís de Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila Nova de Caxias, 

informando-lhe sobre as providências acerca das guarnições militares, lamentando os 

“funestos sucessos, ações e pilhagens dos índios aldeados na nova povoação de que é 

comandante Antônio Martins Jorge”, causados pelo desleixo do comandante e soldados 
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[...] achando infrutífero e perigoso mandar guerreiros com pretexto de auxiliar a 

bandeira contra os timbiras e depois fazer conduzir o resto da aldeia a esta cidade para 

irem se aldear em Vinhais e Paço do Lumiar [...]. São Luís do Maranhão, 31 de julho de 

1816; fls. 170v – 173. 

 Portaria do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ordenando ao diretor 

da Vila de Paço do Lumiar a doação de índios para o serviço do Palácio do Bispo da 

Diocese. Palácio de São Luís do Maranhão, 14 de julho de 1799; fl. 41. 

 Portaria do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ordenando ao diretor 

da Vila de Paço do Lumiar que ponha à disposição da Provedoria Geral dos Ausentes os 

índios necessários ao carregamento da galera naufragada nos baixos de Santa Ana. 

Palácio de São Luís do Maranhão, 1º de dezembro de 1800; fl. 165. 

 Ofício do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ao capitão Tomás de 

Aquino ordenando-lhe passar em revista as três companhias do Paço do Lumiar e uma 

de São José, todas do 2º Regimento de Índios. Palácio de São Luís do Maranhão, 12 de 

maio de 1802; fl. 79. 

 Ofício da Junta Governativa da Capitania do Maranhão ao senhor José Raimundo da 

Costa, juiz ordinário da vila do Paço do Lumiar, informando sobre a insubordinação dos 

índios ao seu respectivo diretor [...]. São Luís do Maranhão, Palácio do Governo, 17 de 

junho de 1811. Fls. 12-12v. 

 Ofício do Governador e capitão-general do Estado do Maranhão ao desembargador Luíz 

de Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila Nova de Caxias, informando-lhe 

sobre as providências acerca das guarnições militares; lamentando os “funestos 

sucessos, ações e pilhagens dos índios aldeados na nova povoação de que é comandante 

Antônio Martins Jorge”, causados pelo desleixo do comandante e soldados do 

destacamento, os quais devem ser punidos: dizendo-lhes dos seus receios de que esses 

aldeamentos não correspondam “à prosperidade dos seus princípios” devido “a índole e 

barbaridade desta gente” de tão fácil chamamento e de tão inconstante perseverança, 

exigindo para seu florescimento e conservação muita “atividade, vigilância e arte para 

os suster na ordem social: achando infrutífero e perigoso mandar guerreiros com 

pretexto de auxiliar a bandeira contra os Timbira e depois fazer conduzir o resto da 

aldeia a esta cidade para irem se aldear em Vinhais e Paço do Lumiar [...]. São Luís do 

Maranhão, 31 de julho de 1816; fls. 170v – 173. 
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Figura 428 – Igreja de Nossa Senhora da Luz, matriz de Paço do Lumiar, com arquitetura jesuítica. Foto: 

Arkley Bandeira, 2010. 

 

Além dessas referências foram citados ofícios, portarias, nomeações e mapas 

populacionais dos habitantes da Vila do Paço, onde figuraram os habitantes dessa localidade, 

sejam livres ou escravos, bem como de outras Vilas do Maranhão: 

 

 

 

Figura 429 a-b – Mappa das cidades, Villas, lugares e Freguezias das Capitanias de José Telles da Silva do século 

XIX. In: COSTA, 1997. 
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4.3.3.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa 

 

Até o fechamento desta tese foram executadas 7 (sete) campanhas arqueológicas no 

Sambaqui do Paço do Lumiar, onde foram realizadas diversas atividades para aquisição de 

dados, a exemplo de medições, escavações, coletas de amostras, além de visitas técnicas e de 

divulgação deste sítio. 

 Conforme exposto, as primeiras campanhas no sítio objetivaram o reconhecimento, a 

avaliação do grau de integridade e a delimitação do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Posteriormente, foram realizadas as campanhas de escavação e de coleta de material faunístico e 

sedimentos para análise.  

 As imagens a seguir ilustram as campanhas de campo já realizadas neste sítio 

arqueológico.  

 

1ª Campanha: novembro de 2006: 

Figura 430 – Reconhecimento e avaliação 

das condições do sítio arqueológico para 

pesquisa. Foto: Arkley Bandeira, 2006. 

 
 

2ª Campanha: novembro de 2006: 

Figura 431 – Coleta superficial e 

georeferenciamento da área de ocorrência 

de material arqueológico para delimitação 

do sítio arqueológico. Foto: Arkley 

Bandeira, 2006. 
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3ª Campanha: julho de 2011: 

Figura 432 – Abertura do perfil 1 para 

coleta de amostras para datação do sítio. 

Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 
 

4ª Campanha: outubro de 2011: 

Figura 433 – Abertura da coluna no perfil 

1 para coleta de amostras faunísticas. 

Foto: Arkley Bandeira, 2006. Foto: 

Arkley Bandeira, 2011. 

 
 

5ª Campanha: janeiro a fevereiro de 

2012: 

Figura 434 – Escavação da Área 1. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

6ª Campanha: fevereiro de 2012: 

Figura 435 – Exumação do sepultamento 

em bloco. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 
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7ª Campanha: Setembro de 2012: 

Figura 436 – Coleta de coluna de 

sedimento para análise. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012. 

 

4.3.3.4 Delimitação e implantação do sítio na paisagem 

 

A delimitação do Sambaqui do Paço Lumiar foi realizada com base na observação das 

ocorrências arqueológicas em superfície, em especial o material malacológico e a realização de 

tradagens e/ou poços-teste e sondagens para averiguação de áreas sem ocorrência arqueológica 

em superfície, com vistas a delinear a poligonal do sítio. 

Alinhado a essas ações foram realizados caminhamentos em todo o sambaqui e entorno 

para caracterização da implantação deste na paisagem. Para tanto, foi utilizado GPS marca 

Garmim Etrex – Vista para georeferenciar as áreas do sítio arqueológico.  

Os poços-teste foram realizados por meio de cavadeiras articuladas do tipo “boca de 

lobo”, com alcance de até 1,30 m de profundidade. Todo o sedimento retirado dos poços-teste 

foi peneirado e avaliado quanto à presença de quaisquer vestígios de origem antrópica. Ao final 

da escavação, o sedimento retirado foi devolvido para a sondagem e esta foi fechada. 

O espaçamento entre os poços-teste foi aleatório e dependeu do contexto deposicional 

observado no sambaqui, de forma que nos locais onde haviam material arqueológico 

depositados na superfície foram feitos poços-teste nos limites deste com o as áreas sem 

ocorrência arqueológica em superfície. 

Todas as intervenções foram plotadas e sua localização exata anotada a partir de 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) com datum no South American 1969 

(SAD-69), com o uso de GPS Garmim Etrex – Vista. 
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A ausência ou presença do material arqueológico em superfície ou subsuperfície foram 

planilhadas em um quadro e a poligonal do Sambaqui do Paço do Lumiar foi delineada.  

Todo o material coletado nos poços-teste foi acondicionado em sacos plásticos, 

anotando-se as informações quanto à sua origem (tipo e nome da intervenção, nível 

estratigráfico, coordenada geográfica etc.) assim como da coleta (data, autor e observações) em 

ficha de coleta. 

Em complementação ao uso de geotecnologias para o levantamento extensivo e 

altimétrico do sítio arqueológico foram utilizadas imagens de satélite para definição dos marcos 

que limitam a poligonal da área de interesse.  
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Figura 437 – Delimitação da área com ocorrência de material arqueológico no Sambaqui do Paço do Lumiar. 
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4.3.3.5 Intervenções de campo 

 

A ausência de dados arqueológicos para o Sambaqui do Paço do Lumiar anteriores a 

esta tese e as hipóteses sobre as ocupações humanas na Ilha de São Luís e suas correlações com 

a cerâmica foram questões iniciais que justificaram as pesquisas neste sítio arqueológico. 

  

Figura 438 a-b – Área do Sambaqui do Paço do Lumiar onde foram realizadas as intervenções arqueológicas. 

Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Este sítio arqueológico foi o terceiro sambaqui escavado na Ilha de São Luís, no âmbito 

do Projeto Sambaquis do Maranhão. Até o ano 2008, as ocupações humanas na Ilha de São Luís 

eram conhecidas pelos resultados obtidos por Lopes (1970) e Simões (1981a) nos sambaquis da 

Maiobinha e Guaíba, e Bandeira (2008b) no Sambaqui do Bacanga. 

Para a Baía de São José e adjacências, no norte da Ilha de São Luís, a literatura 

arqueológica e os relatos etno-históricos registraram grande quantidade de indígenas, habitando 

várias aldeias, que por sua vez situavam-se em áreas com presença de sambaquis e outros sítios 

arqueológicos.  

 

Figura 439 – Vista do Sambaqui do Paço do Lumiar em direção à Baía do Curral e ao Igarapé 

Cumbique. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 
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As intervenções no sambaqui do Paço do Lumiar iniciaram com a abertura de um perfil 

para observação preliminar da extensão do pacote arqueológico do sítio e para obtenção de 

amostras para datação, análise faunística e de sedimento. 

Com base nos resultados obtidos dessa primeira etapa, juntamente com as informações 

do levantamento extensivo do sítio, foi escolhida a área para escavação arqueológica, 

considerando o local menos impactado por atividades antrópicas e de maior cota altimétrica.  

 

Figura 440 – Indicação das intervenções realizadas no Sambaqui do Paço do Lumiar. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012. 
 

O detalhamento dos setores que sofreram intervenções arqueológicas no Sambaqui da 

Panaquatira será feito nos itens correspondentes a cada atividade e setor, conforme a Tabela 18 

a seguir. 

 

Tabela 18 – Áreas escavadas no Sambaqui da Panaquatira 

Setor escavado Cota  Área trabalhada Profundidade alcançada 

Perfil 1 19 m 5 m lineares 1,80 m
 

Área de escavação 20m 4 m
2 

1,70 m
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4.3.3.5.1 Perfil 

 

O Perfil situou-se na UTM 23M 0598870/9724348, em segunda cota altimétrica mais 

alta do Sambaqui da Panaquatira, que representou uma elevação de 19 m acima do nível médio 

do mar. 

O topo do Sambaqui do Paço do Lumiar em relação à área de cota mais baixa do sítio 

apresentou uma diferença de 2 (dois) metros de altura, em área com declividade abrupta, que 

dividia a área de escavação com a superfície mais plana do sítio arqueológico que fora aplainada 

mecanicamente para abertura de uma roça. 

A justificativa para intervir no Perfil deu-se diante de sua situação privilegiada em 

relação à topografia do sítio, estabelecido em uma das cotas mais altas do terreno, onde já havia 

o corte no pacote arqueológico do sambaqui oriundo da atividade citada anteriormente.  

Esse corte foi limpo e retificado e expôs um pacote arqueológico com espessura de pelo 

menos 1,80 m. Conforme relatado, este Perfil foi utilizado para visualizar rapidamente o 

processo de formação do sítio arqueológico e obter amostras para datação e análises faunísticas 

e sedimentares. 

 

Figura 441 – Perfil do sambaqui do Paço do Lumiar antes das intervenções arqueológicas. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011 

 

Antecedeu ao processo de retificação do Perfil a limpeza deste e posterior perfilamento 

de uma área de 5 metros lineares, com o auxílio de enxadas e de cavadeiras, alcançando 1,80 m 

de profundidade. 
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Figura 442 – Limpeza do Perfil 1 do Sambaqui 

da Panaquatira. Foto: Arkley Bandeira, 2009. 

Figura 443 – Perfilamento e retificação do 

Perfil 1 do Sambaqui da Panaquatira. Foto: 

Arkley Bandeira, 2009. 

 

Para coleta do material para datação foi feita a limpeza e o perfilamento de uma unidade 

de 1 m linear, onde foi escavado o corte do pacote arqueológico até o solo arqueologicamente 

estéril. Nesse setor, foram obtidas amostras de carvão, concha, cerâmica e ossos em diferentes 

profundidades do pacote. 

 

  

Figura 444 – Perfil do Sambaqui do Paço do 

Lumiar escavado até a camada arqueologicamente 

estéril. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

Figura 445 – Perfilamento e retificação do Perfil do 

Sambaqui do Paço do Lumiar. Foto: Arkley 

Bandeira, 2011. 

 

Com relação à coleta de material para datação foram escolhidos cinco setores para 

obtenção das amostras, correspondendo ao topo, meio e base do pacote arqueológico. Para 

coleta de material faunístico foi realizado uma coluna com 10 cm
2
, indo do topo até a base do 

Sambaqui da Panaquatira, paralela ao setor onde foram coletadas amostras para datação. 
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Figura 446 – Perfil do Sambaqui do Paço do 

Lumiar com os setores onde foram coletadas 

amostras para datação. Foto: Arkley Bandeira, 

2011. 

Figura 447 – Perfil do Sambaqui do Paço do 

Lumiar com a coluna para coleta de amostras 

faunísticas. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

Após as intervenções no Perfil foi feita escolha da área de escavação para abertura das 

quadrículas em área de maior cota altimétrica, próxima ao Perfil já realizado. 

 

4.3.3.5.2 Área de Escavação 

 

Após a definição do setor a ser escavado e da limpeza deste com a remoção das folhas e 

galhos soltos foram feitos o dimensionamento e a delimitação da superfície da área de 

escavação utilizando o método tradicional de demarcação por quadrículas, em um plano 

cartesiano. 

A dimensão da área escavada foi definida em 4 m
2
, com duas quadrículas alinhadas no 

sentido Sul-Norte e duas quadrículas no sentido Leste-Oeste, totalizando 4 (quatro) quadrículas 

de 1 m
2
 cada, sendo denominadas de A1, A2, B1 e B2. 

No método de escavação aplicado ao Sambaqui do Paço do Lumiar a quadrícula se 

constituiu na unidade básica de análise, sendo dimensionada em 1 m
2
, totalizando 4 (quatro) 

quadrículas implantadas manualmente a partir do Teorema de Pitágoras, partindo do princípio 

de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do 

quadrado dos catetos.  

Por esse princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram utilizadas duas trenas para medir o distanciamento das 

estacas em relação ao terceiro vértice do triângulo. 
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De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de um metro entre a estaca 3 e o local da estaca 

4, fechando a quadrícula 

A primeira quadrícula, ou seja, a A1, serviu de base para medição das outras 3 (três), 

utilizando duas fitas métricas com 10 m de extensão, que foram esticadas nos sentidos Norte-

Sul e Leste-Oeste. A cada metro percorrido nos dois eixos foram colocadas estacas para 

posterior transposição das linhas de definição das quadrículas.  

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão, tamanho 10 mm, para dividir as quadrículas. 

A designação das quadrículas foi feita pelo sistema alfanumérico, com o eixo Norte-Sul 

sendo representado por números e o eixo Leste-Oeste representado pelas letras. Esse sistema 

permitiu, quando necessário, o aumento da superfície ampla em qualquer direção, com a 

nominação positiva ou negativa no eixo dos números e a duplicação das letras no eixo destas. 

A justificativa para subdivisão da Área de Escavação em quadrículas deveu-se à 

necessidade de maior precisão na documentação da espacialidade do Sambaqui da Panaquatira, 

visando à tridimensionalidade do sítio pela obtenção de dados horizontais e verticais da cultura 

material, estruturas e camadas que formam o registro arqueológico. 

No contexto do Sambaqui do Paço do Lumiar o datum foi implantado distando 50 cm 

do vértice sudoeste da quadrícula A1, em ângulo de 60º, com altura arbitrária de 10 cm e UTM 

situada na zona 23M 598860/9724342. 

A Prancha 27 ilustra o procedimento inicial para abertura da área de Escavação do 

Sambaqui do Paço do Lumiar com limpeza do terreno, quadriculamento da área de escavação de 

acordo com o plano cartesiano, delimitação das quadrículas e representação gráfica da área a ser 

escavada. 

 



 

 

469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prancha 25 – Preparação da Superfície Ampla para escavação 

Área de Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar e atividades de limpeza, quadriculamento e alinhamento das quadrículas. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 



 

 

470 

 

O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas das 

quadrículas, que foram medidas nos vértices do alinhamento “A”. Para tanto foi utilizado nível 

de bolha.  

 

 

Figura 448 – Croqui com as cotas da Área de Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar obtidas nos vértices 

das quadrículas. Elaboração: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Ressalta-se que todas as quadrículas da Área de Escavação do Sambaqui do Paço do 

Lumiar foram escavadas até o solo arqueologicamente estéril. No processo de escavação o 

pacote arqueológico foi evidenciado em níveis artificiais de 10 cm em 10 cm, com o 

nivelamento do setor escavado em etapas, com posterior peneiramento do sedimento extraído do 

sítio arqueológico.  

Na base de cada  nível, que correspondia ao término da escavação daquela 

profundidade, o material arqueológico permanecia  in loco para registro em desenho, fotografia 

e filmagens. 

Nessas situações foram obtidas as três coordenadas do material de interesse para 

pesquisa, com X, Y, Z, além da descrição da inclinação e da orientação do material 

arqueológico. 
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A medição do X e Y, que correspondem à deposição horizontal dos vestígios 

arqueológicos, foi obtida manualmente, com a utilização dos eixos da quadrícula para retirada 

das medidas, estabelecendo o posicionamento dos materiais em relação ao plano cartesiano. 

A medição do Z, que corresponde à deposição vertical dos vestígios arqueológico, foi 

obtida manualmente, a partir do datum com 10 cm de altura e da utilização do nível de bolha, 

trena e barbante para medir a profundidade do material em relação à superfície e ao datum. 

Ambas as medidas foram feitas com os vestígios arqueológicos in loco, na base de cada 

nível, em contextos que interessaram à pesquisa, a exemplo de concentração de material 

arqueológico, estruturas ou feições. 

A dispersão de material arqueológico em termos verticais e horizontais, bem como a 

correlação entre os níveis escavados serão apresentados em itens específicos. Neste tópico segue 

a descrição dos níveis escavados, conforme o universo empírico observado na Área de 

Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 Superfície 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Em todas as quadrículas foi observado nível superficial formado por camada húmica oriunda da decomposição de 

matéria orgânica, principalmente de raízes, folhas, galhos, apresentando coloração enegrecida, entre bruno-

escuro e preto (7,5 YR 3/1 e 10 YR 3/1). A textura se apresentou arenosa, formada pelo aporte de sedimento das 

áreas mais altas do terreno, apresentando-se, por vezes, associada a grande quantidade carvão e troncos 

queimados devido a incêndios recentes. Em algumas áreas do sítio já era perceptível à concentração de conchas e 

outros restos faunísticos, associados a fragmentos cerâmicos e material lítico. Também em superfície foram 

anotadas feições que indicavam grande perturbação na camada arqueológica por atividades de lavoura, 

queimadas, retirada de sedimento e concha e nivelamento do terreno para plantio. Especificamente na área de 

implantação da Área de Escavação não foram observados fragmentos cerâmicos apesar destes estarem dispersos 

por amplas áreas do assentamento. 

COLETA REALIZADA 

Não foram coletados fragmentos cerâmicos, sendo observados material lítico e fauna. Contudo, a concentração 

do material arqueológico em algumas áreas do sambaqui indicou carreamento de vestígios arqueológicos e aporte 

de sedimento da porção sul da Área de Escavação em direção ao norte do sítio arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 0 a 20 cm (nivelamento) 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

As propriedades morfológicas indicaram que os níveis iniciais do Sambaqui do Paço do Lumiar são formados de 

arqueossolos, também conhecidos como Terra Preta de Índio, caracterizados por serem horizonte antropogênico 

formado pela intensa ação humana, a exemplo da deposição de detritos orgânicos e inorgânicos, queimadas, 

revolvimento do solo, edificações, etc. A grande quantidade de fosfato, aliada à presença de compostos de 

carbono, nitrogênio e cálcio são os aditivos químicos mais comuns em sítios de ocupação humana (WOODS, 

2010). Esses sítios arqueológicos de Terra Preta correspondem a várias classes de solos, tais como Latossolos, 
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Argissolos, Cambissolos, Plintossolos, Espadossolos, etc. (EMBRAPA, 1999). A camada de terra preta recobriu 

grande parte do Sambaqui do Paço do Lumiar, sendo observada em superfície e com concentrações de materiais 

arqueológico, principalmente ossos e conchas, carvões e material lítico (estilhas que estavam entre a camada 

húmica e o nível inicial). O nível apresentou coloração enegrecida, entre bruno-escuro e preto (10R 2 5/1). 

Quando do avanço da escavação o material faunístico desapareceu, restando a camada de terra prata associada a 

poucos fragmentos cerâmicos, denotando que o material relacionado ao sambaqui (conchas e demais 

malacológicos) que estava em superfície era oriundo de fatores pós-deposicionais não tendo relação com a 

ocupação da terra preta. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras da terra preta para estudo de sua composição, estilhas e lascas, restos faunísticos, 

principalmente ossos e conchas que estavam no início do nível. Nesta profundidade não foram observados 

fragmentos cerâmicos.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 20 cm a 30 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de terra escura observada em todas as quadrículas, apresentando coloração 

enegrecida, entre bruno-escuro e preto (10 YR 3/1). Presença de muitas raízes e radículas evidenciadas no 

processo de escavação. O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente arenoargiloso e pouca 

compactação. As propriedades morfológicas indicaram tratar-se, provavelmente, de arqueossolos, também 

conhecidos como terra preta. A ocorrência de material arqueológico foi aumentando na base do nível, entre 

27 e 30 cm de profundidade, com aumento na quantidade de cerâmica e laterita. Em algumas quadrículas 

foram observados restos faunísticos, principalmente ossos de peixe e conchas, sem, contudo, serem elementos 

majoritários na formação do pacote arqueológico, além de pouca quantidade de carvão. A perspectiva é que 

as conchas foram depositadas posteriormente à existência da ocupação associada à terra preta, provavelmente 

por fatores antrópicos. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras da terra preta para estudo de sua composição; fragmentos cerâmicos, estilhas e 

lascas de rocha, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas. A cerâmica se mostrou pouco 
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fragmentada e muito percolada pela ação da chuva. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos. A 

direção do material indicava um carreamento de sedimento no sentido Sul para Norte. A cerâmica não se 

associou à Tradição Mina, por não apresentar formas simples e antiplástico em concha. A cerâmica desse 

nível apresentou antiplástico mineral, com decoração de Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 30 cm a 40 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de terra escura observada em todas as quadrículas, apresentando coloração menos 

enegrecida em relação ao nível anterior, indo de cinza-escura a cinza (10 YR 4/1), por causa do início da 

camada de conchas que ocorreu entre 38 a 40 cm de profundidade. Presença de muitas raízes e radículas 

evidenciadas no processo de escavação. O sedimento caracterizou-se pela textura com gradiente 

arenoargiloso e pouca compactação. As propriedades morfológicas indicaram tratar-se, provavelmente, de 

arqueosolos, também conhecidos como Terra Preta, associada à camada de concha. A ocorrência de material 

arqueológico foi aumentando conforme se chegava , entre 30 e 35 cm de profundidade, inclusive, com 

aumento na quantidade de cerâmica e laterita em relação ao nível anterior. Em algumas quadrículas foram 

observados restos faunísticos, principalmente ossos de peixes e conchas começando a formar o elemento 

majoritário no pacote arqueológico. Foram observadas valvas de Anamalocardia brasiliana, Ostrea Mangle e 

Ostrea sp, Lucina Pectinata, ossos de bagres, corvina e tubarão e grande quantidade de carvão. Na quadrícula 

B1 foi evidenciada lâmina de machado polida e um seixo fatiado. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras da terra preta para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, líticos, restos 

faunísticos, principalmente ossos e conchas, e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e muito percolada pela ação da chuva. Houve grande inclinação dos fragmentos cerâmicos, 

alguns deles em ângulo de 70º. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. A 

cerâmica desse nível apresentou-se em dois tipos: o primeiro, indo de 30 a 37 cm de profundidade, com 

antiplástico mineral, com decoração Borda Incisa e Achurado Zonado, e o segundo, indo de 37 cm a 40 cm 

apresentando antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 40 cm a 50 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por sedimento com pouca compactação associado a grande quantidade de conchas, que se 

tornaram majoritárias no pacote arqueológico, de coloração marrom-acinzentado ainda menos escura que no 

nível anterior (10 YR 4/1), devido à associação deste sedimento com a camada de conchas. O sedimento 

caracterizou-se pela textura com gradiente arenoso, não mais se tratando de Terra Preta. As conchas eram 

formadas, principalmente, pela espécie de Anamalocardia brasiliana e poucas Ostrea, ocorrendo inteiras e 

trituradas. A ocorrência de material arqueológico permaneceu estável em relação ao nível anterior, sendo 

observados fragmentos cerâmicos, blocos de laterita, estilhas, restos faunísticos, principalmente ossos de 

peixes e conchas e grande quantidade de carvão. Com relação à bioturbação foi observado negativo de um 

tronco da árvore “unha de gato”, com os espinhos depositados neste nível, bem como raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostra de sedimento associado a conchas para estudo de sua composição, fragmentos, 

material lítico, cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, carvão para datação, estilhas, 

ossos de peixe e mamíferos, dentes e vértebras de tubarão. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e muito 

percolada pela ação da chuva. Houve grande inclinação dos fragmentos cerâmicos, alguns deles em ângulo de 

45º. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. A cerâmica desse nível apresentou-se 

em dois tipos que estavam associados: o primeiro com antiplástico mineral, com decoração Borda Incisa e 

Inciso Ponteado, e o segundo, apresentando antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, 

associada à Tradição Mina. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 50 cm a 60 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas bastante compactadas, inteiras e fragmentadas, com vários exemplares 

calcinados, ossos de peixes, mamíferos, carvão e grande quantidade de cerâmica, estilhas e seixos associados 

a um fino sedimento enegrecido (10 YR 2/1), em maior concentração e associação do que no nível anterior. A 

partir desta camada as conchas e os demais restos faunísticos, associados a grande quantidade de material 

arqueológico, diferenciam o pacote arqueológico associado ao sambaqui em relação ao de terra preta. Foram 

anotadas intensas bioturbações nas paredes das quadrículas que reviraram e descompactaram o sedimento, 

que se tornou siltoso onde existia o negativo das raízes e troncos. A estruturação do material arqueológico 

observado, aliado a grande quantidade de carvão e blocos de laterita, indica existir uma estrutura de 

combustão ou fogueira. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

material lítico, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, e carvão para datação. Foram evidenciados 

ossos de peixes e mamíferos, vértebras e dentes de tubarão e uma ponta em osso de barbatana de bagre. A 

cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca 

inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta como nos níveis anteriores, 

estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material 

permaneceu a mesma que a do nível anterior. A cerâmica desse nível apresentou-se em dois tipos que 

estavam associados: o primeiro com antiplástico mineral, com decoração Borda Incisa e Achurado Zonado, e 

o segundo, apresentando antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição 

Mina, com predominância do segundo sobre o primeiro tipo. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 60 cm a 70 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas bastante compactadas, inteiras e fragmentadas, com vários exemplares 

calcinados, ossos de peixes, mamíferos, carvão e grande quantidade de cerâmica, estilhas e seixos associados 

a um fino sedimento enegrecido (10 YR 2/1), em maior concentração e associação do que no nível anterior. 

Este nível permaneceu associado a presença de conchas e dos demais restos faunísticos e grande quantidade 

de material arqueológico relacionado ao pacote arqueológico da ocupação sambaquieira, sendo este formado 

por conchas inteiras e fragmentadas. Na base do nível (68-70 cm) foi observada uma feição que diferenciava 

o sedimento da quadrícula A1, caracterizada pela presença de sedimento de consistência arenosa de coloração 

marrom (7.5 YR 5/6). Foram anotadas intensas bioturbações nas paredes das quadrículas que reviraram e 

descompactaram o sedimento, que se tornou siltoso onde existia o negativo das raízes e troncos. Além disso, 

nos locais com bioturbação foram observados carvões associados à queima desta vegetação.  

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

estilhas, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, e carvão para datação. A cerâmica se mostrou 

pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos 

fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta como nos níveis anteriores, estando os vestígios 

arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material permaneceu a 

mesma que a do nível anterior. A cerâmica desse nível apresentou-se em dois tipos que estavam associados: o 

primeiro com antiplástico mineral, com decoração Borda Incisa, e o segundo apresentando antiplástico em 

concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina, com predominância do segundo 

sobre o primeiro tipo. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 70 cm a 80 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas bastante compactadas, inteiras e fragmentadas, com vários exemplares 

calcinados, ossos de peixes, mamíferos, carvão e grande quantidade de cerâmica, estilhas, seixos associados a 

um fino sedimento cinza (10 YR 3/4), de consistência arenoargilosa e alta compactação. Este nível 

permaneceu associado a presença de conchas e demais restos faunísticos e grande quantidade de material 

arqueológico relacionado ao pacote arqueológico da ocupação sambaquieira, sendo este formado por conchas 

inteiras e fragmentadas. Nesta profundidade o material malacológico estava mais decomposto do que nos 

níveis anteriores. A existência de intensas bioturbações nas superfícies das quadrículas que reviraram e 

descompactaram o sedimento, que se tornou siltoso, além da existência de carvões, resultou em manchas e 

feições acinzentadas a enegrecidas entremeadas entre o sedimento e as conchas. Neste nível, o material 

arqueológico ocorreu em maior quantidade do que nos níveis anteriores. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

estilhas, lascas e restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, e carvão para datação. A cerâmica se 

mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação 

dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta como nos níveis anteriores, estando os 

vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material 

permaneceu a mesma que a do nível anterior. A cerâmica desse nível apresentou-se em dois tipos que 

estavam associados: o primeiro com antiplástico mineral, com decoração Borda Incisa e digitada, e o segundo 

apresentando antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina, com 

predominância do segundo sobre o primeiro tipo. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 80 cm a 90 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas bastante compactadas, inteiras e fragmentadas, com vários exemplares 

calcinados, gastrópodes, ossos de peixes, mamíferos, carvão e grande quantidade de cerâmica, estilhas, seixos 

associados a um fino sedimento cinza (5R 3/1), de consistência arenoargilosa e alta compactação. A partir 

deste nível foi observada uma diferenciação aguda em relação à formação da camada quanto a consistência, 

coloração e compactação do sedimento associado à concha, comparado aos níveis anteriores. Apesar disso, o 

pacote arqueológico apresentou majoritariamente conchas e demais restos faunísticos e grande quantidade de 

material arqueológico relacionado ao pacote arqueológico da ocupação sambaquieira.Nesta profundidade o 

material malacológico estava mais decomposto do que nos níveis anteriores, bem como a presença de raízes, 

radículas e troncos diminuíram drasticamente, deixando a consistência do sedimento mais compactada e 

homogênea do que nos níveis anteriores. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

lascas e estilhas, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, e carvão para datação. A cerâmica se 

mostrou pouco fragmentada e sem percolação e com fragmentos maiores que 10 cm. Contudo, ela estava 

úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta 

como nos níveis anteriores, estando os vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto 

deposicional. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. A cerâmica desse nível 

apresentou-se em dois tipos que estavam associados: o primeiro com antiplástico mineral, com decoração 

Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado, e o segundo apresentando antiplástico em concha, formas 

simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina, com predominância do segundo sobre o primeiro 

tipo. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 90 cm a 100 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado por camada de conchas bastante compactadas, inteiras e fragmentadas, com vários exemplares 

calcinados, gastrópodes, ossos de peixes, mamíferos, carvão e grande quantidade de cerâmica, estilhas, seixos 

associados a um fino sedimento cinza (5R 3/1), de consistência arenoargilosa e alta compactação. A partir 

deste nível foi observada uma diferenciação aguda em relação à formação da camada quanto a consistência, 

coloração e compactação do sedimento associado à concha, em relação aos níveis anteriores. Apesar disso, o 

pacote arqueológico apresentou majoritariamente de conchas e demais restos faunísticos e grande quantidade 

de material arqueológico relacionado ao pacote arqueológico da ocupação sambaquieira.Nesta profundidade o 

material malacológico estava menos decomposto do que nos níveis anteriores, bem como a presença de 

raízes, radículas e troncos diminuíram drasticamente, deixando a consistência do sedimento mais compactada 

e homogênea do que nos níveis anteriores. Na base do nível 100 cm foram observados ossos humanos de um 

possível sepultamento que estavam depositados em um bolsão de conchas e cerâmica. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

lascas e estilhas, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, carvão para datação e ossos humanos. A 

cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação e com fragmentos maiores que 10 cm, estando 

menos úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma 

abrupta como nos níveis anteriores. Os vestígios arqueológicos claramente estavam associados ao seu 

contexto deposicional. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. A cerâmica desse 

nível apresentou-se em dois tipos que estavam associados: o primeiro com antiplástico mineral, com 

decoração Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso Ponteado, e o segundo apresentando antiplástico em 

concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina, com predominância do segundo 

sobre o primeiro tipo. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 100 cm a 110 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado sedimento arenoargiloso de coloração cinza-escuro (5R 3/1), com baixa compactação e 

diminuição considerável da quantidade de conchas e restos malacológicos existentes no pacote arqueológico. 

Apesar disso, foram observados bolsões de conchas inteiras e no vértice nordeste da quadrícula B1 e B2, 

abaixo do sepultamento, associados a gastrópodes, ossos de peixes, mamíferos, carvão e menos quantidade de 

cerâmica e estilhas do nível anterior, bem como blocos de laterita. A existência de bioturbações causadas por 

raízes, radículas e troncos permaneceu baixa. Em todas as quadrículas foram observados ossos humanos 

dispersos, provavelmente oriundos do nível anterior, associados ao sepultamento que permaneceu depositado 

na parede Norte da quadrícula B2. Em todas as quadrículas o material arqueológico diminuiu 

consideravelmente em relação ao nível anterior. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

lascas e estilhas, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, carvão para datação e ossos humanos. A 

cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, com fragmentos menores que 10 cm, estando 

menos úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma 

abrupta como nos níveis anteriores. Os vestígios arqueológicos estavam claramente associados ao seu 

contexto deposicional. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. A cerâmica desse 

nível apresentou-se em dois tipos que estavam associados: o primeiro com antiplástico mineral, com 

decoração Borda Incisa, e o segundo apresentando antiplástico em concha, formas simples, decoração 

escovada, associada à Tradição Mina, com predominância do segundo sobre o primeiro tipo. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 110 cm a 120 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível formado pelo reaparecimento de conchas no pacote arqueológico, ocorrendo inteiras e fragmentadas, 

associadas a sedimento arenoargiloso de coloração cinza-claro (5R 3/1), com textura arenosa e pouca 

compactação. Com relação ao material arqueológico foram observadas valvas de diversas espécies de 

bivalves inteiros, fragmentados e calcinados, bem como gastrópodes, ossos de peixes, mamíferos, carvão e 

grande quantidade de cerâmica e estilhas. A partir deste nível foi observada uma diferenciação aguda em 

relação à formação da camada arqueológica quanto ao nível anterior, principalmente pelo reaparecimento de 

conchas no registro arqueológico, ocasionando mudanças na consistência, coloração e compactação do 

sedimento associado à concha. Nesta profundidade o material malacológico estava menos decomposto do que 

nos níveis anteriores, bem como a presença de raízes, radículas e troncos diminuíram drasticamente, deixando 

a consistência do sedimento mais compactada e homogênea do que nos níveis anteriores. Ossos humanos 

permaneceram ocorrendo nesta profundidade, inclusive, com a descoberta de um dente. O material cerâmico 

diminuiu em relação ao nível anterior. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

lascas e estilhas, restos faunísticos, principalmente ossos e conchas, carvão para datação e ossos humanos. A 

cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação e com fragmentos menores que 10 cm, estando 

menos úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma 

abrupta como nos níveis anteriores. Os vestígios arqueológicos estavam claramente associados ao seu 

contexto deposicional. A direção do material permaneceu a mesma que no nível anterior. A cerâmica deste 

nível se apresentou associada majoritariamente à tradição Mina, com antiplástico de conchas e decoração 

plástica. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 120 cm a 130 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nível caracterizado por nova diminuição das conchas no pacote arqueológico, ocorrendo inteiras e 

fragmentadas, associadas a sedimento arenoargiloso de coloração cinza-claro (5R 3/1), com textura arenosa e 

pouca compactação. Com relação ao material arqueológico foram observadas valvas de diversas espécies de 

bivalves inteiros, fragmentados e calcinados, bem como gastrópodes, ossos de peixes, mamíferos, carvão e 

grande quantidade de cerâmica e estilhas. A partir deste nível foi observada uma diferenciação paulatina em 

relação à formação da camada arqueológica comparada ao nível anterior, principalmente pela diminuição das 

conchas e dos restos malacológicos entre 127 cm e 130 cm de profundidade, com sedimento mudando de 

cinza-claro para marrom-alaranjado. A presença de raízes, radículas e troncos diminuíram drasticamente, 

deixando a consistência do sedimento mais compacto e homogêneo do que nos níveis anteriores. Ossos 

humanos permaneceram ocorrendo nesta profundidade. O material cerâmico diminuiu em relação ao nível 

anterior e suas características tipológicas mudaram em relação aos tipos cerâmicos observados nos níveis 

anteriores, inclusive em relação à Tradição Mina. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

lascas e estilhas, restos faunísticos, dentes e vértebras de tubarão, ossos de mamíferos, conchas e carvão para 

datação e ossos humanos. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação, com fragmentos 

menores que 10 cm, estando menos úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não 

se apresentando de forma abrupta como nos níveis anteriores. Os vestígios arqueológicos estavam claramente 

associados ao seu contexto deposicional. A direção do material permaneceu a mesma que a do nível anterior. 

A cerâmica desse nível apresentou-se totalmente diferenciada em relação aos tipos cerâmicos observados nos 

outros níveis, inclusive quanto aos fragmentos associados à Tradição Mina. A partir desta profundidade a 

cerâmica apresentou antiplástico em mineral, paredes finas, superfície polida e decoração plástica zonada. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 130 cm a 140 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nesta profundidade o nível foi caracterizado pela ausência de conchas e de materiais arqueológicos, sendo 

considerado estéril arqueologicamente. Foram observadas apenas feições enegrecidas oriundas de 

bioturbações das camadas anteriores associadas ao sedimento de coloração marrom-alaranjado (10 YR 5/8), 

com textura arenosa e pouca compactação. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de sedimento para análise. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem 

percolação e com fragmentos menores que 10 cm, estando menos úmida e friável. Houve pouca inclinação 

dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta como nos níveis anteriores, estando os 

vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material 

permaneceu a mesma que o nível anterior. A cerâmica desse nível apresentou-se totalmente diferenciada em 

relação aos tipos cerâmicos observados nos outros níveis, inclusive em relação aos fragmentos associados à 

Tradição Mina. A cerâmica permaneceu com antiplástico em mineral, paredes finas e superfície polida e 

decoração plástica zonada. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 



 

 

485 

 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 140 cm a 150 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nesta profundidade o nível foi caracterizado pela ausência de conchas e diminuição do material arqueológico. 

Foram observadas apenas feições enegrecidas oriundas de bioturbações das camadas anteriores associadas ao 

sedimento de coloração marrom alaranjado (10YR 5/8), com textura arenosa e pouca compactação. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de sedimento para análise. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem 

percolação e com fragmentos menores que 10 cm, estando menos úmida e friável. Houve pouca inclinação 

dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta como nos níveis anteriores, estando os 

vestígios arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A direção do material 

permaneceu a mesma que o nível anterior. A cerâmica desse nível apresentou-se totalmente diferenciada em 

relação aos tipos cerâmicos observados nos outros níveis, inclusive em relação aos fragmentos associados à 

Tradição Mina. A cerâmica permaneceu com antiplástico em mineral, paredes finas e superfície polida e 

decoração plástica zonada. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 150 cm a 160 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Nesta profundidade o nível foi caracterizado pela ausência de conchas e materiais arqueológicos, sendo 

considerado estéril arqueologicamente. Foram observadas apenas feições enegrecidas oriundas de 

bioturbações das camadas anteriores associadas ao sedimento de coloração marrom alaranjado (10 YR 5/8), 

com textura arenosa e pouca compactação. Para constatar a inexistência de material arqueológico foi 

escavado mais 10 cm. No nível 160 cm a 170 cm a escavação foi encerrada após a retirada do sepultamento. 
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COLETA REALIZADA 

Foram coletadas amostras de sedimento para análise. 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

4.3.3.6  Estratigrafia 

 

Considerando todos os níveis trabalhados na Área de Escavação do Sambaqui do Paço 

do Lumiar, a escavação de todas as quadrículas deu-se até 170 cm de profundidade, apesar de a 

cultura material ter desaparecido do registro do sítio entre 140 cm a 150 cm de profundidade.  

A escavação de todas as quadrículas ocorreu até a camada arqueologicamente estéril, 

quando foi constada a inexistência de material arqueológico desde o nível 150 cm em diante. 

Apesar disso, mais um nível foi escavado, entre 160 cm a 170 cm de profundidade para 

confirmação do contexto estéril observado desde o nível anterior. 
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Como medida de precaução foram realizados poços-teste a partir dessa profundidade, 

alcançando 200 cm de profundidade. Nessas atividades também não foram evidenciados 

vestígios de ocupações humanas. 

Pelo exposto, os níveis escavados possibilitaram construir as seguintes considerações: 

 Foram escavados 17 (dezessete) níveis com intervalos de 10 cm em 10 cm; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre 20 e 30 

cm, até 140 cm a 150 cm de profundidade, com material arqueológico ocorrendo até 

150 cm, portanto no nível 15 (quinze); 

 A camada estéril do sítio arqueológico ocorreu a partir dos 150 cm de profundidade, 

correlacionada com a inexistência de material arqueológico e a ocorrência de sedimento 

marrom-alaranjado (10 YR 5/8) sem concreções lateríticas; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 

eventos pós-deposicionais, permitiram identificar 7 (sete) camadas e 1 (uma) feição 

para o sítio arqueológico; 

 As recorrências e particularidades das camadas evidenciadas, levando em consideração 

as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro arqueológico, 

permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana na área do 

Sambaqui do Paço do Lumiar, quando se associaram todos os dados oriundos das 

campanhas de escavação e da análise dos vestígios arqueológicos. 

 As 3 (três) ocupações humanas deste sítio serão descritas no último capítulo da tese, 

com base na interpretação dos processos de formação do Sambaqui do Paço do Lumiar, 

caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material cerâmica. 

 

Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico do Sambaqui do 

Paço do Lumiar foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, desenhos e 

descrição dos processos de formação presentes nos perfis Norte, Sul, Leste e Oeste da Área de 

Escavação. 

As fotografias e os croquis dos cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado, e 

depois tratados em Corel Draw. A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com 

precisão a composição do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na 

formação do registro arqueológico desse sítio, conforme as pranchas e descrições que se 

seguem. 
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Figura 449 – Delimitação e desenho das camadas que 

formaram o Perfil Sul. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

Figura 450 – Delimitação e desenho das camadas que 

formaram o Perfil Sul. Desenho: Carol Caromano, 

2012. 
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Prancha 26 - Perfil Norte das Quadrículas A2 e B2 do Sambaqui do Paço do Lumiar 
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O Perfil Norte correspondeu as Quadrículas A2 e B2, com 2 m de extensão no sentido 

oeste-leste. Pelo fato do datum ter sido implantado com 10 cm de altura a escavação já iniciou 

entre 10 a 20 cm de profundidade, mesmo que essa medida correspondesse à superfície da Área 

Escavada. Foram observadas neste erfil 7 (sete) camadas e uma estrutura de sepultamento, 

conforme descrição das composições a seguir. 

Camada 1 – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas – coloração 7.5 YR 5/6 (marrom-

escuro) e pouca compactação, sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada 

apresentou espessura homogênea, variando apenas quando a camada 2 penetrou na Camada 1. 

No Perfil Norte a camada de sedimento arenoso sem concreções lateríticas ocorreu entre os 

níveis 15 e 17, avançando nas cotas do perfil de 150 cm a 170 cm de profundidade. Entre 88 cm 

e 117 cm de profundidade, estendendo-se entre 136 cm e 185 cm de extensão em sentido oeste-

leste foi observado um corte no perfil resultante de um sepultamento que penetrou no pacote 

arqueológico desde a Camada 2, estando o mesmo calcado sobre fragmentos de cerâmica. Esse 

corte foi denominado de Estrutura de Sepultamento 1 e será descrito no final desta 

caracterização. Com exceção do corte do sepultamento, a camada se comportou 

homogeneamente nos dois metros de extensão do Perfil Norte, em relação à composição, 

consistência e coloração do sedimento. A Camada 1 correspondeu ao nível arqueologicamente 

estéril do sítio, indo de 25 a 30 cm de espessura, onde as ocupações humanas se assentaram. 

Camada 1A – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas – coloração 7.5 YR 5/6 

(marrom-escuro) e pouca compactação, com ocorrência de material arqueológico, 

principalmente cerâmico. Esta subcamada da camada 1 apresentou espessura homogênea, 

variando apenas quando a camada 2 penetrou na camada 1A. No Perfil Norte, a camada de 

sedimento arenoso não apresentou concreções lateríticas, com material cerâmico entre os níveis 

13 e 15, correspondendo a 130 cm a 150 cm de profundidade. Entre 88 cm e 117 cm de 

profundidade, estendendo-se 136 cm e 185 cm de extensão em sentido oeste-leste foi observado 

um corte no perfil resultante de um sepultamento que penetrou no pacote arqueológico desde a 

Camada 2, estando calcado sobre fragmentos de cerâmica. Esse corte foi denominado de 

estrutura de sepultamento e será descrita no final desta caracterização. Com exceção do corte do 

sepultamento, a camada se comportou homogeneamente nos 2 metros de extensão do Perfil 

Norte, tanto em relação à composição, consistência e coloração do sedimento. A Camada 1A 

correspondeu ao início da ocupação humana do sítio arqueológico, com ocorrência de ossos 

humanos e material cerâmico, apresentando antiplástico em mineral, paredes finas e superfície 

polida e decoração plástica zonada; 

Camada 2 – Conchas Associadas a Sedimento Areno-argiloso Marrom – coloração 7.5 YR 4/3 

(marrom), associada à ocorrência de material arqueológico, principalmente conchas inteiras, 

trituradas e calcinadas, carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis, cerâmica e lítico. 
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Essa camada situou-se entre a camada 1. formada por sedimento arenoso sem concreções 

lateríticas, e a camada 3 formada, por conchas associadas a sedimento areno-argiloso cinza. O 

pacote arqueológico correspondente a camada 2 se comportou homogeneamente nos dois 

metros de extensão do Perfil Norte, tanto em relação à composição, consistência e coloração do 

sedimento, variando apenas em espessura, indo de 15 a 21 cm. Ocorreu entre os níveis 8 e 12, 

avançando nas cotas do perfil de 87 cm a 120 cm de profundidade. Entre 88 cm e 100 cm de 

profundidade, se estendendo 143 cm e 189 cm de extensão em sentido oeste-leste foi observado 

um corte no perfil resultante de um sepultamento que penetrou no pacote arqueológico desde a 

camada 2 até a camada 1. A camada 2 correspondeu ao início da ocupação sambaquieira com 

forte presença de cultura material associada a este momento de ocupação. Estruturas de 

combustão e de sepultamento, além de várias feições e concentração de conchas e restos 

faunísticos foram observadas nessa camada; 

Camada 3 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza-escuro) – camada formada majoritariamente por conchas Anomalocardia brasiliana 

inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material lítico e 

cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como arenoargiloso 

com baixa compactação. Esta camada situou-se entre a camada 2 formada, por conchas 

associadas asedimento arenoargilosa marrom, e a camada 4, formada por conchas associadas 

com sedimento arenoargiloso cinza-escuro. O pacote arqueológico correspondente a camada 3 

se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão do Perfil Norte, tanto em relação à 

composição, consistência e coloração do sedimento Ocorreu entre os níveis 6 e 8, avançando 

entre 68 cm a 87 cm de profundidade, variando entre 14 cm a 29 cm de espessura. A camada 3 

permaneceu associada à ocupação sambaquieira com forte presença de cultura material 

relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de combustão e de sepultamento, além de 

várias feições e concentração de conchas e restos faunísticos foram observadas nessa camada, 

bem como várias espécies de animais, a exemplo de peixes (bagres, corvinas,  tubarão); 

mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes, etc. 

Camada 4 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza escuro), apresentou as mesmas características da Camada 4, com diferenças apenas 

na espessura e na extensão, que foi até 117 cm no sentido Oeste-Leste (extensão) e com 

espessura variando entre 9 a 17 cm, ocorrendo entre os níveis 6 e 7, avançando entre 61 cm a 87 

cm de profundidade. A camada 4 permaneceu associada à ocupação sambaquieira com forte 

presença de cultura material relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de combustão 

e de sepultamento, além de várias feições e concentração de conchas e restos faunísticos foram 

observadas nessa camada, bem como várias espécies de animais, a exemplo de peixes (bagres, 

corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes etc. 
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Camada 5 - – Conchas em Grande Concentração Associadas a Sedimento Arenoargilosa Cinza 

– coloração 7.5 YR 3/1 (cinza), formada majoritariamente por conchas Anomalocardia 

brasiliana inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material 

lítico e cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como 

arenoargiloso com baixa compactação. A espessura e a extensão da camada não se apresentaram 

homogeneamente e variou de acordo com as características das Camadas 4 e Camada 6. 

Conforme relatado, situou-se entre pacote de conchas associadas a sedimento arenoargiloso 

cinza e pacote de terra preta com conchas. Ocorreu entre os níveis 3 e 6, avançando entre 37 cm 

a 69 cm de profundidade, variando entre 9 cm a 22 cm de espessura. O sedimento apresentou 

pouca compactação associado a grande quantidade de conchas, que se tornaram majoritárias no 

pacote arqueológico. 

Camada 6 – Terra Preta Associada a Conchas – coloração 7.5 YR 3/2 (preta), de consistência 

arenoargilosa e baixa compactação, entremeada por grande quantidade de conchas e restos 

faunísticos associados a restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e 

blocos de laterita. Lentes residuais de conchas ocorreram em todas as quadrículas. Esta camada 

situou-se entre a camada 5, formada por conchas em grande concentração associadas a 

sedimento arenoargilosa cinza, e a camada 7, formada por terra preta associada a conchas 

residuais. O pacote arqueológico correspondente a camada 6 diferenciou-se na espessura e na 

extensão em relação a outras camadas, pois se estendeu até 119 cm no sentido Oeste-Leste, com 

espessura variando entre 10 a 22 cm entre os níveis 2 e 3, avançando na Camada 7 até 122 cm 

de extensão. A Camada 6 correspondeu ao término da ocupação sambaquieira com diminuição 

considerável das conchas e dos restos faunísticos como formadores do pacote arqueológico. As 

lentes de conchas residuais observadas na camada 6 possivelmente penetraram na camada de 

terra preta por causa de fatores pós-deposicionais. A cultura material também se diferenciou em 

relação a camadas anteriores, com cerâmica, material lítico e restos faunísticos distintos, 

situação que também se estendeu para a composição, textura e coloração da referida camada. 

Camada 7 – Terra Preta Associada a Conchas Residuais – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), com 

consistência argiloarenosa e média compactação, formada por restos orgânicos, principalmente 

folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados a material arqueológico, principalmente 

cerâmico e lítico, e em menor quantidade a conchas residuais relacionadas a esta camada por 

fatores pós-deposicionais. Esta camada foi a mais espessa do sítio arqueológico penetrando na 

Camada 5, formada por conchas em grande concentração associadas a sedimento arenoargiloso 

cinza; limitando-se a Camada 6 formada por terra preta associada a conchas e a superfície da 

área escavada. O pacote arqueológico correspondente a Camada 7 diferenciou-se na espessura e 

na extensão em relação a outras camadas, pois se estendeu nos dois metros do Perfil Norte 

apresentando diferentes espessuras, indo de 9 cm no vértice da quadrícula A2 até 41 cm no 

vértice da quadrícula B2, com média de 25 cm de espessura. A Camada 7 ocorreu entre a 



 

 

493 

 

superfície da área escavada e as camadas 5 e 6, avançando entre 7 cm e 40 cm de profundidade, 

correspondendo aos níveis 1 a 4, relacionando-se à ocupação em terra preta e não com a 

ocupação sambaquieira, vinculada à presença de conchas e demais vestígios faunísticos como 

principais componentes do pacote arqueológico. As lentes de conchas residuais observadas 

nesta camada possivelmente penetraram na camada de terra preta por causa de fatores pós-

deposicionais. A cultura material também se diferenciou em relação a camadas anteriores, com 

vestígios cerâmicos, líticos e faunísticos diferenciados, situação que também se estendeu para a 

composição, textura e coloração da referida camada. 

Camada Superficial – Camada Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos 

decompostos, associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da 

camada superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos 

de formação natural e antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Norte, a camada húmica recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a Camada 

7, que estava relacionada à ocupação humana que resultou na formação da terra preta, 

avançando em algumas quadrículas até 7 cm de profundidade. A Camada Superficial 

correspondeu ao pacote arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias 

atuais pelas ações da chuva, vento, animais e pela ação humana. Por apresentar coloração 

enegrecida, a exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos 

finais de ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciada na superfície bolsões de conchas, 

material cerâmico e lítico. 

Estrutura de Sepultamento – O sepultamento evidenciado no Sambaqui do Paço do Lumiar no 

Perfil Norte, das Quadrículas A2 e B2, foi retirado em bloco e ainda não foi escavado. Por esse 

fato, as informações sobre ele ainda são fragmentárias. No contexto da exumação foi observado 

que ele foi calcado em fragmentos cerâmicos que estavam em sua base, sendo feito um corte no 

terreno para seu depósito. Esse corte ocorreu entre 88 cm e 117 cm de profundidade, 

estendendo-se em 136 cm e 185 cm em sentido oeste-leste, penetrando nas Camadas 1 e 2, com 

38 cm de espessura. O material ósseo estava concentrado no pacote correspondente ao 

sedimento arenoargiloso sem concreções lateríticas, que estava mais compactado que o restante 

da quadrícula. 
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Prancha 27 - Perfil Sul das Quadrículas B1 e A1 do Sambaqui do Paço do Lumiar 
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O Perfil Sul correspondeu as Quadrículas A1 e B1, com 2 metros de extensão no 

sentido Oeste-Leste. Pelo fato do datum ter sido implantado com 10 cm de altura a escavação já 

iniciou entre 10 a 20 cm de profundidade, mesmo que essa medida correspondesse à superfície 

da Área Escavada. Foram observadas no Perfil Sul 7 (sete) camadas e uma feição com 

concentração cerâmica, conforme descrição das composições a seguir: 

Camada 1 – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas – coloração 7.5 YR 5/6 (marrom-

escuro) e pouca compactação, com ocorrência de material arqueológico, principalmente 

cerâmico. Esta subcamada da Camada 1 apresentou espessura homogênea, variando apenas 

quando a Camada 2 penetrou na Camada 1A. No Perfil Norte a camada de sedimento arenoso 

sem concreções lateríticas, com ocorrência de material cerâmico entre os níveis 15 e 17, 

avançando nas cotas do perfil de 153 cm a 170 cm de profundidade. A Camada 1 correspondeu 

ao nível arqueologicamente estéril do sítio, indo de 17 a 20 cm de espessura, nas quadrículas do 

Perfil Sul. Pelo fato de as quadrículas terem sido escavadas até 170 cm de profundidade, 

evidenciado a permanência da camada estéril arqueologicamente, o registro das camadas do 

Perfil Sul estendeu-se até 150 cm de profundidade, sendo que o aprofundamento nessa porção 

da escavação foi feita com cavadeira articulada, que também confirmou a esterilidade da 

camada para fins arqueológicos; 

Camada 1A – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas - coloração 7.5 YR 5/6 (marrom 

escuro) e pouca compactação, com ocorrência de material arqueológico, principalmente 

cerâmico. Esta Subcamada da Camada 1 apresentou espessura homogênea, variando apenas 

quando a Camada 2, depositada sobre a mesma, penetrou na Camada 1A. No Perfil Norte a 

camada de sedimento arenoso sem concreções lateríticas e ocorrência de material cerâmico 

entre os níveis 14 e 15, correspondendo a 130 cm a 150 cm de profundidade. A Camada 1A 

correspondeu ao início da ocupação humana no sítio arqueológico com presença de ossos 

humanos e material cerâmico apresentando antiplástico em mineral, paredes finas, superfície 

polida e decoração plástica zonada; 

Camada 2 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Marrom – coloração 7.5 YR 4/3 

(marrom) associada à ocorrência de material arqueológico, principalmente conchas inteiras, 

trituradas e calcinadas, carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis, cerâmica e lítico. 

Essa camada situou-se entre a Camada 1, formada por sedimento arenoso sem concreções 

lateríticas, e a Camada 3, formada por conchas associadas a sedimento arenoargiloso cinza. O 

pacote arqueológico correspondente a camada 2 se comportou homogeneamente nos dois 

metros de extensão do Perfil Sul, em relação à composição, consistência e coloração do 

sedimento, variando apenas em espessura, quando em 160 cm de extensão no sentido leste-oeste 

a camada 3 penetra consideravelmente na camada 2. Esta apresentou uma variação em espessura 

que foi de 12 cm a 23 cm. A mesma ocorreu entre os níveis 9 e 13, avançando nas cotas do 
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perfil de 99 a 124 cm de profundidade. A camada 2 correspondeu ao início da ocupação 

sambaquieira com forte presença de cultura material associada a este momento de ocupação. 

Estruturas de combustão e de sepultamento, além de várias feições, concentração de conchas e 

restos faunísticos foram observadas nesta camada; 

Camada 3 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza-escuro), camada formada majoritariamente por conchas Anomalocardia brasiliana 

inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material lítico e 

cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como arenoargiloso 

com baixa compactação. Esta camada situou-se entre a Camada 2, formada por conchas 

associadas a sedimento arenoargilosa marrom, e a Camada 4, formada por conchas associadas a 

sedimento arenoargiloso cinza-escuro. O pacote arqueológico correspondente a Camada 3 se 

comportou homogeneamente em relação à composição, consistência e coloração do sedimento. 

Contudo, a espessura da camada apresentou 20 cm no início da quadrícula B1, finalizando com 

41 cm da quadrícula B2, variação de 20 cm de largura em toda sua horizontalidade. Por causa 

disso, a Camada 3 se estendeu entre os níveis 6 a 11, avançando entre 69 cm a 111 cm de 

profundidade. Entre 130 cm a 200 cm do Perfil Sul, uma feição com grande concentração 

cerâmica depositou sedimento arenoargiloso de coloração marrom-claro no vértice da 

quadrícula A1. A Camada 3 permaneceu associada à ocupação sambaquieira com forte presença 

de cultura material relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de combustão e de 

sepultamento, além de várias feições, concentração de conchas e restos faunísticos foram 

observadas nessa camada, bem como várias espécies de animais, a exemplo de peixes (bagres, 

corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes etc. 

Camada 4 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza-escuro) – apresentou as mesmas características da Camada 3, com diferenciação 

apenas na espessura e na extensão, estendendo-se até 145 cm no sentido leste-oeste e com 

espessura variando entre 45 cm no vértice da quadrícula B1 e indo até 7 cm de espessura na 

quadrícula A1, com variação de 38 cm de largura. A Camada 4 ocorreu entre os níveis 4 e 8, 

avançando entre 44 a 89 cm de profundidade. Na altura dos 146 cm de extensão no sentido 

Leste-Oeste a Camada 4 é interrompida por uma feição de consistência arenoargilosa de 

coloração marrom-claro com grande concentração de cerâmica que corta até o vértice da 

quadrícula A1, criando uma forte diferenciação na composição, coloração, consistência e textura 

desta Camada. Apesar disso, a Camada 4 permaneceu associada à ocupação sambaquieira com 

forte presença de cultura material relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de 

combustão e de sepultamento, além de várias feições e concentração de conchas e restos 

faunísticos foram observadas nessa camada, bem como várias espécies de animais, a exemplo 

de peixes (bagres, corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes etc. 
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Camada 5 – Conchas em Grande Concentração Associadas a Sedimento Arenoargilosa Cinza 

– coloração 7.5 YR 3/1 (cinza) – formada majoritariamente por conchas Anomalocardia 

brasiliana inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material 

lítico e cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como 

arenoargiloso com baixa compactação. A espessura e a extensão da camada não se apresentaram 

homogeneamente e variou de acordo com a feição com grande concentração cerâmica que 

também penetrou em parte da Camada 5, principalmente na altura da quadrícula A1. Esta 

camada ocorreu entre os níveis 3 e 6, avançando entre 35 cm a 67 cm de profundidade, variando 

entre 7 cm a 33 cm de espessura. Na altura dos 134 cm de extensão no sentido leste-oeste a 

Camada 5 é interrompida por uma feição de consistência arenoargilosa de coloração marrom-

claro com grande concentração de cerâmica que corta até o vértice da quadrícula A1, criando 

uma forte diferenciação na composição, coloração, consistência e textura desta Camada. Apesar 

disso, a Camada 4 permaneceu associada à ocupação sambaquieira com forte presença de 

cultura material relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de combustão e de 

sepultamento, além de várias feições, concentração de conchas e restos faunísticos foram 

observadas nessa camada, bem como várias espécies de animais, a exemplo de peixes (bagres, 

corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes etc. 

Camada 6 – Terra Preta Associada a Conchas – coloração 7.5 YR 3/2 (preta) de consistência 

arenoargilosa e baixa compactação, entremeada por grande quantidade de conchas e restos 

faunísticos associados a restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e 

blocos de laterita. Lentes residuais de conchas ocorreram em todas as quadrículas. Esta camada 

situou-se entre a Camada 5, formada por conchas em grande concentração associadas a 

sedimento arenoargilosa cinza, e a Camada 7, formada por terra preta associada a conchas 

residuais. O pacote arqueológico correspondente a Camada 6 diferentemente do observado no 

Perfil Norte, permaneceu homogêneo em sua espessura e a deposição em relação as camadas 

anteriores, ocorrendo entre os níveis 2 e 4, avançando entre 13 cm a 48 cm, com espessura 

variando entre 22 cm na quadrícula B1 e 37 cm na quadrícula A1. Nesta camada foi observada 

grande quantidade de material cerâmico e lítico, correspondendo ao término da ocupação 

sambaquieira com diminuição considerável das conchas e dos restos faunísticos como 

formadores do pacote arqueológico. As lentes de conchas residuais observadas na Camada 6 

possivelmente penetraram na camada de terra preta devido a fatores pós-deposicionais. A 

cultura material também se diferenciou em relação a camadas anteriores, com cerâmica, 

material lítico e restos faunísticos distintos, situação que também se estendeu para a 

composição, textura e coloração da referida camada. 

Camada 7 – Terra Preta Associada a Conchas Residuais – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) com 

consistência argiloarenosa e média compactação formada por restos orgânicos, principalmente 

folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados a material arqueológico, principalmente 
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cerâmico e lítico, e em menor quantidade conchas residuais que se associaram a esta camada por 

fatores pós-deposicionais. Diferentemente do Perfil Norte, onde a Camada 7 foi a mais espessa 

do sítio arqueológico, inclusive adentrando nas Camada 5 e 6, no Perfil Sul ela se comportou de 

forma homogênea em relação à espessura e deposição, penetrando apenas na Camada 6 no 

vértice da quadrícula A1, cerca de 17 cm de profundidade. O pacote arqueológico 

correspondente a Camada 7 ocorreu entre a superfície da área escavada e a camada 6, 

relacionou-se aos níveis 1 e 2, avançando entre 5 cm a 25 cm de profundidade, com espessura 

média de 7 cm, correspondendo a ocupação em terra preta, sem associação com a ocupação 

sambaquieira que estava vinculada à presença de conchas e demais vestígios faunísticos como 

principais componentes do pacote arqueológico. As lentes de conchas residuais observadas 

nesta camada possivelmente penetraram na camada de terra preta devido a fatores pós-

deposicionais. A cultura material também se diferenciou em relação a camadas anteriores, com 

vestígios cerâmicos, líticos e faunísticos diferenciados, situação que também se estendeu para a 

composição, textura e coloração da referida camada. 

Camada Superficial – Camada Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos 

decompostos, associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da 

camada superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos 

de formação natural e antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Sul a camada húmica recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a Camada 7, 

que estava relacionada à ocupação humana que resultou na formação da terra preta, avançando 

em algumas quadrículas até 17 cm de profundidade. A Camada Superficial correspondeu ao 

pacote arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da 

chuva, do vento, de animais e do homem. Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a 

exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com os períodos finais de 

ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície bolsões de conchas, material 

cerâmico e lítico. 

Feição com Concentração Cerâmica – Sedimento Arenoargiloso Marrom – coloração 7.5 YR 

4/3 (marrom), associado a grande concentração de fragmentos cerâmicos associada com 

conchas inteiras, trituradas e calcinadas, carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis. 

A feição se expandiu nas Camadas 3, 4 e 5, apresentando 60 cm de extensão no sentido Leste-

Oeste e 45 cm de largura, no sentido Norte-Sul, variando em espessura, indo de 18 cm até 43 

cm. 
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Prancha 28 - Perfil Leste das Quadrículas B2 e B1 do Sambaqui do Paço do Lumiar 
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O Perfil Leste correspondeu as Quadrículas B1 e B2, com 2 metros de extensão no 

sentido Norte-Sul. Pelo fato do datum ter sido implantado com 10 cm de altura a escavação já 

iniciou entre 10 a 20 cm de profundidade, mesmo que essa medida correspondesse à superfície 

da Área Escavada. Foram observadas no Perfil Leste 7 (sete) camadas e a forte deposição das 

camadas no sentido Sul-Norte, conforme a descrição que se segue: 

Camada 1 – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas – coloração 7.5 YR 5/6 (marrom-

escuro) e pouca compactação, sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada 

apresentou espessura homogênea, variando apenas quando a camada 2 penetrou na camada 1. 

No Perfil Leste a camada de sedimento arenoso sem concreções lateríticas ocorreu entre os 

níveis 15 a 17, avançando nas cotas do perfil de 152 cm a 170 cm de profundidade. A camada 1 

correspondeu ao nível arqueologicamente estéril do sítio, ocorrendo em bolsões que 

entremeavam a camada 2, com espessura variando entre 21 cm a 10 cm. Pelo fato de as 

quadrículas do Perfil Norte terem sido escavadas até 170 cm de profundidade, evidenciado a 

permanência da camada estéril arqueologicamente, o registro das camadas do Perfil Leste se 

estendeu a 150 cm de profundidade, sendo que o aprofundamento nessa porção da escavação foi 

feita com cavadeira articulada, que também confirmou a esterilidade da camada para fins 

arqueológicos; 

Camada 1A – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas – coloração 7.5 YR 5/6 

(marrom-escuro) e pouca compactação, com ocorrência de material arqueológico, 

principalmente cerâmico. Esta subcamada da camada 1 apresentou espessura homogênea, 

variando apenas no Perfil Leste, onde ocorreu em bolsões. Esta estava sob a Camada 2, que 

penetrou consideravelmente no sedimento arenoso sem concreções lateríticas. Foi registrado 

material cerâmico entre os níveis 14 e 15, correspondendo a 130 cm a 150 cm de profundidade. 

A Camada 1A correspondeu ao início da ocupação humana neste sítio arqueológico com 

ocorrência de ossos humanos e material cerâmico apresentando antiplástico em mineral, paredes 

finas, superfície polida e decoração plástica zonada; 

Camada 2 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Marrom – coloração 7.5 YR 4/3 

(marrom) associada à ocorrência de material arqueológico, principalmente conchas inteiras, 

trituradas e calcinadas, carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis, cerâmica e lítico. 

Essa camada apresentou forte inclinação na direção Norte-Sul, diferente das demais camadas do 

Perfil Leste que estavam depositadas sobre ela. A Camada 2 situou-se entre a Camada 1, 

formada por sedimento arenoso sem concreções lateríticas, e a Camada 3, formada por conchas 

associadas a sedimento arenoargiloso cinza. O pacote arqueológico correspondente a Camada 2 

se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão do Perfil Sul, tanto em relação à 

composição quanto à consistência e coloração do sedimento, variando apenas em espessura, 

sendo que neste perfil foi o pacote arqueológico mais espesso. A Camada 2 apresentou variação 
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em sua largura, indo de 25 cm a 45 cm, ocorrendo entre os níveis 8 a 13, avançando nas cotas 

do perfil de 88 a 129 cm de profundidade. A Camada 2 correspondeu ao início da ocupação 

sambaquieira com forte presença de cultura material associada a este momento de ocupação. 

Estruturas de combustão e de sepultamento, além de várias feições e concentração de conchas e 

restos faunísticos foram observadas nesta camada; 

Camada 3 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza-escuro), camada formada majoritariamente por conchas Anomalocardia brasiliana 

inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material lítico e 

cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como arenoargiloso 

com baixa compactação. Esta camada situou-se entre a Camada 2, formada por conchas 

associadas com sedimento arenoargilosa marrom, e a Camada 4, formada por conchas 

associadas a sedimento arenoargiloso cinza-escuro. O pacote arqueológico correspondente a 

Camada 3 se comportou homogeneamente em relação à composição, consistência e coloração 

do sedimento. Contudo, em relação à espessura da camada apresentou grande variação, indo de 

4 cm no vértice da quadrícula B2, no sentido Sul-Norte, até 24 cm na quadrícula B1. Além 

disso, existiu forte aporte de sedimento nesta mesma direção, fazendo com que as camadas 

finalizassem menos espessas em relação ao seu início, na quadrícula B1. A Camada 3 se 

estendeu entre 72 cm a 96 cm, correspondendo aos níveis 7 a 9. A Camada 3 permaneceu 

associada à ocupação sambaquieira com forte presença de cultura material relacionada a este 

momento de ocupação. Estruturas de combustão e de sepultamento, além de várias feições e 

concentração de conchas e restos faunísticos foram observadas nessa camada, bem como várias 

espécies de animais, a exemplo de peixes (bagres, corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros 

roedores); gastrópodes etc. 

Camada 4 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza-escuro) – apresentou as mesmas características da Camada 3, com a mesma 

inclinação e aporte de sedimento do Sul para o Norte na Área de Escavação. Apesar dessa 

situação, o pacote arqueológico correspondente a Camada 4 se comportou homogeneamente em 

relação à composição, consistência e coloração do sedimento. Com relação à espessura da 

camada, esta apresentou grande variação, indo de 13 cm de espessura na quadrícula B2, no 

sentido Sul-Norte, até 34 cm na quadrícula B1. Além disso, existiu forte aporte de sedimento 

nesta mesma direção, fazendo com que as camadas finalizem menos espessas em relação ao seu 

início, na quadrícula B1. A Camada 4 se estendeu entre 46 cm a 88 cm, correspondendo aos 

níveis 4 a 8 e permanecendo associada à ocupação sambaquieira com forte presença de cultura 

material relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de combustão e de sepultamento, 

além de várias feições e concentração de conchas e restos faunísticos foram observadas nesta 
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camada, bem como várias espécies de animais, a exemplo de peixes (bagres, corvinas, tubarão); 

mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes etc. 

Camada 5 – Conchas em Grande Concentração Associadas a Sedimento Arenoargilosa Cinza 

– coloração 7.5 YR 3/1 (cinza) – formada majoritariamente por conchas Anomalocardia 

brasiliana inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material 

lítico e cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como 

arenoargiloso com baixa compactação. A espessura e a extensão da camada não se apresentaram 

homogeneamente e variou de acordo com a inclinação e o aporte de sedimento do Sul para o 

Norte na Área de Escavação. Apesar dessa situação, o pacote arqueológico correspondente a 

Camada 5 se comportou homogeneamente em relação à composição, consistência e coloração 

do sedimento. A espessura da camada não apresentou grande variação, diferentemente das 

camadas anteriores, indo de 12 cm de espessura na quadrícula B2, no sentido Sul-Norte, até 25 

cm na quadrícula B1. Contudo, a declividade causada pelo aporte de sedimento em sentido Sul-

Norte ocasionou grande amplitude em diagonal, com camada iniciando na quadrícula B1 no 

nível 3 e se estendo até o nível 6, com variação de 30 cm de angulação. A Camada 5 se estendeu 

entre 46 cm a 88 cm, correspondendo aos níveis 4 a 8, e permanecendo associada à ocupação 

sambaquieira com forte presença de cultura material relacionada a este momento de ocupação. 

Estruturas de combustão e de sepultamento, além de várias feições, concentração de conchas e 

restos faunísticos foram observadas nessa camada, bem como várias espécies de animais, a 

exemplo de peixes (bagres, corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes 

etc. 

Camada 6 – Terra Preta Associada a Conchas – coloração 7.5 YR 3/2 (preta) de consistência 

arenoargilosa e baixa compactação, entremeada por grande quantidade de conchas e restos 

faunísticos associados a restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e 

blocos de laterita. Lentes residuais de conchas ocorreram em todas as quadrículas. Esta camada 

situou-se entre a Camada 5, formada por conchas em grande concentração associadas a 

sedimento arenoargilosa cinza, e a Camada 7, formada por terra preta associada a conchas 

residuais. A espessura e a extensão da camada não se apresentaram homogeneamente e variou 

de acordo com a inclinação e o aporte de sedimento do Sul para o Norte na Área de Escavação. 

Apesar dessa situação, o pacote arqueológico correspondente a Camada 6 se comportou 

homogeneamente em relação à composição, consistência e coloração do sedimento. A espessura 

da camada apresentou grande variação, indo de 50 cm de espessura na quadrícula B2, no sentido 

Sul-Norte, indo até 26 cm na quadrícula B1. A declividade causada pelo aporte de sedimento 

em sentido Sul-Norte ocasionou grande amplitude em diagonal, com a camada iniciando na 

quadrícula B1 no nível 2 e se estendo até o nível 6, com variação de 50 cm de angulação. A 

Camada 6 se estendeu entre 14 cm a 60 cm, correspondendo aos níveis 1 a 6. Nesta camada foi 
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observada grande quantidade de material cerâmico e lítico, correspondendo ao término da 

ocupação sambaquieira com diminuição considerável das conchas e restos faunísticos como 

formadores do pacote arqueológico. As lentes de conchas residuais observadas na Camada 6 

possivelmente penetraram na camada de terra preta por causa de fatores pós-deposicionais. A 

cultura material também se diferenciou em relação às camadas anteriores, com cerâmica, 

material lítico e restos faunísticos distintos, situação que também se estendeu para composição, 

textura e coloração da referida camada. 

Camada 7 – Terra Preta Associada a Conchas Residuais – coloração 7.5YR 2.5/1 (preta) com 

consistência argilo-arenosa e média compactação formada por restos orgânicos, principalmente 

folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados a material arqueológico, principalmente 

cerâmico e lítico e em menor quantidade conchas residuais que se associaram a esta camada por 

fatores pós-deposicionais. Diferentemente do Perfil Norte, onde a Camada 7 foi a mais espessa 

do sítio arqueológico penetrando, inclusive nas Camada 5 e 6, no Perfil Leste a mesma se 

comportou de forma homogênea em relação a espessura e deposição, estando sobre a Camada 6. 

O pacote arqueológico correspondente a Camada 7 relacionou-se ao nível 1, avançando entre 5 

cm a 10 cm de profundidade, com espessura média de 9 cm, correspondendo a ocupação em 

terra preta, sem associação a ocupação sambaquieira que estava vinculada a presença de 

conchas e demais vestígios faunísticos como principais componentes do pacote arqueológico. 

As lentes de conchas residuais observadas nesta camada possivelmente penetraram na camada 

de terra preta devido a fatores pós-deposicionais. A cultura material também se diferenciou em 

relação às camadas anteriores, com vestígios cerâmicos, líticos e faunísticos diferenciados, 

situação que também se estendeu para composição, textura e coloração da referida camada. 

Camada Superficial – Camada Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) – consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos 

decompostos, associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da 

camada superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos 

de formação natural e antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Leste, a camada húmica recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a Camada 

7, que estava relacionada à ocupação humana que resultou na formação da terra preta, 

avançando em algumas quadrículas apenas 2 cm de profundidade. A camada superficial 

correspondeu ao pacote arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias 

atuais pelas ações da chuva, do vento, de animais e do homem. Pelo fato de apresentar 

coloração enegrecida, a exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com 

os períodos finais de ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície de 

bolsões de conchas, material cerâmico e lítico. 
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Prancha 29 - Perfil Oeste das Quadrículas A1 e A2 do Sambaqui do Paço do Lumiar 
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O Perfil Oeste correspondeu as Quadrículas A1 e A2, com 2 metros de extensão no 

sentido Norte-Sul. Pelo fato do datum ter sido implantado com 10 cm de altura a escavação já 

iniciou entre 10 a 20 cm de profundidade, mesmo que essa medida correspondesse à superfície 

da Área Escavada. Foram observadas no Perfil Leste 7 (sete) 7 camadas e 1 (uma) feição, 

conforme a descrição que se segue: 

Camada 1 – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas – coloração 7.5 YR 5/6 (marrom-

escuro) e pouca compactação, sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada 

apresentou espessura homogênea, variando apenas quando a camada 2, depositada sobre ela, 

penetrou na Camada 1. No Perfil Oeste, a camada de sedimento arenoso sem concreções 

lateríticas ocorreu entre os níveis 15 a 17, avançando nas cotas do perfil de 150 cm a 170 cm de 

profundidade. A Camada 1 correspondeu ao nível arqueologicamente estéril do sítio, ocorrendo 

de forma heterogênea em sua extensão e deposição, na medida em que a Camada 2 penetrava 

em direção ao sedimento arenoso marrom. Esta camada, contudo, manteve relativo equilíbrio 

em sua composição, coloração e textura pelos dois metros que formam o Perfil Oeste. A 

Camada 1 apresentou variação de espessura entre 22 cm a 15 cm, com oscilação nas 

extremidades e no meio do Perfil Oeste. Ela estava sob a camada 2, formada por conchas 

associadas a sedimento arenoargiloso marrom, e Camada 3 formada por conchas associadas a 

sedimento arenoargiloso cinza, se estendendo entre os níveis 13 e 15, correspondendo a 124 cm 

a 150 cm de profundidade. Pelo fato de as quadrículas do Perfil Norte terem sido escavadas até 

170 cm de profundidade, evidenciado a permanência da camada estéril arqueologicamente, o 

registro das camadas do Perfil Oeste se estendeu a 150 cm de profundidade, sendo que o 

aprofundamento nessa porção da escavação foi feita com cavadeira articulada, que também 

confirmou a esterilidade da camada para fins arqueológicos; 

Camada 1A – Sedimento Arenoso Sem Concreções Lateríticas - coloração 7.5 YR 5/6 (marrom 

escuro) e pouca compactação, com ocorrência de material arqueológico, principalmente 

cerâmico. Essa subcamada da Camada 1 apresentou espessura homogênea, variando apenas no 

Perfil Leste, onde ocorreu em bolsões. A mesma estava sob a Camada 2, que penetrou 

consideravelmente no sedimento arenoso sem concreções lateríticas. Foi registrado material 

cerâmico entre os níveis 11 e 13, correspondendo a 113 cm a 123 cm de profundidade. A 

Camada 1A correspondeu ao início da ocupação humana neste sítio arqueológico, com 

ocorrência de ossos humanos e material cerâmico apresentando antiplástico em mineral, paredes 

finas, superfície polida e decoração plástica zonada; 

Camada 2 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Marrom – coloração 7.5 YR 4/3 

(marrom) associada à ocorrência de material arqueológico, principalmente conchas inteiras, 

trituradas e calcinadas, carvão, material ósseo de peixes, mamíferos e répteis, cerâmica e lítico. 

Esta camada foi abruptamente cortada, na altura dos 60 cm de extensão no sentido Sul-Norte, 
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entre as quadrículas A1 e A2 pela Camada 3. Por esse motivo, a Camada 2 se iniciou na altura 

dos 60 cm da quadrícula A1, tendo apenas 140 cm de extensão. Estendeu-se entre a Camada 1, 

formada por sedimento arenoso sem concreções lateríticas, a Camada 3, formada por conchas 

associadas a sedimento arenoargiloso cinza, e a Camada 4, formada por conchas associadas a 

sedimento arenoargiloso cinza. O pacote arqueológico correspondente a Camada 2 comportou-

se homogeneamente nos 140 cm correspondentes no sentido Sul-Norte. Sobre a deposição 

desta, estendeu-se dos 60 cm da quadrícula A1 até os 200 cm da quadrícula A2, com variação 

de espessura ocorrendo entre 10 cm a 22 cm de largura, correspondendo aos níveis 9 a 11, com 

90 a 118 cm de profundidade no vértice da quadrícula A2. Semelhantemente aos outros perfis, a 

Camada 2 correspondeu ao início da ocupação sambaquieira, com forte presença de cultura 

material associada a este momento de ocupação. Estruturas de combustão e de sepultamento, 

além de várias feições, concentração de conchas e restos faunísticos foram observadas nessa 

camada; 

Camada 3 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza-escuro) – camada formada majoritariamente por conchas Anomalocardia brasiliana 

inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material lítico e 

cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como arenoargiloso 

com baixa compactação. Esta camada foi abruptamente cortada, na altura dos 60 cm de extensão 

no sentido Sul-Norte, entre as quadrículas A1 e A2 pela Camada 2. Por esse motivo, a Camada 

3 se estendeu somente até a altura dos 98 cm da quadrícula A1, tendo apenas 98 cm de extensão. 

Ela se estendeu entre a Camada 1, formada por sedimento arenoso sem concreções lateríticas, a 

Camada 3, formada por conchas associadas a sedimento arenoargiloso cinza, e a Camada 4, 

formada por conchas associadas a sedimento arenoargiloso cinza. O pacote arqueológico 

correspondente a Camada 3 se comportou homogeneamente nos 98 cm correspondentes no 

sentido Sul-Norte.  deposição se estendeu do vértice da quadrícula A1 até os 98 cm da mesma 

quadrícula, com variação de espessura ocorrendo entre 3 cm e 26 cm de largura, 

correspondendo aos níveis 9 a 11, com 94 a 119 cm de profundidade na junção da quadrícula 

A1 com a quadrícula A2. A Camada 3 permaneceu associada à ocupação sambaquieira, com 

forte presença de cultura material relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de 

combustão e de sepultamento, além de várias feições e concentração de conchas e restos 

faunísticos foram observadas nessa camada, bem como várias espécies de animais, a exemplo 

de peixes (bagres, corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes etc. 

Camada 4 – Conchas Associadas a Sedimento Arenoargiloso Cinza – coloração 7.5 YR 2.5 YR 

4/1 (cinza-escuro) – apresentou as mesmas características da Camada 3, comportou-se 

homogeneamente em relação à composição, consistência e coloração do sedimento. 

Diferentemente das Camadas 2 e 3, esta esteve depositada em toda a extensão do Perfil Oeste, 

recobrindo as duas primeiras. A Camada 4 se estendeu verticalmente, entre 60 cm a 100 cm de 
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profundidade, correspondendo aos níveis 6 a 10, com variação de 10 cm a 30 cm de espessura. 

A Camada 4 permaneceu associada à ocupação sambaquieira, com forte presença de cultura 

material relacionada a este momento de ocupação. Estruturas de combustão e de sepultamento, 

além de várias feições e concentração de conchas e restos faunísticos foram observadas nesta 

camada, bem como várias espécies de animais, a exemplo de peixes (bagres, corvinas, tubarão); 

mamíferos (cotia e outros roedores); gastrópodes etc.  

Camada 5 - Conchas Fragmentadas em Grande Concentração Associadas a Sedimento 

Arenoargilosa Cinza – coloração 7.5 YR 4/3 (cinza), correspondendo a uma feição que se 

estendeu entre as Camadas 4 e 6, sendo formada majoritariamente por conchas Anomalocardia 

brasiliana fragmentadas, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como 

material lítico e cerâmico. Nesta feição o sedimento associado a conchas se caracterizou como 

arenoargiloso com baixa compactação. O pacote arqueológico correspondente à feição se 

comportou homogeneamente em relação à composição, consistência e coloração do sedimento, 

variando em espessura e deposição, iniciando na altura dos 20 cm da quadrícula A1 e se estendo 

até 190 cm da quadrícula A2, apresentando 170 cm de extensão, no sentido Sul-Norte. Com 

relação à espessura da camada, esta apresentou grande variação, indo de 10 cm até 35 cm de 

largura, entre as quadrículas. A Feição se estendeu entre 44 cm a 86 cm, correspondendo aos 

níveis 4 a 8 e permanecendo associada à ocupação sambaquieira, com forte presença de cultura 

material relacionada a este momento de ocupação. Não foram observadas estruturas de 

combustão e sepultamento nesta feição, sendo observados conchas fragmentadas e restos 

faunísticos.  

Camada 6 – Conchas em Grande Concentração Associadas a Sedimento Arenoargilosa Cinza 

– coloração 7.5 YR 3/1 (cinza); formada majoritariamente por conchas Anomalocardia 

brasiliana inteiras, associadas a outras espécies de bivalves e gastrópodes, bem como material 

lítico e cerâmico. Nesta Camada o sedimento associado a conchas se caracterizou como 

arenoargiloso com baixa compactação. A espessura e a extensão da camada não se apresentaram 

homogeneamente e variou de acordo com a inclinação e o aporte de sedimento, do Sul para o 

Norte, na Área de Escavação. Apesar desta situação, o pacote arqueológico correspondente a 

Camada 5 se comportou homogeneamente em relação à composição, consistência e coloração 

do sedimento. Com relação à espessura da camada, esta apresentou pouca variação, indo de 11 

cm a 13 cm de espessura, apresentando-se entre 30 cm a 65 cm de profundidade, representada 

pelos níveis 3 a 6. A Camada 6 foi depositada sobre a Feição, sendo que em alguns pontos do 

Perfil Oeste ela penetrou em até 6 cm o pacote inferior. A Camada 6 permaneceu associada à 

ocupação sambaquieira, com forte presença de cultura material relacionada a este momento de 

ocupação. Estruturas de combustão e de sepultamento, além de várias feições e concentração de 

conchas e restos faunísticos foram observadas nesta camada, bem como várias espécies de 
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animais, a exemplo de peixes (bagres, corvinas, tubarão); mamíferos (cotia e outros roedores); 

gastrópodes etc.  

Camada 7 – Terra Preta Associada a Conchas - coloração 7.5 YR 3/2 (preta) de consistência 

arenoargilosa e baixa compactação, entremeada por grande quantidade de conchas e restos 

faunísticos associados a restos orgânicos, fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão, ossos e 

blocos de laterita. Lentes residuais de conchas ocorreram em todas as quadrículas. Esta camada 

situou-se entre a Camada 6 e a Camada 8, formada por conchas em grande concentração 

associadas a sedimento arenoargilosa cinza. A espessura e a extensão da camada não se 

apresentaram homogeneamente e variou de acordo com a inclinação e o aporte de sedimento, do 

Sul para o Norte, na Área de Escavação. Apesar desta situação, o pacote arqueológico 

correspondente a Camada 6 se comportou homogeneamente em relação à composição, 

consistência e coloração do sedimento. Com relação à espessura da camada, esta apresentou 

grande variação, indo de 17 cm a 36 cm de espessura, entre as quadrículas A1 e A2. A Camada 

7 se estendeu entre 10 cm a 50 cm de profundidade, correspondendo aos níveis 1 a 5. Nesta 

camada foi observada grande quantidade de material cerâmico e lítico, correspondendo ao 

término da ocupação sambaquieira com diminuição considerável das conchas e restos 

faunísticos como formadores do pacote arqueológico. As lentes de conchas residuais observadas 

na Camada possivelmente penetraram na camada de terra preta devido a fatores pós-

deposicionais. A cultura material também se diferenciou em relação às camadas anteriores, com 

cerâmica, material lítico e restos faunísticos distintos, situação que também se estendeu para a 

composição, textura e coloração da referida camada. 

Camada 8 – Terra Preta Associada a Conchas Residuais – coloração 7.5YR 2.5/1 (preta) com 

consistência argiloarenosa e média compactação, formada por restos orgânicos, principalmente 

folhas, raízes, caules e galhos decompostos, associados a material arqueológico, principalmente 

cerâmico e lítico, e em menor quantidade a conchas residuais que se associaram a esta camada 

por fatores pós-deposicionais. No Perfil Oeste, a Camada de Terra Preta se comportou de forma 

homogênea em relação a espessura e a deposição, recobrindo toda a Camada 7. O pacote 

arqueológico correspondente a Camada 8 relacionou-se ao nível 1 e 2, avançando entre 9 cm a 

20 cm de profundidade, com espessura média de 9 cm, correspondendo a ocupação em terra 

preta, sem associação com a ocupação sambaquieira que estava vinculada à presença de conchas 

e demais vestígios faunísticos como principais componentes do pacote arqueológico. As lentes 

de conchas residuais observadas nesta camada possivelmente penetraram na camada de terra 

preta devido a fatores pós-deposicionais. A cultura material também se diferenciou em relação 

às camadas anteriores, com vestígios cerâmicos, líticos e faunísticos diferenciados, situação que 

também se estendeu para composição, textura e coloração da referida camada. 
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Camada Superficial – Camada Húmica – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos 

decompostos, associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da 

camada superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos 

de formação natural e antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Oeste, a camada húmica recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a Camada 

8, que estava relacionada à ocupação humana que resultou na formação da terra preta, 

avançando em algumas quadrículas até 7 cm de profundidade. A Camada Superficial 

correspondeu ao pacote arqueológico que mais vem sofrendo deposição sedimentar nos dias 

atuais pelas ações da chuva, do vento, de animais e do homem. Pelo fato de apresentar 

coloração enegrecida, a exemplo da camada de terra preta, a camada húmica confunde-se com 

os períodos finais de ocupação do sítio arqueológico, sendo evidenciado na superfície bolsões 

de conchas, material cerâmico e lítico. 
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4.3.3.7 Estruturas e feições 

 

As principais estruturas observadas na escavação da Área de Escavação do Sambaqui do 

Paço do Lumiar foram de combustão e de sepultamento. Além disso, foram registradas 

concentrações de material cerâmico e ósseo não associadas a outros conjuntos vestigiais, sendo 

registrados isoladamente. 

As feições foram representadas pelas bioturbações ocasionadas, principalmente, pela 

ação de caules e raízes das árvores, radículas de gramíneas e buracos de insetos e pequenos 

roedores, e pela deposição e aporte de sedimentos em determinadas áreas da escavação. 

As fichas que se seguem ilustram as estruturas, concentração de material nas feições e 

bioturbações registradas no Sambaqui do Paço do Lumiar. 
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ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 1 

QUADRÍCULA: A1 NÍVEL: 40 – 50 cm  

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada no meio da quadrícula, estruturada por blocos de laterita pequenos e fragmentos 

cerâmicos, com grande concentração de carvão, ossos de peixe, fragmentos cerâmicos e material lítico. A 

fogueira estava bastante perturbada por raízes e radículas que movimentaram os vestígios arqueológicos e 

apresentou as seguintes medidas: 34 cm de raio e 2 cm de espessura da camada correspondente à área de 

combustão. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 2 

QUADRÍCULA: B2 NÍVEL: 80 – 90 cm  

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada no meio da quadrícula, estruturada por blocos de laterita pequenos e fragmentos 

cerâmicos, com grande concentração de carvão, ossos de peixe, fragmentos cerâmicos e material lítico. A 

fogueira estava bastante perturbada por raízes e radículas que movimentaram os vestígios arqueológicos e 

apresentou as seguintes medidas: 34 cm de raio e 2 cm de espessura da camada correspondente à área de 

combustão. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012.  

ESTRUTURA DE SEPULTAMENTO 

QUADRÍCULA: B2 NÍVEL: 88 – 117 cm 

DESCRIÇÃO 

O sepultamento evidenciado no Sambaqui do Paço do Lumiar estava depositado no Perfil Norte, nas 

Quadrículas A2 e B2, foi retirado em bloco e ainda não foi escavado. Por este fato, as informações acerca 

dele ainda são fragmentárias. No contexto de sua exumação foi observado que o Sepultamento foi calcado em 

fragmentos cerâmicos que estavam em sua base, sendo feito um corte no terreno para seu depósito. Esse corte 

ocorreu entre 88 cm e 117 cm de profundidade, estendendo-se a 136 cm e 185 cm em sentido oeste-leste, 

penetrando nas Camadas 1 e 2, com 38 cm de espessura. O material ósseo estava concentrado no pacote 

correspondente ao sedimento arenoargiloso sem concreções lateríticas, que estava mais compactado que o 

restante da quadrícula. O sepultamento foi retirado em bloco para posterior escavação em laboratório. Há 

dúvidas sobre o sepultamento, se foi primário ou secundário e se foi depositado em urna ou diretamente no 

solo, uma vez que os ossos estavam espalhados pela quadrícula na mesma cota do esqueleto. Com relação ao 

acompanhamento funerário foi descoberto junto ao esqueleto fragmentos cerâmicos, ossos de peixe e 

conchas, sendo a cerâmica que estruturava o sepultamento filiada à Tradição Mina. Com relação à posição 

estratigráfica do sepultamento, este associou-se ao 2º momento de ocupação do Sambaqui da Panaquatira, 

correspondendo ao horizonte Sambaquieiro, sendo correspondente à camada arqueológica formada por 

conchas. Foi coletado material para datação do sepultado. Estudos futuros poderão fornecer informações mais 

precisas sobre o terceiro sepultamento descoberto no Sambaqui do Paço do Lumiar. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

CONCENTRAÇÃO DE CERÂMICA 

QUADRÍCULA: 

Todas as escavadas 

NÍVEL: 

Todos os níveis escavados 

DESCRIÇÃO 

Nos níveis mais superficiais do sítio arqueológico, na camada associada à ocupação humana na Terra Preta 

foi observada grande concentração de material cerâmico. Na camada correspondente à ocupação 

sambaquieira bolsões com cerâmica foram registrados, sendo sua existência ocasionada por carreamento de 

sedimento e de material arqueológico nas áreas mais baixas do sítio arqueológico. Nessas situações a 

cerâmica estava bastante fragmentada e as peças não remontavam. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

BIOTURBAÇÕES 

QUADRÍCULA:  

Todas as escavadas 

NÍVEL:  

Todos os níveis escavados 

DESCRIÇÃO 

As feições observadas no sítio arqueológico foram causadas por bioturbações e atividades antrópicas. No sítio 

arqueológico foram observados negativos de tronco de árvores, penetração de raízes e radículas, buracos de 

insetos, etc. As perturbações antrópicas no sítio arqueológico relacionaram-se com a abertura de valas para 

construção de caieiras de carvão e queimadas. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 
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4.3.4 Sítio arqueológico Vinhais Velho 

4.3.4.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade 

 

O Sítio arqueológico Vinhais Velho localiza-se no bairro do Recanto dos Vinhais, zona 

urbana de São Luís, na microrregião de São Luís, porção noroeste da Ilha de São Luís, na Gleba 

do Rio Anil, às margens do Igarapé Vinhais, tributário do rio Anil. 

O local de inserção deste sítio arqueológico apresentou como limites geográficos: ao 

norte, a Avenida dos Holandeses, a Avenida Litorânea e a faixa de praias; ao sul, o rio Anil e a 

porção central da Ilha de São Luís; a oeste, o estuário Anil e Bacanga e o Centro Histórico de 

São Luís; e, a leste, os municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. 

A UTM na área central do Vinhais Velho situou-se na Zona 23M 581256/9721266 

(Longitude O 44° 16' 9'' e Latitude S 2° 31' 18''), com elevação, entre 14 e 19 m de altura, acima 

do nível médio do mar. 

A cidade de São Luís formou-se na península que avança sobre o estuário dos rios Anil 

e Bacanga, estando a 2º 31’ 47” – latitude, 44º 18’ 10” – longitude, com altitude 24,391 m. 

Limitando-se com o Oceano Atlântico – ao Norte; com o estuário dos Mosquitos – ao Sul; e, 

com a baía de São Marcos à Oeste. Está inserida na mesorregião Norte Maranhense e 

microrregião Aglomeração Urbana de São Luís, sendo limítrofe aos municípios de São José de 

Ribamar e de Raposa. 

O Sítio Arqueológico Vinhais Velho foi evidenciado acidentalmente nas atividades de 

terraplanagem da Via Expressa
57

, justamente quando as obras desviavam da Igreja de São João 

Batista do Vinhais, onde se acreditava existirem remanescentes do antigo aldeamento indígena e 

da vila colonial, local em que ainda sobrevivia a antiga igreja. 

A característica marcante da área onde o Sítio Vinhais Velho está inserido é a grande 

riqueza hídrica formada por rios perenes e intermitentes, brejos, nascentes e estuários, sendo 

                                                 
57 A Via Expressa é uma avenida de tráfego rápido projetada para canalizar o trânsito das Avenidas Carlos Cunha e 

Jerônimo de Albuquerque com destino à Avenida Daniel de La Touche (IPASE / Maranhão Novo). De acordo com o 

EIA-RIMA deste empreendimento a Via Expressa foi projetada com uma extensão de 7.370,96 m de implantação e 

2.425,00 m de restauração de vias urbanas locais (GOVERNDO DO MARANHÃO, 2010). A pesquisa arqueológica 

aplicada ao licenciamento ambiental da Via Expressa foi realizada por diferentes arqueólogos. Na fase de obtenção da 

Licença Prévia (LP) a responsável pelo Diagnóstico Arqueológico Não Interventivo foi Lucia C. Oliveira Juliani. Na 

fase de obtenção da Licença de Instalação (LI) a responsável pela prospecção arqueológica foi Cínthia dos Santos 

Moreira, que obteve autorização de pesquisa do IPHAN, mediante a Portaria N. 4, publicada no D.O.U de 14 de 

fevereiro de 2012. Em concomitância ao licenciamento ambiental da Via Expressa, o maquinário que estava 

realizando a terraplanagem expôs grande quantidade de vestígios arqueológicos na localidade denominada de Vinhais 

Velho, levando o embargo da obra pelo IPHAN e MPF - Procuradoria da República até que fosse avaliados os danos 

e fossem tomadas as providências judiciais cabíveis para mitigação, controle e compensação dos danos ao sítio 

arqueológico. Com vistas a regularizar toda a situação, a SINFRA – Governo do Estado do Maranhão solicitou que 

este Arqueólogo coordenasse a pesquisa arqueológica da Via Expressa. Sendo sugerido o Programa de Gestão do 

Patrimônio Arqueológico da Via Expressa, com vistas a compatibilizar a continuidade das obras e a proteção, 

pesquisa e preservação dos bens de natureza arqueológica, em especial do Sítio arqueológico Vinhais Velho. A partir 

de abril de 2012 a responsabilidade pelo licenciamento ambiental do patrimônio cultural e arqueológico passou para 

este pesquisador. A portaria que autoriza as atividades de pesquisa em nome de Arkley Marques Bandeira insere-se 

no Processo IPHAN nº 01494.000316/2011 – 11.  
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banhado pela Bacia do rio Anil e pelo estuário da Baía de São Marcos, além de situar-se às 

margens do igarapé do Vinhais. 

A distância atual do sítio arqueológico em relação ao curso d’água mais próximo é cerca 

de 200 m do Igarapé Vinhais e 40 m da nascente do Vinhais Velho, também denominada de 

Porto da Ana Jansen. Este ambiente é influenciado diariamente pela dinâmica das marés, pelos 

braços de mar onde abundam florestas de mangue. 
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Prancha 30 – Inserção geográfica do Sítio arqueológico Vinhais Velho – São Luís - MA 
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O Sítio Vinhais Velho situa-se no entalhamento do vale flúvio-marinho dos rios Anil e 

Bacanga, que convergem para um único canal, unindo-se na baía de São Marcos. Como parte 

deste conjunto, a bacia do rio Anil, compreende uma área física com um eixo longitudinal maior 

que se estende por cerca de 13,8 km e uma secção média de 4,5 km, ocupando uma superfície 

de ordem de 44,7 km
2
. A altitude apresentou uma variação entre 50 m em relação ao nível do 

mar, alcançando a sua maior elevação a 52 m no divisor a sudeste, onde são encontradas as suas 

nascentes. 

  

Figura 451 a-b – Estuário do rio Anil na Baía de São Marcos com a Ponte do São Francisco ao fundo e margem do 

igarapé Vinhais, tributário do rio Anil. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Na composição das formas de relevo observadas para esta área, são identificados 

primordialmente três degraus separados por gradiente topográfico com perfil definido que 

correspondem aos ambientes distintos e associados, caracterizados como: meio de terra firme, 

médio litoral e zona da calha (MARANHÃO, 2010). 

Os terrenos de terra firme, que representam aproximadamente 77,2% da superfície da 

bacia, estão distribuídos em cotas topográficas que variam entre 50 e 7 m de altitude. A zona de 

médio litoral é encontrada na sequência e corresponde à aproximadamente 14,5% da área da 

bacia, compreendendo basicamente os terrenos que formam a planície flúvio-marinha, situados 

na faixa sujeita à variação das marés, entre as cotas inferiores a 7 m e as superiores ao nível de 

maré. A zona da calha, cujo eixo longitudinal define a orientação da bacia, representa cerca de 

8,4% da sua área total, encontrando-se, em sua maior parte, no limite que corresponde ao nível 

das marés. 

O sítio arqueológico Vinhais Velho situa-se na junção entre terra firme, médio litoral e 

zona de calha, com altimetria aferida em 23 m acima do nível do mar, estando o assentamento 

na área de terra firme, com área de captação de recurso situando-se no médio litoral e na zona 

de calha, às margens do rio Anil e de tributários e estuário da Baía de São Marcos. 

Desde suas nascentes, o rio Anil recebe como contribuintes mais importantes (todos 

intermitentes) pequenos córregos e/ou igarapés. Pela margem direita, destacam-se o riacho 
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Ingaúra e os igarapés do Vinhais, do Jaracati e da Ana Jansen; pela margem esquerda observam-

se os córregos da Vila Barreto e da Alemanha e o igarapé da Camboa. 

A zona de domínio marinho com caráter estuarino estende-se por cerca de 9,2 km, 

compreendendo toda extensão dos médio e baixo cursos, até encontrar a desembocadura, na 

qual, após juntar-se às águas do rio Bacanga, lança-se na baía de São Marcos. 

  

Figura 452 a-b – Braço de mangue do rio Anil, com vegetação típica deste ecossistema. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010. 

 

A cobertura vegetal da área do Sítio Vinhais Velho está constituída, essencialmente, por 

duas associações florísticas, que integram duas províncias fitogeográficas presentes na região: a 

Província Amazônica, representada pela vegetação terrestre e a Província Atlântica (Sub- 

Província Litorânea ou Costeira), representada pela vegetação dos mangues, conforme sistema 

fitogeográfico proposto para o Brasil, (MARANHÃO, 2010). 

Entre as áreas adjacentes mais próximas com alguma cobertura vegetal representativa, 

podem ser apontadas as manchas residuais, formações que ocupam pontos dispersos e 

localizados nos bairros do Vinhais, Recanto dos Vinhais, Bequimão, Cohafuma e Jaracaty, com 

a presença de florestas de mangues, matas ciliares e manchas de floresta equatorial. 

  

Figura 453 a-b – Nascentes do igarapé do Vinhais, também denominado de Porto da Ana Jansen pela população 

local com áreas de mangue e florestas ciliares. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 
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Sobre o grau de integridade do Sítio Vinhais Velho, conforme citado anteriormente, 

esse assentamento foi exposto pelo maquinário utilizado na terraplanagem da Via Expressa, 

sendo removida grande parte da matriz sedimentar que formava esse sítio arqueológico. 

Quanto ao impacto causado ao sítio arqueológico Vinhais Velho pela Via Expressa, 

existem documentos emitidos pelo IPHAN – Superintendência do Maranhão e pelo MPF – 

Procuradoria da República
58

 comprovando danos significativos à matriz arqueológica. 

Em toda a documentação arrolada “não resta qualquer dúvida quanto ao fato de que as 

atividades de implantação e pavimentação da Via Expressa de ligação das avenidas Carlos 

Cunha, Jerônimo de Albuquerque e Daniel de La Touche causaram a mutilação do sítio 

arqueológico ali existente [...]” (IT 048/2012, p. 3). Com a “constatação dos danos causados em 

parte do sítio arqueológico, ou seja, na porção do terreno atingida pelas máquinas determina em 

concomitância o trabalho de prospecção das áreas não atingidas” (Ofício GAB/IPHAN/MA n. 

112/2012, p. 1).  

No âmbito do Vinhais Velho processos de ordem cultural e natural vêm atuando na 

formação deste sítio arqueológico, culminando com a remoção de grossas camadas de terra nas 

atividades de terraplanagem que expôs e perturbou parte dos contextos arqueológicos históricos 

e pré-históricos deste assentamento. 

Avaliando a paisagem onde o sítio está inserido por uma perspectiva diacrônica 

percebeu-se que o crescimento do bairro Vinhais em direção ao núcleo mais antigo, denominado 

Vinhais Velho, foi um episódio central para formação do registro arqueológico desse sítio. 

Além disso, o aproveitamento econômico da área em que está implantado o Vinhais 

Velho também ocasionou danos à matriz arqueológica, uma vez que antes mesmo da construção 

da Via Expressa já existiam cavas para retirada de terra, justamente no lugar onde foi 

evidenciado acidentalmente o sítio arqueológico. 

 Analisando aerofotos e imagens de satélites dos anos anteriores ao início da 

construção da Via Expressa ficaram evidentes alguns impactos ao local que posteriormente foi 

caracterizado como Sítio Vinhais Velho. 

 Nesse contexto, foram observadas cavas para retirada de areia, associadas a 

outras transformações culturais, a exemplo da derrubada da cobertura vegetal, limpeza do 

terreno, depósito de lixo etc. Ao passo que as chuvas e os ventos também ajudaram na 

conformação da paisagem do Sítio Vinhais Velho, sendo classificadas como transformações 

naturais (SCHIFFER, 1987). 

Na escala micro, a existência de moradias, cujos quintais estão implantados sobre a 

camada de Terra Preta, oriunda do antigo aldeamento indígena, também constituiu em 

                                                 
58 Informações Técnicas do IPHAN n. 073/2012 de 05/03/2012; 57/2012 de 23/03/2012; 052/2012 de 16/02/2012; 

048/2012 de 15/02/2012 e AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MPF (PROCESSO 11310 – 73.2012.4.01.3700), de 22 de 

março de 2012. 
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transformações culturais que incidiram na formação do registro arqueológico e 

consequentemente impactaram a matriz arqueológica. 

São evidentes alicerces de muros que adentram na matriz sedimentar e eventualmente 

levaram dano ao sítio arqueológico, sendo comum tanto a existência de materiais de construção 

recentes quanto vestígios pré-históricos e históricos.  

Além disso, o lixo gerado ao longo dos anos por essas moradias é depositado ao ar livre 

ou em buracos, ou mesmo queimado. Todas essas ações se deram sobre o sítio arqueológico, 

ocasionado danos significativos ao contexto arqueológico.  
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Prancha 31 – Transformações culturais ocorridas no Sítio arqueológico Vinhais Velho – São Luís - MA 
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A estes processos que perturbaram a integridade do Vinhais Velho somou-se o impacto 

causado pelo maquinário na movimentação de grandes parcelas de terra e que expuseram 

altíssima quantidade de material arqueológico, resultando em mais perda do bem arqueológico. 

Parte do sedimento retirado do sítio arqueológico foi depositado nos arredores do 

assentamento, evidenciando grande concentração de fragmentos cerâmicos e material histórico 

extraídos do assentamento. Apesar da situação relatada, parte do Sítio Vinhais Velho ficou 

preservada da destruição, justamente nos quintais das casas e em áreas em que o maquinário não 

conseguiu adentrar por falta de autorização e da liberação dos moradores. 

Foi justamente nesses setores onde foram realizadas escavações arqueológicas para 

salvamento do material remanescente do Sítio arqueológico Vinhais Velho, conforme 

detalhamento que se segue neste capítulo. 

 

4.3.3.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental 

 

Semelhantemente ao Sambaqui do Paço do Lumiar exposto no item anterior, a 

localidade onde o Sítio Vinhais Velho está situada foi um antigo aldeamento indígena 

administrado por autoridades coloniais. Por esse motivo, foram encontradas várias referências 

sobre aquele território, bem como relatos sobre os povos que o ocuparam ancestralmente. 

Coube aos capuchinhos franceses Claude d’Abbeville (2002) e Ives d’Evreux (2002) as 

primeiras referências sobre a localidade atualmente conhecida como Vinhais. Sobre esse 

aspecto, d’Abbeville escreveu: 

 

[...] levaram-nos os índios, de canoa, até Eussauap
59

, onde chegamos no 

sábado seguinte ao meio-dia. O sr. de Pizieux e os franceses que com ele aí 

residiam receberam-nos com grande carinho [...]. (D'ABBEVILLE, 2002, p. 

114) 

 

O atual território do Vinhais ao longo de sua história teve distintas denominações: 

aldeia de Eussaouap (D’ABBEVILLE, 2002), Uçaguaba (LOPES, 2002), Doutrina 

(MARQUES, 2002), Vinhaes (GAIOSO, 1970), Vila de Vinhais (LAGO, 2002) e Migão Ville 

(PIANZOLA, 1991) e Vila Velha do Vinhais (VAZ & VAZ, 1994). 

                                                 
59 Em citação sobre a denominação EUSSAUAP, Marques escreveu: “nom do lieu, c'est à dire le lieu ori on mange 

les Crabes. - Bettendorf leu em Laet Onça ou Cap, que supôs Onçaquaba ou Oçaguapi; mas tanto na edição francesa, 

como na latina daquele autor, o que se lê, é EUSS-OUAP” (MARQUES, 1970, p. 632). 
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Em sua trajetória histórica repleta de fatos importantes, o Vinhais testemunhou distintas 

ocupações humanas através dos tempos, com vestígios arqueológicos referenciados desde a pré-

história. Após a presença indígena, povos de distintos países, a exemplo de franceses, 

holandeses, portugueses e ingleses, como também, de diferentes ordens religiosas, como os 

Capuchinhos e Jesuítas, ocuparam a antiga Vila. 

Nesse longo percurso histórico o Vinhais foi descoberto e esquecido; abandonado e 

resgatado. Data dos quinhentos a presença de nações estrangeiras navegando na costa 

maranhense e comercializando com os povos indígenas que a habitaram, desde tempos 

imemoriais.  

Enquanto os portugueses tentavam frustadamente alcançar o norte do país em 

expedições por terra e mar, vivia na Ilha de São Luís o capitão Jacques Riffault, estabelecido em 

terras maranhenses desde 1594, no governo de Henrique IV. 

 

Figura 454 – Naus portuguesas que faziam a travessia Além Mar. (Autor desconhecido - propriedade 

pública). 

 

Em cartografia dos seiscentos produzida sobre o Maranhão, Maurice Pianzola (1991) 

apresentou Migão Ville, no Vinhais, em mapa datado de 1627, inspirado em original 

desaparecido, feito provavelmente em 1615 por João Teixeira Albernaz, cosmógrafo real, com 

base na cartografia apresentada por La Ravardiére ao Sargento- Mor Diogo de Campos Moreno 

durante a trégua de 1614. 
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Figura 455 – Mapa do Maranhão de 1626/1627, inspirando do original feito por João Teixeira Albernaz, 1615. 

Detalhe para Migao-Ville, atual Vinhais. In: PIANZOLA, 1991. 

 

Neste mapa constam topônimos ainda hoje observados na Ilha de São Luís, a exemplo 

de Itapari, Geniparan, Forte de São Luís; além de localidades cuja grafia não mais existe, a 

exemplo de Migão Ville, propriedade do intérprete de Dieppe, David Migan. 

Após a conquista do Maranhão pelos portugueses na Batalha de Guaxenduba, os 

primeiros padres portugueses ao aportarem na Ilha Grande vieram na comitiva de Jerônimo de 

Albuquerque, sendo eles, os padres Manuel Gomes e Diogo Nunes. 

A sua presença se deu com a implantação da “primeira missão ou residência, que 

fundaram mais junto à cidade para comodidade dos moradores, foi a que deram o nome de 

Uçagoaba, onde com os da ilha aldearam os índios que haviam trazido de Pernambuco” 

(MORAES, 1987, p. 58). 

 A residência dos jesuítas em Uçagoaba é novamente ocupada com a chegada da 

segunda missão jesuítica ao Maranhão, capitaneada pelos padres Luis de Figueira e Benedito 

Amodei. Para Cavalcanti Filho (1990, p. 31) a missão jesuítica no Maranhão, de fato, somente 

se inicia com a chegada dos padres Figueira e Amodei, conforme citação: “ao que tudo indica, a 

aldeia de Uçaguaba, situada a margem esquerda do igarapé do mesmo nome, teria sido o ponto 

de partida dessa missão, denominada ‘Aldeia da Doutrina’. 

Na trajetória histórica do Vinhais a antiga aldeia tupinambá de Eussauap passou a ser 

chamada pelos jesuítas, já no domínio português, de Uçaguaba, conforme indica César Marques 

(1970, p.126): 
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Na armada de Alexandre de Moura vieram os Jesuítas Manuel Gomes e 

Diogo Nunes. Quando principiaram a estabelecer residências ou missões de 

índias a primeira que fundaram foi a que deram o nome de Uçaguaba. Onde 

com os da ilha da capital aldearam os índios, que tinham trazido de 

Pernambuco, e como esta houvesse de ser a norma das mais aldeias, diz o 

Padre José de Morais, nela estabeleceram todos os costumes, que pudessem 

servir de exemplo aos vizinhos e de edificação aos estranhos.  

 

Foi justamente em Uçaguaba que a primeira missão dos jesuítas foi fundada no 

Maranhão, conforme a citação que se segue: 

 

Onde foram aldeados com os da ilha do Maranhão os índios, que tinham 

trazidos de Pernambuco na armada de Alexandre de Moura, foram fundadas 

muitas outras aldeias, a de “Maracu, de Carará, de São José da Doutrina, de 

São Miguel, na margem direita do Itapicuru, de Guanaré, na margem 

esquerda do mesmo rio, de São João de Cortes na baía de Cumã, etc. 

(MARQUES,1970, p.67)  

 

Amparados “pela Carta Régia de 21 de outubro de 1652, dirigida ao Padre Antônio 

Vieira por EI-Rei, D. João IV, foi concedida aos padres jesuítas, que viviam nesta aldeia, 

autorização de solicitarem dos Governadores todo o auxílio para estabelecimento de outras 

missões e pregação do Evangelho” (VAZ e VAZ, 1994). 

Sob o ordenamento jesuítico, a missão da aldeia Uçuagaba teve o seu nome modificado 

para Doutrina; nessa localidade os padres da Companhia de Jesus levantaram uma capela sob a 

invocação de São Marcos. 

Na aldeia da Doutrina eram produzidos gêneros alimentícios para abastecer São Luís, 

sendo construídas diversas olarias para utilização da mão de obra indígena. 

Em 1762, com o recolhimento e leilão dos bens dos jesuítas após a expulsão deles do 

Maranhão, as olarias foram arrematada pelo Capitão Teodoro Jansen Mulle, e, posteriormente, 

por Ana Jansen (MARQUES, 1970).  

Em toda a documentação levantada não existe referência à Eussauap, Uçagoaba, 

Uçaguaba ou Aldeia da Doutrina quanto a relação dos templos existentes na Ilha por ocasião da 

elevação de São Luís à sede de Bispado em 1677, pela Bula “Super Universas Orbis Ecclesias”, 

muito embora, em 1740 conste da relação das freguesias do Maranhão (VAZ e VAZ, 1994). 

Cesar Marques (1970), no Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão, 

publicado originalmente em 1870, informou sobre o Vinhais: 

 

Foi a que deram o nome de Uçaguaba, onde com os da ilha da capital 

aldearam os índios, que tinham trazido de Pernambuco, e como esta se 

houvesse de ser a norma das mais aldeias, diz o Padre José de Morais, nela 

estabelecessem todos os costumes, que pudessem servir de exemplo aos 
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vizinhos e de edificações aos estranhos. Cremos que por êste fim especial foi 

chamada aldeia da Doutrina. Fundada pelos jesuítas, parece-nos haver depois 

passado ao poder do Senado da Câmara, porque ele tinha uma aldeia ‘cujo 

sítio era bem perto da cidade. Compunha-se de 25 a 30 índios entre homens e 

mulheres para poderem acudir às obras públicas pagando-se-lhes o seu jornal. 

Em 12 de maio de 1698 a Câmara pediu ao soberano um missionário para 

educá-los. Em 22 desse mesmo mês representou à Sua Majestade queixando-

se por ter sido privada desta aldeia por algumas informações más e 

apaixonadas. Foi no dia 1o. de agosto de 1757 elevada à categoria de vila 

com a denominação de Vinhais. (MARQUES, 1970, p. 632-633) 

 

 

Figuras 456 a-b – Mapa dos Bispados do Pará, Bahia, Minas Gerais, 1764, Miguel de Bulhões III. In: 

COSTA, 1997. 

 

Essa situação ficou exposta na citação que se segue: 
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Na ilha de São Luís, além da freguesia de N.S. da Vitória que abrangia toda a 

capital do Estado com suas muitas igrejas, capelas e conventos, havia três 

outros núcleos com a presença permanente de religiosos e que também 

naquele ano seriam erigidos em paróquia - Anindiba (Paço do Lumiar), São 

José dos Poções, antiga aldeia da Doutrina [...]. (MEIRELES, 1977, p.127) 

 

Elizabeth Coelho (1990), na obra Política indigenista no Maranhão Provincial, afirmou 

que a situação das terras dos indígenas é caracterizada por um acúmulo de esbulhos e de 

usurpações e o processo oficial do sequestro dessas terras se dá pela ação de Pombal, que 

prescreveu, em 1757, com a elevação das aldeias indígenas onde haviam missões à categoria de 

vila ou lugar, de acordo com o número de habitantes. Como exemplo a autora citou a aldeia da 

Doutrina, em 1º de agosto de 1757, que foi elevada à categoria de vila, com o nome de Vinhais. 

Em O Senado da Câmara de São Luís e as festas públicas (2010), Eloy Abreu (2010) 

resgatou uma das primeiras citações sobre o Vinhais Velho, observada no Livro de Acórdãos da 

Câmara de São Luís, datado de 07 de julho de 1647, em que é registrada a ausência dos 

habitantes desta cidade – e das vilas próximas – nas festas públicas que se organizavam, e que 

os cidadãos não a estavam acudindo, isto é, não estavam contribuindo para a sua realização, 

quer em dinheiro, quer em sua realização, quer acompanhando as procissões.  

Sobre esse aspecto, Abreu (2010, p. 237) transcreveu: 

 

Acordamos e mandamos que todo cidadão desta cidade de São Luís de 

qualquer qualidade que seja que a Câmara celebre festas e procissões estando 

residente na cidade ou duas léguas ao redor não acudir as ditas festas e 

procissões para acompanhá-las nos postos que lhe forem ordenados paguem 

mil reis de pena as obras do conselho. 

 

No documento citado é registrada a obrigação de participar das festas públicas 

incluindo, além dos moradores da cidade, os que habitavam as vilas de índios do Vinhais e do 

Paço do Lumiar, ambas localizadas no interior da Ilha e distantes da cidade duas léguas, pois as 

festas religiosas também funcionaram como veículo de catequização dos nativos. 

No documento citado é registrada a obrigação de participar das festas públicas 

incluindo, além dos moradores da cidade, os que habitavam as vilas de índios do Vinhais e do 

Paço do Lumiar, ambas localizadas no interior da Ilha e distantes da cidade duas léguas, pois as 

festas religiosas também funcionaram como veículo de catequização dos nativos. 
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Figura 457 – Registro da Igreja de São João Batista e o seu largo nas lentes de Olavo Pereira da Silva (1988). 

 

Desde 1757, a então Aldeia Doutrina, sob a invocação de São João dos Poções, foi 

elevada à categoria de Vila com a denominação de Vinhais, sendo criada nesse mesmo dia a 

freguesia de São João Batista de Vinhais, em virtude de Resolução Régia de 13 de junho de 

1757 (VAZ e VAZ, 2012), gozando de certa liberdade e com um corpo administrativo próprio, 

em função das medidas projetadas pelo Marquês de Pombal – Secretário de Estado de Portugal 

no Reinado de D. José I, no período de 1750 a 1777 – com o intuito de minar a atuação da 

Companhia de Jesus, que de fato, culminou com a expulsão dos jesuítas. 

Data desde mesmo ano a expulsão da Companhia de Jesus do Maranhão e a chegada 

do primeiro pároco encomendado para a Vila de Vinhais, sendo ele, Antônio Filipe Ribeiro.  

Em 1760 foi criada a Vila de Vinhais, com a delimitação de suas fronteiras: 

 

José Inácio Pereira, escrivão por comissão da Câmara da vila de Vinhais: Em 

cumprimento do despacho retro certifico que revendo o livro de . . . . . . . . . . . 

. . . . . nele à fl. 87 verso achei o traslado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  

 

Por ser conforme às reais ordens que Sua Majestade foi servido expedir para 

o estabelecimento deste Estado e conveniente ao bem comum e particular dos 

moradores dele, que se destinem terrenos competentes, que sirvam de 

distritos às vilas para as suas respectivas justiças não excederem os seus 

limites, devo dizer a vossas mercês em observância das mesmas reais ordens, 

que o distrito dessa vila terá principio no Porto do Angelim sobre a foz do rio 

Anil -, que fica pertencendo ao distrito desta cidade, e dele partirá em rumo 

direito para o nascente às terras alagadiças da fazenda que foi de Agostinho 

da Paz e que hoje é do Revdo. Cônego Manuel da Graça, ficando 

pertencendo ao distrito dessa mesma vila a estrada Pública, que do dito Porto 

do Angelim vai para a fazenda da Aníndiba e outras, como também a fazenda 

do defunto José de Araújo, partindo e confrontando da parte do sul com terras 

do distrito desta cidade e continuando este rumo da parte do nascente da 

mesma fazenda do dito Cônego Manuel da Graça para a parte do norte, 

correrá em direitura ã costa do mar, e por ela descerá à capela de São Marcos 

de onde continuando da parte do poente pela costa desta baía até a fortaleza 

da barra desta cidade continuará pelo rio, que divide esta cidade das terras 

sobreditas da costa do mar até finalmente chegar ao dito Porto do Angelim, 
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onde fica fechando o rumo do dito distrito, em que se compreendem a dita 

vila e terras que possuem os seus moradores desde o tempo em que foi 

constituída doutrina dos padres de Santo Antonio desta cidade como também 

a capela de São Marcos, a olaria, que foi dos padres da Companhia e vários 

sítios de fazendas e moradores, como são a do sobredito Cônego Manuel da 

Graça, do Padre José Pimenta, de José de Sousa Rapôso, de Manuel Jorge, de 

Manuel Rodrigues, de Domingos Fernandes e ultimamente todos os que 

dentro dos referidos rumos e distrito se compreenderem sendo este suficiente 

para essa dita vila, sem prejudicar o da cidade. (MARQUES, 2008, p. 623)  

 

No decorrer do século XVIII e XIX mais referências ao Vinhais foram observadas na 

documentação oficial produzida nessa época, a exemplo do Livro de Acordão, da Câmara da 

Vila de Vinhais, de 1758, em que consta a falta de “homens bons” para assumir os cargos 

administrativos da recém-formada Freguesia: 

 

Aos trinta dias do mês de (“dezbrº”, dezembro) de mil cete sentos e 

sencoenta (?) nesta (“Vª”, Villa) de Vinhais de (“S”, São) dos Reis (“Pª”, 

Para) o efeito de proceder na fatura de Pilouro (“Pª”, Para) (“Offas”, Oficiais) 

que hajão de servir o anno próximo futuro na La (?) da mesma Villa, e por 

alcançar, e se bem proferio (“q”,que) os moradores dela ainda não se achão 

sevi lizados e com a aptidão (“pª”, para) formal, e legalmente proceder na 

Eleição dos ditos (“offos”, officios) tomou o Expediente de ouvir a cada hum 

dos (“q”, que) atualmente servem p/ mesma camera e a outros (?) moradores 

deferendo a todos o (“juramento”, juramento) dos (“Stos”, Santos) Evangelho 

(“Pª”, Para) de bayxo deles votarem nas pessoas mais capazes hajão de servir 

de Juizes, Vereadores, e Procurador, o anno próximo. 

Nesta Villa de Vinhais Comarca de São Luis do Maranhão. 

(Livro de Acordão da Villa de Vinhaes, p. 2A). 

 

Com estas medidas, as terras foram cedidas à comunidade que ali vivia, e outras terras 

“devolutas” foram apropriadas por particulares, como descritas na documentação de época. 

Iniciando o processo de expulsão dos índios de suas terras, situação que perdurou por todo o 

século XIX, conforme se segue: 

 

Termo de Afloramento 

 

Aos vinte seis dias do mês de Janeiro de mil oitocentos e catorze me entregou 

Francisco Rodrigues Campanha hum Seu Requerimento despachado pella 

Camara que asine Termo de Afloramento somente de Lugar de hum citio 

despachado que assinasse Termo não fazendo prejuízo o foreiro nem o índio 

e se fizer ser Expulço o qual termo hé o prezente e para contar fiseste Termo 

que assinou comigo o dito foreiro ou José Ignacio Pereira escrivão. 

Sinal do foreiro Francisco Rodrigues Campanha. 

(Livro de Acordão da Villa de Vinhaes, p. 12) 

 

No entanto, houve contestação quanto à propriedade das terras da Aldeia da Doutrina, 

pertencente, então, ao Convento de Santo Antônio (MARQUES, 1970, p. 633): 
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Para rendimento das despesas da Câmara lhe não determino por hora terreno, 

o que farei com a brevidade que me fôr possível para cumprir completamente 

com a ordem de Sua Majestade, o qual sempre há de ser dentro do distrito 

dessa vila: o que tudo Vossas Mercês tenham entendido para inviolávelmente 

obervarem, registrando este nos livros da Câmara para a todo o tempo constar 

até onde entendem os seus limites, de que me mandarão certidão de assim o 

haverem. – Deus guarde a Vossas Mercês – Maranhão. – Gonçalo Pereira 

Lobato e Sousa. Senhores Juízes e oficiais da Câmara da vila do Vinhais: 

certifico eu escrivão abaixo nomeado em como transladei uma carta do Ilmo. 

Sr. Governador vinda ao juiz e mais oficiais da Câmara desta vila, o que juro 

em fé de meu ofício: três de novembro de 1760. – Manuel de Jesus Pereira. 

Nada mais que o referido continha o dito translado fielmente aqui copiado do 

próprio livro, a que me reporto, e é verdade todo o referido em fé do ofício. – 

Vinhais, 10 de fevereiro de 1806. – José Inácio Pereira.  

 

No último quarto do século XVIII e início do XIX a Vila de Vinhais viveu momentos 

de grande prosperidade, com a atuação da Companhia de Comércio Grão Pará-Maranhão, 

exportadora de algodão e arroz. 

No Vinhais foi montada uma Fábrica de socar arroz, e assim como os jesuítas, a 

população local utilizou-se de mão de obra indígena, cometendo diversos abusos como o não 

pagamento pelos seus trabalhos e o remanejamento de aldeias inteiras de várias regiões do 

estado para São Luís: 

 

Os moradores (“q”, que) assim se servirem com os Indios sejão obrigados a 

Replo-los nas Povoações a que Tocarem emmediatemente que acabarem o 

tempo porque forão concedidos pena de que ñ o fazendo como Aqui Se 

determina Serem castigados. Aos forros ou alforriados que igualmente são. A 

Directorias Ordena tão bem que nenhuma pessoa de qualquer qualidade e 

condenção (“q”, que) Seja se Possa Servir deles Sem permissão minha por 

excrito sob pena de Serem Castigados. 

(Livro de Acordão da Villa de Vinhaes, p. 20) 

 

Além disso, a historiadora Antônia Mota afirmou que na segunda metade do século XIX 

inúmeras fontes se referiram aos negócios movimentados por Ana Jansen, em Vinhais, onde 

poços eram explorados para abastecer o núcleo urbano próximo, sendo que alguns deles ainda 

hoje estão aparentes (MOTA et al., 2001).  

Havia, também, um farol e um canhão na aldeia, “diz o Padre José de Morais, pelo 

repetido dos tiros dava notícia à cidade do número de vasos, que pretendiam cometer a sua 

barra”. Após a expulsão dos jesuítas, o canhão serviu para telégrafo marítimo (MARQUES, 

1970). 

No percurso histórico do Vinhais apareceu em toda documentação obtida nos arquivos e 

fontes secundárias o uso dos povos indígenas, que habitaram ancestralmente a região, como 

mão de obra servil. 
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O ordenamento das relações entre colonos e povos indígenas foi ressaltado em vários 

ofícios, despachos, resoluções, a exemplo das recomendações aos colonos quanto ao tratamento 

dado aos indígenas e ao estabelecimento de valores a serem pagos as suas diferentes atividades: 

 

Dom Antonio de Salles e Noronha do Conselho de (“S”, Sua) Majestade (?) 

Governador General das Capitanias do Maranhão e Piauhy 

Recomendandome ( “S”, Sua) Magestade por Provizão de Sinco de Junho do 

anno próximo passado de mil sete oitenta e hum cuide em evitar aos colono 

approçoes e injustiças com que lhes consta serem tratados os Indios deste 

Estado e que lhe faça dar os salários competentes segundo os diferentes 

serviços. Os índios empregados em Serviços pezados como o de Rossas 

Engenho e corte de Madeiras transporte dos mesmos em arrancar e conduzir 

pedra ou em navegações igualmente pezadas venção mil e duzentos reis por 

mês e assim Que os Indios empregados em serviços domésticos. Em pescar 

cassar e e noutros quias quer exercícios livres Cemção oito contos reis por 

mês. Os índios empregados nos mesmos serviços pezados de Rossas fazer 

farinha e emvenção oito centos reis por mês. 

(Livro de Acordão da Villa de Vinhaes, p. 18/1) 

 

Em vários outros documentos da Secretaria do Governo, a exemplo do Livro 3 (1770-

1778), sobre o registro das ordens de sua Majestade e suas respostas, consta a utilização de mão 

de obra indígena do Vinhais e de outras aldeias em São Luís, conforme descrito: 

 

Conta o Governador e Capitão-general do Estado do Maranhão a Sua 

Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Domínios Ultramarinos, encaminhando mapa dos carregamentos de arroz e 

algodão saídos de São Luís durante o ano; expondo seu temor pela perda da 

grande produção de arroz existente, em razão da grande falta de dinheiro na 

Companhia “para pagar os miseráveis índios que trabalham” descascando o 

produto, obrigando-o a assistir-lhes com farinha necessária; informando o 

valor da dívida consolidada com os trabalhadores das fábricas de Vinhais, 

Alcântara e de São Luís. (Maranhão, 28 de julho de 1775, fl 80). 

 

Essa mesma situação é evidenciada no livro 5 (1784 – 1787), em documento do 

Secretário de Governo, em que fica evidente a solicitação de mão de obra indígena da Vila de 

Vinhais: 

 

Conta o Governador e Capitão-general do Estado do Maranhão a Sua 

Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Domínios Ultramarinos, comunicando a prisão de Manoel Gomes Viana, 

ajudante de ordens do governo, por agressão ao diretor da vila de Vinhais, em 

virtude deste não ter providenciado a remessa de alguns indígenas solicitados 

pelo governador. (Maranhão, 11 de junho de 1786, fls. 138v – 140).  

 

Em outros documentos (ofícios, ordens, cartas, atos e licenças) dos Governadores e 

Capitães-Generais do Maranhão, a Vila de Vinhais e os seus habitantes indígenas 

permaneceram sendo referenciados, a exemplo do Livro 4 (1798 – 1800): 
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Portaria do governador e capitão-general do Estado do Maranhão ordenando 

fornecer ao negociante José Gonçalves da Silva mantimentos para 14 índios 

da Vila de Vinhais, postos à disposição para o serviço de abertura da 

‘Cachoeira de Cima”, do rio Munim. (Palácio de São Luís do Maranhão, 17 

de novembro de 1800, fl 161v.). 

 

No Livro 13 (1811) da mesma coleção, já no início do século XIX, o Vinhais ainda é 

tratado como uma aldeamento indígena, conforme transcrição que se segue: 

 

Portaria da Junta Governativa da Capitania do Maranhão nomeando Brás 

Antônio dos Reis o principal dos índios da Vila de Vinhais por haver falecido 

o ocupante do cargo, sendo obrigado a todos os índios da mesma vila 

reconhece-lo como tal, cumprir e guardar suas ordens. (São Luís do 

Maranhão, 16 de outubro de 1811, fl. 38)  

 

Com relação à reunião de grupos indígenas de distintas etnias nos mesmos aldeamentos, em 

espaços de convivência comuns, realizados tanto pelo poder eclesiástico, como pelo governo 

maranhense, o Livro 16 (1814/1816) do Registro de Ofícios, bandos, nomeações e portarias do 

governador e capitão-general da Capitania do Maranhão relatou sobre transferência de índios do 

sertão maranhense para São Luís e Vinhais: 

 

Ofício do governador e capitão-general da Capitania do Maranhão ao 

desembargador Luís de Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila 

Nova de Caxias, informando-lhe sobre as providências acerca das guarnições 

militares; lamentando os “funestos sucessos e ações e pilhagens dos índios 

aldeados na nova povoação de que é comandante Antônio Martins Jorge”, 

causados pelo desleixo do comandante e soldados do estancamento, os quais 

devem ser punidos; dizendo-lhes dos seus receios de que esses aldeamentos 

não correspondam “à prosperidade dos seus princípios” devido a “índole e 

barbaridade dessa gente” de tão fácil chamamento e de tão inconstante 

perseverança, exigindo para o seu florescimento e conservação muita 

“atividade, vigilância e arte para os susterem na ordem social”; achando 

infrutífero e perigoso mandar guerreiros com pretexto de auxiliar a bandeira 

contra os timbiras e depois fazer conduzir o resto da aldeia a esta cidade para 

irem se aldear em Vinhais e Paço do Lumiar, o que pode provocar a 

desconfiança das “nações selváticas”, indo embrenhar-se nas matas, voltando 

depois para se vingarem [...]. (São Luís do Maranhão, 31 de julho de 1816, 

fls 170v-173).  

 

Por fim, fica evidenciada os maus tratos ao indígena do Vinhais Velho, conforme 

transcrito: 

 

Nesta Villa de Vinhais Comarca de São Luís do Maranhão. Informe o Director (“Mam”, Maranham) 89 

de Illustrissimo (“Snr”, Senhor) (“Janno”, Janeiro) de 1773. O Director ñ consista q mais Indio algum 

entre o [Rossar] nas Terras do (“Supte”, Suplente) e se alguns emtentar no Remeterã logo prezo. 

(PPG, Livro de Acordão da Villa de Vinhaes, p. 23). 

(Grifo nosso). 
 

Além da documentação existente sobre os povos indígenas da Vila do Vinhais, alguns 

registros avulsos trataram das correspondências dos vigários das Freguesias aos presidentes da 
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Província do Maranhão, entre o período de 1830 – 1878, sendo de particular interesse para a 

história do Vinhais Velho os Mapas dos nascimentos, óbitos e casamentos da Freguesia de São 

João Batista do Vinhais, que vão desde 1838 até 1841. 

Raimundo José de Souza Gaioso em seu Compêndio Histórico Político dos Princípios 

da Lavoura do Maranhão, produzido entre 1780 e 1808, também citou o Vinhais e os seus 

habitantes indígenas: 

 

A villa de Vinhaes he uma pequena povoação de Indios, que goza de 

privilegio de ter seu governo municipal, de que são membros os mesmos 

Indios. Tem sua igreja particular que lhes serve de freguezia, com a 

invocação de S. João Batista. A congrua dos vigários destas povoações he de 

50,000 r. pagos pela fazenda real, que cobra os dizimos, e devem apresentar 

certidão dos respectivos diretores, em como compriro com os officios 

pastoraes. (GAIOSO, 1970,p. 110) 

 

Segundo informações de Antônio Bernardino Pereira Lago, em obra intitulada 

Itinerário da Província do Maranhão, publicada pela primeira vez em 1820, é informado que 

havia na Província do Maranhão povoados nas áreas urbana e rural, indo da cidade até a Estiva, 

na margem do rio Mosquito, 6 e 3/4 de léguas, estrada boa e acompanhada sempre por terra, 

atravessando apenas o rio das Bicas ou o Bacanga, subindo parte deste rio (LAGO, 2001a). 

Sobre este aspecto Lago escreveu: 

 

Da cidade para o norte vai-se à vila de Vinhais, de índios, que consta de 994 

almas: há duas estradas, seguindo de terra são 3 ½ léguas e 550 braças, mas 

pelo rio Anil ½ légua e 600 braças; daqui a Araçagi, 3 ½ léguas, em parte 

muito mau caminho, e que deve ser bom pela necessidade que pode haver de 

por ali se fazer marchar algum socorro; a terceira estrada, e mais frequentada, 

é a chamada Caminho Grande, pela qual se vai primeiramente à Vila de 

índios do Paço do Lumiar, de 1600 almas; a 4 ½ léguas daqui ao chamado 

simplesmente lugar, também de índios, cuja população se inclui na Vila do 

Paço a ½ légua; daqui à ponta de S. José, 1 légua e 600 braças [...]. (LAGO, 

2001b, p.14) 

 

Em outra obra de Lago, Estatística histórico-geográfica da Província do Maranhão, de 

1822, o autor destaca que a Província do Maranhão possuía nesse período 12 vilas, um julgado e 

19 aldeias (LAGO, 2001b). 

Sobre o Vinhais, o oficial da Coroa Portuguesa revelou que “a Vila de Vinhais (de 

índios civilizados) tem câmara e juiz ordinário do civil, crime e órfãos; criada no 1º de agosto de 

1757 consta de 300 almas e três fogos” (LAGO, 2001b, p. 36).  
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No ano de 1779, a Vila de Vinhais contava com 630 almas; a cidade de São Luís, 

13.000, a Vila do Paço do Lumiar 808, conforme registro na Biblioteca da Ajuda. (Notícias de 

todos os governadores e populações das províncias do Brasil. Documento no. 2001, 54 – v. 12 

no. 5). Enquanto, que em 1808, a Vila do Vinhais possuía 944 almas (CAMPOS, 2010, p. 14). 

 
 

 

 

Figura 458 a-b-c – Mappa das Cidades, Villas, e Frequezias das Capitanias do Maranhão e Piauhy, no Governo 

de Jozé Telles da Silva, em 17 de dezembro de MDCCXXXVIII, com detalhe para Vila do Vinhais. In: 

COSTA, 1997. 

 

Sobre a história eclesiástica da Igreja de São João Batista do Vinhais, D. Felipe 

Condurú Pacheco (1968) informou que, em 1751, os jesuítas e os franciscanos tinham no Estado 

do Maranhão e Grão-Pará 80 missões e grande número de “doutrinas”, e que em oposição às 

numerosas propriedades dos demais religiosos: 
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Os franciscanos possuíam então no Maranhão apenas o convento de Santo 

Antonio, com 25 escravos, e a ‘missão’ de S. José dos Poções, em 1757 vila 

de Vinhais, de onde, com as esmolas dos fiéis, se mantinham com seus 

alunos de filosofia e de teologia [...]”. (PACHECO, 1968, p. 50) 

 

 Ao listar as paróquias da Ilha do Maranhão, o mesmo padre descreveu: “no meado do 

século XVIII, conta de 1758, [...] distante da cidade [...] Vila Nova de Vinhais, a que foi elevada 

a 1o. de agôsto de 1757, (antes, S. João dos Poções) dos franciscanos [...]” (PACHECO, 1968, 

p. 61) 

 De acordo com Barbosa de Godois (1904), o colégio dos jesuítas no Maranhão, segundo 

os Annaes Litterarios, contava com as seguintes residências: Conceição da Virgem Maria, em 

Pinheiros; S. José, na aldeia de S. José de Riba-Mar; S. João Baptista, em Vinhais; S. Miguel, 

em Rosário. 

 Meireles (1964) afirmou que o padre Gabriel Malagrida costumava, logo pela manhã, 

percorrer as ruas da pequenina cidade de não mais de uma meia dúzia de milhares de habitantes, 

convocá-los, com a campainha que ia fazendo tilintar, para a Santa Missa e o exercício do 

catecismo. Depois, o confessionário e a visita aos enfermos e aos presos consumia-lhe o resto 

do dia, pela tarde afora. À noite, retornava à aldeia da Doutrina, então a povoação de São João 

dos Poções, antiga Uçaguaba e hoje Vinhais, sede da primeira missão dos inacianos na Ilha-

Grande. 

Com relação a outras citações sobre a história da igreja do Vinhais, Marques (1970, p. 

153) descreveu:  

 

Pertenceu então a outro donatário porque descobrimos termos da junta das 

missões de 13 de abril de 1757, que passou para o domínio dos frades da 

Ordem de Santo Antonio, sem podermos contudo dizer como se efetuou esta 

mudança, e então se chamou aldeia de São João dos Poções. 

 

Em 5 de maio de 1829, Marques informou que a Câmara:  

 

Solicita ao seu presidente a construção de uma igreja, por ter desabado a que 

havia, de uma cadeia, que era um quarto por baixo da casa da Câmara, 

porque tendo caído o templo de que o quarto fazia parte, ficou ele 

arruinadíssimo, e de uma casa da Câmara porque a existente estava com os 

sobrados despregados e com faltas, não havendo qualquer resposta. 

(MARQUES, 1970, p. 153) 

 

Sobre o mesmo assunto o autor comentou: 
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Em 5 de maio de 1829 a Câmara “pediu ao Presidente a construção de uma 

igreja, por ter desabado a que havia, de uma cadeia, que era um quarto por 

baixo da casa da Câmara, porque tendo caído o templo de que o quarto fazia 

parte, ficou ele arreuinadíssimo, e de uma casa da Câmara porque a existente 

estava com os sobrados despregados e com faltas”. (MARQUES, 1970, p. 

632-633) 

 

 Marques (1970) esclareceu que no referido termo – ao passar a freguesia para a Ordem 

de Santo Antônio, com o nome de São João dos Poções, em 13 de abril de 1757 –, achavam-se 

em palácio, reunidos, o Governador da Capitania, Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, o 

Governador do Bispado, Dr. João Rodrigues Covete, e o Desembargador Ouvidor-Geral Diogo 

da Costa e Silva, o Desembargador Juiz de Fora Gaspar Gonçalves dos Reis, e os reverendos 

prelados das regiões, mandava o Governador ler o têrmo da junta, feito na cidade de Belém do 

Grão-Pará em 10 de fevereiro de 1757: 

 

Depois disso perguntou o governador do bispado o que respondiam suas 

paternidades ao proposto, determinado e resolvido no dito têrmo, devendo-se 

praticar neste bispado o que se praticou e resolveu no Grão-Pará. O padre 

provincial do carmo, Frei Pedro da atividade, e o padre comendador do 

Convento de N. S. das Mercês, Frei Bernardo Rodrigues Silva, não fizeram a 

menor objeção, e declaram concordar com o que se tinha feito no Pará. O 

padre-mestre, Frei Matias de Santo Antônio, por impedimento do guardião do 

Convento de S. Antônio, que então era Frei Miguel do Nascimento, 

respondeu que não tinha dúvida que se observasse o mesmo, com a 

declaração, porém que neste bispado não havia missões algumas para 

observância do sobredito, e que só o seu convento tinha uma doutrina do 

serviço dele, a qual estava situada em terras doadas ao mesmo convento, 

aceitas pelo Sindico dele por títulos onerosos de compra e venda, e obrigação 

de missas anuais, e por isso tinham entrado no seu domínio por muitas bulas, 

e especialmente pelas do papa Nicolau IV, ficando assim excluída da ordem 

de Sua Majestade. No têrmo da junta de 18 de junho do mesmo ano (1757), 

declarou o dito governador, que havendo dado conta do ocorrido na sessão da 

Junta de 13 de abril ao capitão-General do Estado Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado (irmão do Marques de Pombal) do requerimento do 

guardião do Convento de Santo Antônio a respeito da sua aldeia chamada da 

Doutrina, fora por ele julgada em oposição à devida observância da ordem de 

Sua Majestade de 7 de junho de 1755, que com força de lei mandou publicar 

nesta cidade. Em virtude de tudo isto foi no dia 1 de agôsto de 1757 elevada à 

categoria de vila com a denominação de Vinhais. Acharam-se presentes a 

este ato o Governador da Capitania, dr. Bernardo Bequimão por comissão do 

governador do Bispado, o diretor Alferes Manuel de Farias Ribeiro, os 

Sargentos Manuel José de Abreu e Carlos Luis Soares, o povo do dito lugar e 

mais aldeias. Fêz entrega das terras da vila, o que unicamente possuía esta 

aldeia, o Padre Frei Bento de Santa Rosa, religioso de Santo Antônio e aí 

missionário com a administração temporal. (MARQUES, 1970, p. 632 - 633) 

 

 Ainda citando Marques (1970) evidenciou-se que os presbíteros Domingos 

Pereira da Silva, vigário colado da freguesia de São Bernardo da Parnaíba, e Maurício José 
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Berredo de Lacerda, vigário de São João Batista de Vinhais, apresentaram requerimento 

colocando sob suspeita a divisão da freguesia da Sé e a criação de Santana, em 17 de janeiro de 

1803. 

Especificamente sobre a igreja existente em Vinhais, Moraes (1989) lembrou que a 

capela de São João dos Vinhais, construída no século XIX, substituiu o templo muito anterior, 

que ruíra, e que fora matriz da freguesia, criada pela Resolução Régia de 18 de junho de 1757 

(VAZ e VAZ, 1994). 

Segundo VAZ e VAZ (1994), a reconstrução da igrejinha do Vinhais foi feita pelo 15º 

Bispo do Maranhão, D. Marcos Antônio de Souza. Em carta a seus auxiliares, datada de 30 de 

dezembro de 1838: “julgando aproximado o tempo de descer aos silêncios da sepultura”, pede 

para ser enterrado na Matriz de São João Batista do Vinhais, que mandara reedificar. 

Para Condurú Pacheco esse aspecto é mencionado: 

 

Se não fôr possível ter o último jazigo nesta Cathedral de Nsa. Sra, da 

Vitória, junto às cinzas dos meus Predecessores, como desejava um santo 

Bispo de Milão, se não me fôr permitido descançar junto al Altar, em que poe 

muitas vêzes tenho celebrado os augustos mysterios da Religião Santa, que 

professo, hé de minha última vontade, que o meu enterramento, se fallecer 

nesta Cidade, ou suas vizinhanças seja na Matriz de S. João Baptista de 

Vinhaes, reedificada com algum trabalho meo. (PACHECO, 1968, p. 164) 

 

 No Almanak do Maranhão do ano de 1849, consta na relação dos párocos do Bispado 

do Maranhão o nome de Manoel Bernardo Vaz, como vigário colado da Igreja de São João 

Batista do Vinhais (VAZ e VAZ, 1994). 

 

  

Figura 459 a-b – Largo da Igreja de São João Batista do Vinhais Velho e casas do entorno no ano de 2012, 

indicando diversos momentos construtivos convivendo ao mesmo tempo. Fonte: Arkley Bandeira, 2012. 
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 D. Manoel Joaquim da Silveira, 17º. Bispo do Maranhão iniciou, a 27 de dezembro de 

1854, visitações às paróquias, subindo o “São Francisco” – “braço de mar em que deságua o rio 

Anil”, em dois navios escaleres do brigue: 

 

[...] Pitoresco o promontório dos remédios, com a alvura deslumbrante e 

devota da Ermida de Nsa. Senhora. Com pouco mais de 3 quartos de hora de 

viagem, estão no pôrto de Vinhaes, outrora Villa, e muito mais povoada que 

actualmente. Foguêtes, recepção, bençãos. ‘Hospedagem ecellente em casa 

de propriedade do Vigário Geral. Visita dos ingênuos habitadores dêste 

pacífico lugar. Na manhã seguinte começam os trabalhos. Pouca frequência. 

Não há confissões: 75 crismas. Pequena a Matriz de pedra e cal; airosa, 

porém e mui bem ornada’. Construída por D. Marcos, já está arruinada. 

Ajudado com 4:000$000 da Província e com o produto de loteria, D. Manoel 

fez os reparos desta...a 3 de janeiro, por Vinhais, retorna S. Excia. à Capital. 

(PACHECO, 1968, p. 234-235) 

 

À época da nomeação do 19º. Bispo do Maranhão, D. Antonio de Alvarenga, em 1876, 

era pároco da igreja de São João Batista de Vinhais o Pe. Custodio José da Silva Santos (VAZ e 

VAZ, 1994). 

Da antiga Vila, ainda estão no local a Igreja de São João Batista, o Cemitério, de 1690, 

e o Porto de embarque e desembarque, construído em 1860, bem como a ocupação indígena pré-

colonial. 

 

4.3.3.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa 

 

Até o fechamento desta tese foram executadas 3 (três) campanhas arqueológicas no 

Sítio Arqueológico Vinhais Velho para aquisição de dados, a exemplo de reconhecimento da 

área de pesquisa, prospecção e medição do sítio e escavações arqueológicas, além de visitas 

técnicas e de divulgação do sítio. 

 Conforme exposto, a primeira campanha no Vinhais Velho objetivou reconhecer e 

avaliar o grau de integridade do sítio, bem como delimitar a área de interesse arqueológico. 

Posteriormente, foram realizadas as campanhas de escavação e de coleta de material para 

análise.  

 As imagens a seguir ilustram as campanhas de campo já realizadas neste sítio 

arqueológico.  
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1ª Campanha: abril de 2012: 

Figura 460 – Reconhecimento e avaliação 

das condições do sítio arqueológico para 

pesquisa. Foto: Arkley Bandeira, 2012. 

 
 

2ª Campanha: maio de 2012: 

Figura 461 – Prospecção Arqueológica e 

delimitação do Sítio Vinhais Velho. Foto: 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

3ª Campanha: junho de 2012: 

Figura 462 – Escavação arqueológica do 

Sítio Vinhais Velho. Foto: Arkley 

Bandeira, 2012. 

 

4.3.3.4 Delimitação do Sítio Arqueológico Vinhais Velho 

 

 A delimitação do Vinhais Velho foi realizada a partir de prospecções arqueológicas com 

malha de sondagens e poços-teste que cobriram toda a área diretamente afetada pelo traçado da 

Via Expressa, bem como no entorno da área de influência e para delimitação e aferição do dano 

ao sítio arqueológico em pauta. 

 Além dos dados da pesquisa interventiva foram consideradas para delimitação do Sítio 

Vinhais Velho as imagens de satélite e aéreas e a área de dispersão dos vestígios arqueológicos 

dispostos em superfície e evidenciados pelo maquinário da terraplanagem.  
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 A Tabela 19 ilustra as dimensões do Sítio Vinhais Velho com a área de dispersão do 

material arqueológico, a área estimada de impacto e a área real do assentamento obtido a partir 

da prospecção arqueológica. 

 

Tabela 19 – Dimensões do Sítio Arqueológico Vinhais Velho 

Área  Perímetro 

Área estimada do sítio  78 mil m² 

Área estimada do impacto  24 mil m² 

Área estimada do sítio (prospecção) 28 mil m² 

 

Com relação aos vértices que formaram a poligonal do Sítio Vinhais Velho, a Tabela 20 

ilustra as coordenadas obtidas em campo. 

 

Tabela 20 – Vértices da poligonal do Sítio Arqueológico Vinhais Velho 

Label X Y 

V-01 581083 9721515 

V-02 581192 9721489 

V-03 581275 9721415 

V-04 581274 9721342 

V-05 581256 9721266 

V-06 581202 9721198 

V-07 581099 9721184 

V-08 581010 9721220 

V-09 580964 9721285 

V-10 580970 9721370 

V-11 581012 9721453 

 

A Prancha 32 ilustra a inserção do Sítio Vinhais Velho na Ilha de São Luís e em relação 

ao traçado da Via Expressa, com a respectiva poligonal da área de interesse arqueológico. 
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Prancha 32 - Delimitação do Sítio arqueológico Vinhais Velho 
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4.3.3.5 Intervenções de campo 

 

A ausência de dados arqueológicos para o Sítio Vinhais Velho anteriores a realização do 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico da Via Expressa (BANDEIRA, 2012) e as 

questões relacionadas ao impacto causado ao sítio e o licenciamento ambiental sob juridicidade 

do empreendimento justificaram uma ampla intervenção na área de interesse arqueológico, com 

vistas a resgatar os mais diferentes contextos existentes neste assentamento, uma vez que o dano 

causado em grande parte do sítio deveria ser contraposto com escavações em grandes 

superfícies e em diversos setores que permaneceram livres da terraplanagem. 

Tendo em vista o cumprimento dessas premissas foi realizado um amplo 

reconhecimento da área remanescentes do Vinhais Velho, inclusive, com averiguação dos 

quintais, das parcelas de terras cortadas, das áreas de bota-fora e empréstimo, nas áreas de 

preservação permanente e nos lixões. Para tanto, distintas atividades interventivas foram 

realizadas com vistas a ilustrar os processos de ocupação humana nesta porção da Ilha de São 

Luís. 

Os resultados obtidos foram tão promissores que justificaram a inclusão do Sítio 

Arqueológico Vinhais Velho nesta tese, tendo em vista as hipóteses centrais que nortearam esta 

investigação acerca das ocupações humanas na Ilha de São Luís e suas correlações com a 

manufatura cerâmica. 

 As intervenções no Sítio Arqueológico Vinhais Velho iniciaram com o reconhecimento 

da área para avaliação do impacto, delimitação dos setores de interesse arqueológico, 

sinalização e cercamento destes e entrevistas com os moradores. 

Após estas atividades foi realizada prospecção arqueológica, coleta superficial e topografia para 

delimitação da poligonal do Vinhais Velho. A partir destas informações foram escolhidos os 

setores para implantação das unidades de escavação, com base na densidade, profundidade e 

potencialidade do material arqueológico evidenciado nas etapas preliminares, conforme as áreas 

indicadas na Prancha 35. 
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Prancha 33 – Áreas trabalhadas no Sítio arqueológico Vinhais Velho 
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A setorização do Vinhais Velho foi feita em três áreas previamente escolhidas com base 

nos resultados da prospecção arqueológica, grau de integridade da matriz arqueológica e 

potencialidade para fornecer informações contextuais sobre as ocupações existentes no sítio 

arqueológico. Tais setores foram denominados de Área A, Área B e Área C. 

 

Prancha 34 – Setorização do Vinhais Velho com a indicação das Áreas A, B e C. 

Composição e fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

 

 

O setor definido como Área A possuiu a dimensão aproximada de 2.925 m² e localizou-

se na média-baixa vertente do terreno onde se situou o Vinhais Velho, apresentando topografia 

plana – irregular, com declive acentuado no sentido Nordeste-Sudoeste. Essa área limitou-se 

com os quintais das casas e seus pomares. 

O curso d’água mais próximo situou-se cerca de 10-15 metros no sentido Sudoeste, no 

braço do igarapé do Vinhais, além das nascentes do entorno do sítio arqueológico. As 

coordenadas geográficas da Área A situaram-se na Zona 23M, 0581068/9721347. 
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Figura 463 – Croqui da Área A. Composição: PBA de Arqueologia, 2012. 

 

O setor definido como Área B possuiu a dimensão aproximada de 1.820 m², localizou-se 

no médio-topo de vertente, apresentando topografia plana – irregular, com declive acentuado no 

sentido Sudoeste-Nordeste. Essa área limitou-se com os quintais de casas e seus pomares. O 

local também se situou próximo ao Cemitério Público. 

O curso d’água mais próximo situou-se cerca de 30 metros no sentido Sudeste, no braço 

de mangue do rio Anil, além das nascentes do entorno do sítio arqueológico. As coordenadas 

geográficas da Área B situaram-se na Zona 23M 0581158/9721348. 

 
Figura 464 – Croqui da Área B. Composição: PBA de Arqueologia, 2012. 
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O setor definido como Área C possuiu a dimensão aproximada de 1.777 m², sendo 70 m 

de comprimento por 50 m de largura, em um perímetro de 184 metros, com diferentes cotas 

altimétricas, sendo representado pela leira onde o sedimento oriundo do sítio arqueológico foi 

depositado.  

Esta área limitou-se com os braços de mangue do rio Anil e situou-se nas antigas cavas 

de mineração de areia. As coordenadas geográficas da Área C localizaram-se na Zona 23M 

581012/9721453. 

 

Figura 465 – Croqui da Área C. Composição: PBA de Arqueologia, 2012. 

 

O detalhamento das áreas que sofreram intervenções arqueológicas no Sítio Vinhais 

Velho será feito nos itens correspondentes a cada atividade e setor, conforme a Tabela 21 a 

seguir. 

 

Tabela 21 – Áreas e intervenções realizadas no Sítio Vinhais Velho 

SÍTIO ÁREA INTERVENÇÕES 

ARQUEOLÓGICAS 

SIGLA 

Sítio arqueológico 

Vinhais Velho 

A Coleta de Superfície A CS A 

A Intervenções Subsuperficiais Área A IS A 

B Unidade de Escavação I UE I 

B Unidade de Escavação II UE II 

B Unidade de Escavação III UE III 

B Unidade de Escavação IV UE IV 
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B Perfil 01 P01 

B Perfil 02 P02 

B Perfil 03 P03 

B Coleta de Superfície B CS B 

B Intervenções Subsuperficiais Área B IS B 

C Peneiramento PTO C 

Entorno Intervenção Subsuperficial CASA  

 

4.3.3.5.1 Coletas de superfície 

 

As intervenções denominadas de coletas de superfície consistiram no recolhimento, 

sistemático e georeferenciad de todo o material depositado em superfície, com objetivo de criar 

mapas de densidade e dispersão espacial dos vestígios arqueológicos. O procedimento consistiu 

na criação de quadrículas com 5 m
2
 cada, cujos vértices foram georeferenciados. Em seguida, 

todo o material no interior da unidade foi coletado, quantificado, identificado e fotografado. 

  

Figura 466 a-b – Coleta georeferenciada realizada no Sítio Vinhais Velho. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

  

Figura 467 a-b – Material arqueológico em superfície no Sítio Vinhais Velho. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 
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4.3.3.5.2 Poços-teste 

 

Os poços-teste são técnicas interventivas que objetivaram prospectar a área do Vinhais 

Velho no intuito de identificar vestígios arqueológicos em subsuperfície, tendo em vista a sua 

delimitação. Eles foram dispostos de maneira equidistante e contribuíram para delimitação do 

sítio arqueológico com base nas continuidades e descontinuidades da evidência arqueológica. 

As atividades consistiram na demarcação de uma malha sistemática, em áreas 

previamente determinadas, distando-se entre si de 5 a 10 m, a partir do ponto A1. Na malha dos 

poços-teste cada unidade recebeu uma denominação alfanumérica, com o eixo sudeste-noroeste 

correspondendo às letras e o eixo sudoeste-nordeste correspondendo aos números, ambos 

crescendo progressivamente. 

Os poços-teste foram realizados com cavadeira articulada, com abertura inicial entre 30 

cm a 40 cm de diâmetro, cujas intervenções alcançaram até 130 cm de profundidade. A cada 

retirada de sedimento em intervalo de nível de 20 cm todo o material foi peneirado. 

  

Figura 468 a-b – Linha de poços-teste no Sítio Arqueológico Vinhais Velho. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

  

Figura 469 a-b – Realização de poços-teste no Sítio Arqueológico Vinhais Velho. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 
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Na Área A foram realizados 51 (cinquenta e um) poços-teste subdividos no alinhamento de 

letras “A”, “B” e “C”, com as unidades distando entre si 5 m; e nas letras “C” e “G”, com as 

unidades distando entre si 10 m. 

 Conforme ilustrado, 8 (oito) poços-teste resultaram em ocorrências arqueológicas, 

sendo, portanto, considerados positivos. Além disso, 9 (nove) poços-teste não foram executados 

por causa da ocorrência de laterita em superfície. Por fim, 34 (trinta e quatro) poços-teste não 

resultaram em evidência arqueológica, sendo, portanto, considerados negativos. 

 

Figura 470 – Distribuição dos poços-teste na Área A com a indicação da ausência e da presença de 

material arqueológico em subsuperfície. Composição: PBA de Arqueologia, 2012. 

 

Na Área B foram realizados 96 (noventa e seis) poços-teste subdividos no alinhamento 

de letras “A”, “B” e “C”, com as unidades distando entre si 5 m. Conforme ilustrado, 69 

(sessenta e nove) poços-teste resultaram em ocorrências arqueológicas, sendo, portanto, 

considerados positivos. Além disso, 2 (dois) poços-teste não foram executados devido a 

ocorrência de laterita em superfície. Por fim, 25 (vinte e cinco) poços-teste não resultaram em 

evidência arqueológica, sendo, portanto, considerados negativos. 
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Figura 471 – Distribuição dos poços-teste na Área B com a indicação da ausência e presença de material 

arqueológico em subsuperfície. Composição: PBA de Arqueologia, 2012. 

 

 

Na Área C não foram realizados poços-teste, uma vez que o material arqueológico 

existente neste setor era oriundo de deposição atual, quando se retirou sedimento que formava 

parte do Sítio Vinhais Velho. Nesta área foi realizado peneiramento do sedimento, conforme 

descrição em item específico.  

O material arqueológico resultante dos poços-teste realizados nas Áreas A e B totalizou 

715 peças, distribuídas de acordo a proveniência, como descrito na Tabela 22. 

Tabela 22 – Quantificação do material arqueológico obtido nos poços-teste 

PT QUANTITATIVO PT QUANTITATIVO PT QUANTITATIVO 

A1 0 C7 0 F10 3 

A2 0 C8 6 F11 0 

A3 3 C9 10 F12 10 

A4 1 C10 38 F13 2 

A5 1 C11 8 F14 13 

A6 2 C12 6 F15 25 

A7 0 C13 6 F16 10 

A8 0 C14 6 F17 4 

A9 0 C15 22 G10 1 

A10 5 C16 0 G11 0 

A11 0 C17 11 G12 0 

A12 7 D4 0 G13 40 

A13 2 D5 6 G14 43 

A14 5 D6 19 G15 1 

A15 1 D7 22 G16 19 
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A16 6 D8 12 G17 1 

A17 0 D9 8   

B1 3 D10 0   

B2 0 D11 20   

B3 2 D12 0   

B4 0 D13 3   

B5 0 D14 29   

B6 0 D15 10   

B7 5 D16 3   

B8 0 D17 1   

B9 0 E6 18   

B10 30 E7 14   

B11 24 E8 6   

B12 5 E9 0   

B13 19 E10 0   

B14 12 E11 7   

B15 32 E12 10   

B16 0 E13 8   

B17 0 E14 19   

C1 3 E15 13   

C2 0 E16 0   

C3 2 E17 0   

C4 3 F7 2   

C5 3 F8 17   

C6 5 F9 2 TOTAL 715 

 

4.3.3.5.3 Peneiramento 

 

O peneiramento constituiu ação integrante do Programa de Gestão do Patrimônio 

Arqueológico da Via Expressa sendo realizado na Área C, setor onde foi depositado todo o 

sedimento retirado do Sítio Vinhais Velho nas atividades de terraplanagem. 

 



 

 554 

  

Figura 472 a-b – Retirada do sedimento que formava grande parte do sítio arqueológico Vinhais Velho. 

Fotos: Leopoldo Vaz, 2012. 

 

 A área em que o sedimento do Sítio Vinhais Velho foi depositado foi 

denominado de leira e apresentou aproximadamente 1.777 m² de poligonal, com 70 m 

de comprimento por 50 m de largura, com 184 metros de perímetro. 

 

Figura 473 – Representação da leira onde o sedimento extraído do Sítio Vinhais Velho foi depositado. 

Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

 As atividades de peneiramento se iniciaram com a montagem de duas peneiras de 

diferentes dimensões, sendo uma com 2,85 m x 85 cm e a outra 2,15 m x 85 cm com distintas 

capacidades. 
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Figura 474 – Croqui das peneiras 1 e 2. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

Figura 475 – Peneiras 1 e 2. Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

 

O sedimento foi retirado da leira mecanicamente por trator Bobcat, após a desagregação 

com picareta e enxadas. Incialmente foi utilizada água despejada por um carro-pipa para agilizar 

o peneiramento. Contudo, o sedimento argiloso endurecia e dificultava a penetração do material 

pela tela da peneira. 
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Figura 476 – Primeiro passo da sequência operacional 

do peneiramento da leira: desagregação do sedimento 

manualmente, utilizando enxadas e picaretas, com 

primeira coleta de material arqueológico que estava em 

superfície. Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

Figura 477 – Segundo passo da sequência operacional 

do peneiramento da leira: retirada do sedimento com 

trator Bobcat. Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

  

Figura 478 – Terceiro passo da sequência operacional do 

peneiramento da leira: depósito do sedimento pelo 

Bobcat na peneira. Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

Figura 479 – Quarto passo da sequência operacional do 

peneiramento da leira: peneiramento com o uso de 

água abastecida por carro-pipa. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2012. 

  

Figura 480 – Quinto passo da sequência operacional do 

peneiramento da leira: peneiramento manual com o uso 

de colher de pedreiro. Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

Figura 481 – Sexto passo da sequência operacional do 

peneiramento da leira: separação do material 

arqueológico. Foto: PBA de Arqueologia, 2012.  

A dificuldade em realizar o peneiramento com água exigiu que fosse realizado o 

peneiramento convencional, com a colocação do sedimento na peneira e posterior 
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movimentação do sedimento com colher de pedreiro. Após a remoção e separação do sedimento 

das peneiras, o material arqueológico foi coletado, identificado e registrado. 

 Após a finalização do peneiramento, a quantificação do material arqueológico foi 

realizada com o uso de um vasilhame para medir o volume do material arqueológico em litros. 

 

Figura 482 – Medição do volume do material arqueológico em litros para aferição do quantitativo em 

relação ao universo peneirado. Foto: Erik Oliveira, 2012. 

 

 Esta atividade resultou no peneiramento de 39.150 litros de sedimentos, restando na 

peneira um refugo representado por 2.903 litros, dos quais resultou em 6,8 litros de material 

arqueológico, representado por 1.328 peças. 

 

4.3.3.5.4 Unidades de escavação 

 

As Unidades de Escavação foram executadas em diferentes setores do Sítio Vinhais 

Velho, tendo em vista a densidade de material arqueológico observada nos poços-teste. Nestas 

unidades foram realizadas escavações arqueológicas sistemáticas com diferentes dimensões no 

intuito de evidenciar os contextos arqueológicos do sítio arqueológico. 

Em diversas áreas do sítio arqueológico foram realizadas unidades com dimensões de 2 

m x 2 m; 1 m x 1 m e 1 m x 0,5 m. 

Além das Unidades foram realizados de cortes em vários setores do sítio para realização 

de perfis, levando em conta a topografia do terreno, a integridade da matriz arqueológica e a 

ocorrência de material em subsuperfície.  
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O procedimento de pesquisa foi o mesmo utilizado nas unidades de escavação: 

demarcação da área com posterior limpeza; registro das camadas estratigráficas e seus 

respectivos aspectos sedimentares; e, identificação e coleta de material arqueológico, 

finalizando com a documentação do perfil. 

 

 

Figura 483 – Implantação das Unidades de Escavação, Perfis e Setores de Coletas no Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho. Composição: PBA de Arqueologia, 2012. 
 

Após a definição do setor a ser escavado e a limpeza deste com a remoção das folhas e 

galhos soltos foram feitos o dimensionamento e a delimitação da unidade a ser escavada, 

utilizando o método tradicional de demarcação por quadrículas, em um plano cartesiano. 

A dimensão das unidades de escavação variou para cada intervenção, sendo que no 

método de escavação aplicado ao Sítio Vinhais Velho a quadrícula se constituiu na unidade 

básica de análise, sendo dimensionada em 1 m
2
 e implantadas manualmente a partir do Teorema 

de Pitágoras, partindo do princípio de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado 

da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.  
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Por esse princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram utilizadas duas trenas para medir o distanciamento das 

estacas em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de um metro entre a estaca 3 e o local da estaca 

4, fechando a quadrícula. 

A primeira quadrícula, ou seja, a A1, serviu de base para medição das outras 

quadrículas, utilizando duas fitas métricas com 10 m de extensão, que foram esticadas em 

direção aos pontos cardeais. A cada metro percorrido nos dois eixos foram colocadas estacas 

para posterior transposição das linhas de definição das quadrículas.  

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão com espessuda de 10 mm, para dividir as quadrículas. 

A designação das quadrículas foi feita pelo sistema alfanumérico, com o eixo norte-sul 

sendo representado por números e o eixo leste-oeste pelas letras. Esse sistema permitiu, quando 

necessário, o aumento da superfície ampla em qualquer direção, com a nominação positiva ou 

negativa no eixo dos números e a duplicação das letras no eixo delas. 

A justificativa para a subdivisão das unidades de escavação em quadrículas deveu-se à 

necessidade de maior precisão na documentação da espacialidade do Vinhais Velho, visando à 

tridimensionalidade do sítio pela obtenção de dados horizontais e verticais da cultura material, 

estruturas e camadas que formaram o registro arqueológico. 

O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas das 

quadrículas, que foram medidas nos vértices do alinhamento “A”. Para tanto foi utilizado nível 

de bolha.  

Ressalta-se que todas as quadrículas das Unidades de Escavação do Sítio Vinhais Velho 

foram escavadas até o solo arqueologicamente estéril. No processo de escavação o pacote 

arqueológico foi evidenciado em níveis artificiais de 10 cm em 10 cm, com o nivelamento do 

setor escavado em etapas, com posterior peneiramento do sedimento extraído do sítio 

arqueológico.  

Na base do nível, que correspondia ao término da escavação daquela profundidade, o 

material arqueológico permaneceu in loco para registro em desenho, fotografia e filmagens. 

Nessas situações foram obtidas as três coordenadas do material de interesse para 

pesquisa, com X, Y, Z, além da descrição da inclinação e da orientação do material 

arqueológico. 

A medição do X e Y, que corresponderam à deposição horizontal dos vestígios 

arqueológicos, foi obtida manualmente, com a utilização dos eixos da quadrícula para retirada 

das medidas, estabelecendo o posicionamento dos materiais em relação ao plano cartesiano. 



 

 560 

A medição do Z, que correspondeu à deposição vertical dos vestígios arqueológico, foi 

obtida manualmente, a partir do datum com 10 cm de altura e a utilização do nível de bolha, 

trena e barbante para medir a profundidade do material em relação à superfície e ao datum. 

Ambas as medidas foram feitas com os vestígios arqueológicos in loco, na base de cada 

nível, em contextos que interessaram à pesquisa, a exemplo de concentração de material 

arqueológico, estruturas ou feições. 

A dispersão de material arqueológico em termos verticais e horizontais, bem como a 

correlação entre os níveis escavados serão apresentados em item específico. Nesse tópico segue 

a descrição das unidades de escavação, conforme o universo empírico observado nos setores do 

Sítio Vinhais Velho. 

A Prancha 37 ilustra os procedimentos comuns na abertura de todas as Unidades de 

Escavação do Sítio Vinhais Velho com a limpeza do terreno, o quadriculamento da área de 

escavação de acordo com o plano cartesiano, a delimitação das quadrículas e a representação 

gráfica da área a ser escavada. 
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Prancha 35 – Preparação da Unidade de Escavação I 

Unidade de Escavação I e as atividades de limpeza, de quadriculamento e de alinhamento das quadrículas. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 
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Unidade de Escavação I (UE - I) 

 

A unidade de Escavação I (UEI) situou-se na “Área B”, na Zona 23M, UTM 

0581194/9721325, com dimensão de 2 m x 2 m, totalizando 4 m2. Esta foi escavada até a 

camada arqueologicamente estéril, correspondente ao Nível 10, entre 90 cm a 100 cm de 

profundidade. 

Neste tópico seguem as fichas com a descrição de cada nível escavado, conforme o 

universo empírico observado e as características contextuais do Sítio arqueológico Vinhais 

Velho. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 Superfície 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A superfície da Unidade de Escavação I estava repleta de lixo doméstico que necessitou ser retirado para abertura 

da área de escavação. Após a limpeza do lixo foi feita capina da vegetação nas quadrículas. O nível apresentou 

sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 3/4, baixas compactação e umidade. Além disso, não 

mostrou cerosidade e apresentou porosidade, com concentração de carvão oriundo da queima do lixo e da 

vegetação. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados apenas fragmentos cerâmicos em superfície. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 0 – 10 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 4/4 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico, principalmente 

cerâmico, aumentou em relação ao nível superficial. A quantidade de carvão manteve-se constante. Foram 



 

 563 

registradas bioturbações por raízes e radículas 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, lítico, malacológico e carvão. Ocorreu relativo aumento da frequência do 

material cerâmico em relação aos níveis anteriores. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 10 cm – 20 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 4/4 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico, principalmente 

cerâmico, aumentou em relação aos outros níveis. A quantidade de carvão manteve-se constante. Foram 

registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, lítico, malacológico e carvão. Ressalta-se o aumento significativo na 

frequência do material cerâmico, sendo este revelado em nível, mostrando baixa tafonomia, depositado em 

posição vertical, inclinada, ou mesmo sobrepostos. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 
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A1, A2, B1 e B2 20 cm - 30 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 7.5 YR 4/4 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico, principalmente 

cerâmico, diminuiu em relação ao nível anterior. A quantidade de carvão aumentou e as bioturbações por raízes e 

radículas diminuíram. Neste nível foi registrada lente formada por conchas concentrada na parede norte da 

escavação. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, ósseo, malacológico, vidro e amostra de material não identificado. Houve 

decaimento significativo na frequência do material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 30 cm - 40 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 7.5 YR 4/6 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico, principalmente 

cerâmico, diminuiu em relação ao nível anterior. A quantidade de carvão aumentou e as bioturbações por raízes e 

radículas diminuíram. Neste nível foi evidenciada uma estrutura de combustão formada por blocos de laterita de 

morfologia semicircular. Esta estrutura foi preservada até o último nível, com escavação do seu entorno e 

manutenção desta em pedestal na morfologia circular. A lente formada por material malacológico permaneceu 

somente em parte do topo deste nível. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, ósseo, malacológico, vidro e amostra de material não identificado. Houve 

decaimento significativo na frequência do material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 40 cm - 50 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 7.5 YR 4/6, baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico permaneceu na mesma 

frequência do que o nível anterior. A quantidade de carvão aumentou e as bioturbações por raízes e radículas 

diminuíram. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, ósseo e malacológico. Ressalta-se o aumento significativo na frequência do 

material cerâmico, sendo este revelado em nível, mostrando baixa tafonomia, depositado em posição vertical, 

inclinada, ou sobreposto. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 50 cm - 60 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 5/8, baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico diminuiu em relação ao 

nível anterior. A quantidade de carvão diminui, bem como houve decaimento nas bioturbações por raízes e 

radículas. 

COLETA REALIZADA 

Coletou-se neste nível materiais cerâmico e lítico, com a menor frequência de material arqueológico de todos os 
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níveis escavados até o momento. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 60 cm - 70 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 5/8 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico, principalmente 

cerâmico, permaneceu decaindo em relação aos níveis anteriores. A quantidade de carvão permaneceu 

diminuindo na mesma proporção que as bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Neste nível houve coleta apenas de material cerâmico, com decaimento na frequência do mesmo. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 70 cm - 80 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 5/6 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. A quantidade de carvão permaneceu diminuindo na mesma 

proporção que as bioturbações por raízes e radículas. Neste nível foi retirada a estrutura de combustão, revelada 

no nível 04, com a escavação de ¼ da estrutura, visando a investigação e análise detalhada de sua composição. 
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Não foi registrado material em seu interior e/ou associado estrutura nos níveis escavados. 

COLETA REALIZADA 

Neste nível houve a coleta apenas de material cerâmico, com decaimento na frequência deste. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 80 cm a 90 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 5/6 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico, tendo ocorrência de 

apenas um fragmento cerâmico, sendo este nível considerado estéril arqueologicamente. A quantidade de carvão 

também permaneceu diminuindo na mesma proporção que as bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Neste nível houve a coleta apenas de material cerâmico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 90 a 100 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 5/8 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico desapareceu, sendo 

realizados poços-teste para aferir a ocorrência de material em contexto mais profundos. O peneiramento não 
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resultou na observação de material arqueológico abaixo de 100 cm de profundidade. 

COLETA REALIZADA 

Neste nível houve a coleta apenas de material cerâmico, com decaimento da frequência deste. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 100 a 110 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, coloração 10 YR 5/8 e baixa compactação e umidade. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material arqueológico desapareceu, sendo 

realizados poços-teste para aferir a ocorrência de material em contexto mais profundos. O peneiramento não 

resultou na observação de material arqueológico abaixo de 100 cm de profundidade. 

COLETA REALIZADA 

Neste nível houve a coleta apenas de material cerâmico, com decaimento da frequência deste. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 
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Unidade de Escavação II (UE - II) 

 

A unidade de Escavação II (EU - II) situou-se na “Área B”, na Zona 23M, UTM 

0581202/97213070, com dimensão de 2 m x 2 m, totalizando 4 m
2
. Esta foi escavada até a 

camada arqueologicamente estéril, correspondente ao Nível 10, entre 90 cm a 100 cm de 

profundidade.  

Esta Unidade situou-se em topografia de médio-topo de vertente, descrita como plana 

irregular, apresentando declive significante no sentido SW-NE, sendo notado no entorno 

imediato quintais de casas com vegetação composta de bananeiras, vegetação densa arbustiva de 

médio porte e rasteira. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 Superfície 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A superfície da Unidade de Escavação II estava repleta de lixo doméstico que necessitou ser retirado para 

abertura da área de escavação. Após a limpeza do lixo foi feita capina da vegetação nas quadrículas. As 

características do nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa; coloração 10 YR-7/3 e granulometria 

com 1/8 – 1/4 mm. Registraram-se baixas compactação e umidade. Além disso, não mostrou cerosidade e 

apresentou porosidade, com concentração de carvão oriundo da queima do lixo e da vegetação. 

COLETA REALIZADA 

Não foi coletado material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 0 a 10 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração entre 7.5 YR – 4/4 e 7.5 YR – 5/6 e 

baixa compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material 

arqueológico, principalmente cerâmico, aumentou em relação ao nível superficial. A quantidade de carvão 

manteve-se constante. Foram registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, lítico e carvão. Não foram observados vestígios do período histórico. 

Houve presença de de material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 10 cm a 20 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração entre 7.5 YR – 4/4 e 7.5YR – 5/6 e 

baixa compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material 

arqueológico, principalmente cerâmico, aumentou em relação ao nível superficial. A quantidade de carvão 

manteve-se constante. Foram registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico e lítico, malacológico e carvão. Neste nível ocorreu relativo aumento da 

frequência do material cerâmico em relação ao nível anterior. Houve coleta de material histórico, 

principalmente louça. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 20 cm a 30 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração entre 10 YR – 3/3, com baixa 
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compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o material 

arqueológico, principalmente cerâmico, aumentou em relação ao nível anterior. Ocorrências de carvão 

também aumentaram. Foram registradas bioturbações por raízes e radículas. Houve a evidenciação de uma 

estrutura formada por alinhamento de gastrópodes terrestres intencionalmente dispostos e com marca de 

polimento e cortes na carapaça do molusco. A estrutura era formada por 8 (peças) e procedeu-se com a 

revelação da estrutura do material malacológico disposto lado a lado com a  sequência das 8 peças. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico e lítico, malacológico e carvão. Neste nível ocorreu relativo aumento da 

frequência do material cerâmico em relação ao nível anterior. Não houve coleta de material histórico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 30 cm a 40 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração entre os tons 7.5 YR – 4/4 e 7.5 YR – 

5/6 para os de tom alaranjado, com baixa compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou 

porosidade. Neste nível o material arqueológico, principalmente cerâmico, aumentou consideravelmente em 

relação ao nível anterior. Ocorrências de carvão também aumentaram. Foram registradas bioturbações por 

raízes e radículas. Neste nível foi retirada uma estrutura formada por carapaças de gastrópodes, extraindo o 

bloco escavado para preservação da disposição e do sedimento associados à estrutura. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, lítico, malacológico, laterita e carvão. Neste nível ocorreu aumento 

significativo na frequência do material cerâmico em relação ao nível anterior. Não houve coleta de material 

histórico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 40 cm a 50 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração entre os tons 7.5 YR – 4/4 e 7.5 YR – 

5/6 para os de tom alaranjado, com baixa compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou 

porosidade. Neste nível o material arqueológico, principalmente cerâmico, diminuiu consideravelmente em 

relação ao nível anterior, inclusive com o desaparecimento do material lítico e malacológico. Ocorrências de 

carvão diminuíram, aparecendo de forma esparsa e pontual. Presença de manchas em tons alaranjado e preto 

foi observada nas quadrículas, sendo registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, laterita e carvão. Neste nível ocorreu uma diminuição significativa no 

material arqueológico, inclusive o cerâmico. Não houve coleta de material histórico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 50 cm a 60 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração 7.5 YR – 4/4 para o tom alaranjado, 

com baixa compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o 

material arqueológico voltou a aumentar em frequência, inclusive o cerâmico, em relação ao nível anterior. O 
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material lítico e malacológico permaneceu ausente do registro arqueológico. Ocorrências de carvão 

diminuíram, aparecendo de forma esparsa e pontual. Presença de manchas em tons alaranjados foi observada 

nas quadrículas, sendo registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, laterita e carvão. Neste nível ocorreu novo aumento no material 

cerâmico, sem ocorrência de material lítico e malacológico. Não houve coleta de material histórico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 60 cm a 70 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração 7.5 YR – 4/4 para o tom alaranjado, 

com baixa compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o 

material arqueológico permaneceu aumentando em frequência, inclusive o cerâmico, em relação ao nível 

anterior. O material malacológico voltou a ocorrer no do registro arqueológico, sendo que os vestígios líticos 

permanecem ausentes. Ocorrências de carvão diminuíram, aparecendo de forma esparsa e pontual. Presença 

de manchas em tons alaranjados foi observada nas quadrículas, sendo registradas bioturbações por raízes e 

radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, laterita, malacológico e carvão. Neste nível o material permaneceu 

aumentando. Não houve coleta de material histórico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 70 cm a 80 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração 7.5 YR – 4/4 para o tom alaranjado, 

com baixa compactação e umidade. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o 

material arqueológico diminuiu em frequência, inclusive o cerâmico, em relação ao nível anterior. O material 

malacológico desapareceu do registro arqueológico e os vestígios líticos permanecem ausentes. Ocorrências 

de carvão diminuíram, aparecendo de forma esparsa e pontual. Presença de manchas em tons alaranjados foi 

observada nas quadrículas, sendo registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico, laterita, malacológico e carvão. Neste nível o material arqueológico 

diminuiu em relação ao nível anterior. Não houve coleta de material histórico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 80 cm a 90 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração 7.5 YR – 4/4 para o tom alaranjado, 

com baixa compactação e umidade alta. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o 

material arqueológico praticamente desapareceu, com ocorrência de um único fragmento cerâmico. 

Ocorrências de carvão diminuíram, aparecendo de forma esparsa e pontual. As manchas em tons alaranjados 

também desapareceram. Foram registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foi coletado um único fragmento cerâmico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 90 cm a 100 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração 7.5 YR – 4/4 para o tom alaranjado, 

com baixa compactação e umidade alta. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Neste nível o 

material arqueológico desapareceu. Ocorrências de carvão diminuíram, aparecendo de forma esparsa e 

pontual. As manchas em tons alaranjados também desapareceram. Foram registradas bioturbações por raízes 

e radículas. Esse nível foi considerado estéril arqueologicamente, sendo a escavação da Unidade de 

Escavação II encerrada nesta profundidade. 

COLETA REALIZADA 

Não foi coletado material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012.  
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Unidade de Escavação III (UE III) 

 

A unidade de Escavação III (EU - III) situou-se na “Área B”, na Zona 23M, UTM 

581193/9721341, com dimensão de 1 m x 0,5 m, totalizando 1,5m2. Esta unidade foi escavada 

até a camada arqueologicamente estéril, correspondendo ao Nível 10, entre 90 cm a 100 cm de 

profundidade.  

Esta unidade de escavação localizou-se junto ao Perfil 3, sendo considerado o topo do 

perfil o nível superficial da unidade a ser escavada. A Unidade de Escavação III situou-se em 

topografia de médio-topo de vertente, descrita como plana irregular, apresentando declive 

significante no sentido SW-NE, sendo notado no entorno imediato os muros dos quintais das 

casas, pomares e muita concentração de lixo. 

Diferentemente das outras Unidades de Escavação, esta foi executada obedecendo à 

composição natural das camadas e estratos observados no sítio arqueológico, sendo 

evidenciadas duas macrocamadas estratigráficas, denominadas de Camada 1 e Camada 2, as 

quais corresponderam respectivamente aos níveis 0 a 80 cm e 80 cm a 100 cm, conforme 

detalhamento a seguir. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 Superfície da Camada 1 (nível 0 a 80 cm) 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Local de abertura da Unidade de Escavação III situada na base do muro de uma das casas que se limitara com 

o Sítio Vinhais Velho. Nesta área, apesar da grande quantidade de lixo, o sedimento remanescente da 

ocupação humana ainda existia no local, uma vez que a terraplanagem não alcançou esse setor da área por 

falta de autorização dos moradores e pela garantia de integridade das propriedades existentes. Pelo exposto, 

foi retirado o lixo e feita limpeza da vegetação. Em termos gerais, o sedimento apresentou textura 

siltoargilosa de média compactação, com coloração 10 YR 6/2 (cinza-amarronzado claro), com forte 

bioturbação de raízes e radículas. Ocorrência de carvão, alta densidade de cerâmica e de malacológico, com 

vestígios conchíferos ocorrendo na base do nível 1, em 80 cm de profundidade, que representou o início da 

camada 2. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados fragmentos cerâmicos em grande quantidade, material lítico, malacológico, carvão e louças 

do período histórico. Além disso, grande quantidade de lixo e material recente (garrafas e plásticos) estava 

depositada nos horizontes arqueológicos, denotando que esse material era intencionalmente enterrado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 Camada 1 (Nível 0 a 80 cm) 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Em sua composição geral a Camada I apresentava sedimento com textura areno-ssiltosa, com coloração 10 

YR 6/2 para o tom alaranjado e umidade alta. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Nesta 

camada o material arqueológico ocorreu com grande frequência e densidade em relação às Unidades de 

Escavação I e II. Apesar de fatores pós-deposicionais terem afetados a integridade da camada, a exemplo de 

depósitos de lixo e bioturbações de insetos, raízes e radículas, o material cerâmico era claramente identificado 

nos níveis 0 a 80 cm de profundidade, associado à camada de sedimento de coloração cinza-escura a preta. 

Foram observados grandes depósitos de carvão, provavelmente oriundos da queima do lixo. Entre 70 cm a 80 

cm de profundidade a camada de sedimento cinza-escuro começou a escurecer, sendo evidenciadas conchas 
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em grande concentração, em estado de decomposição, de várias espécies, formando a partir desta 

profundidade o pacote arqueológico do sítio. Pelo fato de este contexto ter sido diferenciado de todos até 

então escavado decidiu-se permanecer a escavação por estratos e camadas naturais do sítio arqueológico, na 

eminência de se tratar de uma ocupação sambaquieira abaixo do que se conhecia como Sítio Arqueológico 

Cerâmico Vinhais Velho. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados fragmentos cerâmicos em grande quantidade, material lítico, malacológico, carvão e louças 

do período histórico. Além disso, grande quantidade de lixo e material recente (garrafas e plásticos) estava 

depositada nos horizontes arqueológicos, denotando que esse material era intencionalmente enterrado. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Figuras: Camada 1 (Nível 20 cm – 30 cm). Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

 

Figura: Camada 1 (Nível 30 cm – 40 cm). Foto: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 
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Figura: Camada 1 (Nível 40 cm – 50 cm). Foto: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

 

Figura: Camada I (Nível 50 cm – 60 cm). Foto: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

  

Figuras: Camada 1 (Nível 60 cm – 70 cm). Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 
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Figura: Camada 1 (Nível 70 cm – 80 cm). Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 Camada 2 (Nível 80 cm a 110 cm) 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

A composição geral a Camada II apresentou sedimento com textura siltoargilosa, com coloração 10 YR 5/2 

indo de tons marrons a cinza e ao cinza-escuro, com grande umidade e forte compactação, entremeado por 

grandes bolsões de argila, com conchas inteiras, fragmentadas, calcinadas, e, principalmente em 

decomposição, formando o pacote arqueológico. Nesta camada o material cerâmico estava associado às áreas 

com concentração de conchas, inclusive, com características diferenciadas em relação aos tipos cerâmicos até 

então observados no Sítio Arqueológico Vinhais Velho. A diferenciação dessa camada em relação às demais 

justificou a interpretação de que o pacote arqueológico observado associava-se a outro momento de ocupação 

do Sítio Vinhais Velho, relacionado a uma ocupação sambaquieira. Pelo fato de este contexto ter sido 

diferenciado de todos até então escavados, decidiu-se permanecer a escavação por estratos e camadas naturais 

do sítio arqueológico, que finalizou em 100 cm de profundidade. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados amostras de sedimento com conchas para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, 

restos faunísticos, principalmente ossos e conchas e carvão para datação. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta como nos níveis anteriores, estando os vestígios 

arqueológicos claramente associados ao seu contexto deposicional. A cerâmica da Camada 2 se diferenciou 

das demais observadas até então em todo o sítio arqueológico, apresentando antiplástico em concha, formas 

simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Figura: Camada II (Nível 80 cm – 90 cm). Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 
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Figura: Camada II (Nível 90 cm – 100 cm). Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

 

Unidade de Escavação IV (UE IV) 

 

A Unidade de Escavação IV (UE - IV) situou-se na “Área B”, na Zona 23M, UTM 

581193/9721341, com dimensão de 1 m x 1 m, totalizando 1 m
2
. Esta unidade foi escavada até a 

camada arqueologicamente estéril, correspondente ao Nível 20, entre 100 cm a 170 cm de 

profundidade.  

Esta unidade de escavação localizou-se próxima à Unidade III, na base do Perfil 3, 

sendo considerada a superfície da Unidade IV, justamente a base da escavação da Unidade III, 

após a Camada II, em 100 cm de profundidade. 

A justificativa para abertura desta nova unidade de escavação deveu-se a ocorrência da 

camada de concha abaixo da ocupação ceramista associada ao Sítio Vinhais Velho. Pelo 

exposto, a evidenciação de uma nova área para se compreender a ocupação humana associada 

ao pacote arqueológico com conchas e demais restos malacológicos forneceram informações 

mais contextuais sobre o outro horizonte cultural.  

Nesta Unidade a escavação foi realizada em níveis artificiais de 10 cm em 10 cm, 

conforme detalhamento a seguir. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 100 cm a 110 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração 10 YR-3/3, baixa compactação e 

umidade média a alta. Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Nesta profundidade as conchas 

em decomposição se associavam ao sedimento do pacote arqueológico, sendo observados apenas pequenos 

fragmentos de carvão. Foram registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados fragmentos de carvão. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Figuras: Nível 100 cm – 110 cm. Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 110 cm a 120 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, de coloração 10 YR-3/4, entremeada por manchas de 

coloração alaranjada 10 YR 5/8, com baixa compactação e umidade média a  alta. Não apresentou cerosidade, 

mas mostrou porosidade. Nesta profundidade as conchas em decomposição se associavam ao sedimento do 

pacote arqueológico, sendo observados fragmentos cerâmicos, material lítico, carvão e espécies de 

malacológicos. Não foram registradas bioturbações por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas conchas, fragmentos cerâmicos, material lítico, restos faunísticos. A cerâmica se mostrou 

pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos 

fragmentos cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta, estando os vestígios arqueológicos claramente 

associados ao seu contexto deposicional. A cerâmica da Unidade IV se assemelhou a observada na Camada II 

da Unidade III, apresentando antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, associada à 

Tradição Mina. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Figuras: Nível 110 cm – 120 cm. Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 120 cm a 130 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, de coloração 10 YR-3/4, entremeada por manchas de 

coloração alaranjada 10 YR 5/8, com baixa compactação e umidade alta. Não apresentou cerosidade, mas 

mostrou porosidade. Nesta profundidade as conchas em decomposição se associavam ao sedimento do pacote 

arqueológico, sendo observados fragmentos cerâmicos, grande concentração de carvão disperso pela 

quadrícula e espécies de malacológicos. Não foram registradas bioturbações por raízes e radículas 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados conchas, fragmentos cerâmicos e restos faunísticos. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. A cerâmica apresentou antiplástico em concha, formas simples, decoração 

escovada, associada à Tradição Mina. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Figuras: Nível 120 cm – 130 cm. Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 130 cm a 140 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 
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O nível apresentou mudança no sedimento que passou para a textura arenoargilosa e coloração variando entre 

7.5 YR 3/6 e 7.5 YR 5/8, com baixa compactação e umidade alta. Não apresentou cerosidade. Nesta 

profundidade as conchas em decomposição aumentaram significativamente, tornando-se majoritárias no 

pacote arqueológico. Foram observados fragmentos cerâmicos, grande concentração de carvão disperso pela 

quadrícula e espécies de malacológicos. Foi registrada baixa ocorrência de bioturbação por raízes e radículas 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados conchas, fragmentos cerâmicos e restos faunísticos. A cerâmica se mostrou pouco 

fragmentada e sem percolação. Contudo, ela estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos 

cerâmicos, não se apresentando de forma abrupta, estando os vestígios arqueológicos claramente associados 

ao seu contexto deposicional. A cerâmica apresentou antiplástico em concha, formas simples, decoração 

escovada, associada à Tradição Mina. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Figuras: Nível 130 cm – 140 cm. Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 140 cm a 150 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou textura arenoargilosa e coloração variando entre 10 YR 3/6 e 10 YR 5/8, com baixa 

compactação e umidade média. Não apresentou cerosidade. Nesta profundidade as conchas em decomposição 

aumentaram significativamente, tornando-se majoritárias no pacote arqueológico. Foram observados 

fragmentos cerâmicos, grande concentração de carvão disperso pela quadrícula e espécies de malacológicos. 

Foi registrada baixa ocorrência de bioturbação por raízes e radículas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados conchas, fragmentos cerâmicos e restos faunísticos. A cerâmica se mostrou muito 

fragmentada, com marcas de queima. Os fragmentos estavam úmidos e friáveis. A cerâmica apresentou 

antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Figura: Nível 140 cm – 150 cm. Foto: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 150 cm a 160 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou textura arenoargilosa e coloração variando entre 10 YR 3/6 e 10 YR 5/8, com baixa 

compactação e umidade média. Não apresentou cerosidade. Nesta profundidade as conchas em decomposição 

diminuíram, mas permaneceram majoritárias no pacote arqueológico. Foram observados fragmentos 

cerâmicos, grande concentração de carvão disperso pela quadrícula e espécies de malacológicos. Foi 

registrada baixa ocorrência de bioturbação por raízes e radículas. Nesta profundidade foi evidenciada 

estrutura de combustão delimitada por blocos de laterita pequenos, em semicírculo, com grande concentração 

de carvão e fragmentos cerâmicos em seu interior. A fogueira foi mantida na unidade de escavação para 

retirada em bloco ao término da escavação. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados conchas, fragmentos cerâmicos e restos faunísticos. A cerâmica se mostrou muito 

fragmentada, com marcas de queima. Os fragmentos estavam úmidos e friáveis. A cerâmica apresentou 

antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina. Houve diminuição 

do material arqueológico em relação a todos os níveis escavados anteriormente. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Figuras: Nível 150 cm – 160 cm. Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 160 cm a 170 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou textura arenoargilosa e coloração 10 YR 5/8, com baixa compactação e umidade média. 

Não apresentou cerosidade. Nesta profundidade as conchas em decomposição diminuíram, mas 

permaneceram majoritárias no pacote arqueológico. O material arqueológico diminuiu consideravelmente, 

permanecendo alguns fragmentos cerâmicos, carvões e conchas. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados conchas, fragmentos cerâmicos e restos faunísticos. A cerâmica se mostrou muito 

fragmentada, com marcas de queima. Os fragmentos estavam úmidos e friáveis. A cerâmica apresentou 

antiplástico em concha, formas simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina. O material 

arqueológico praticamente desapareceu do registro arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Figuras: Nível 160 cm – 170 cm. Fotos: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1 170 cm a 180 cm  

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou textura arenoargilosa e coloração 10 YR 5/8, com baixa compactação e umidade média. 

Não apresentou cerosidade. Nesta profundidade o material arqueológico desapareceu do pacote sedimentar, 

sendo considerado estéril arqueologicamente. A escavação foi encerrada e a estrutura de combustão foi 

retirada em bloco. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados apenas carvão e sedimento. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Figuras: Nível 170 cm – 180 cm. Foto: PBA de Arqueologia Via Expressa, 2012. 

 

4.3.3.6  Estratigrafia 

 

Considerando todas as Unidades de Escavação trabalhadas no Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho, os níveis e as camadas escavadas ocorreram até o pacote arqueologicamente 

estéril, variando entre 100 cm de profundidade nas Unidades de Escavação I e II e III e 180 cm 

na Unidade de Escavação IV. 

Por precaução, a escavação foi realizada sempre um nível a mais após o que foi 

considerado estéril, para se comprovar a inexistência de material arqueológico em cotas mais 

profundas. Além disso, como medida complementar, foram realizados poços-teste na base do 

nível estéril, alcançando cotas ainda mais profundas para constatar a ausência de vestígios 

arqueológicos. 

Pelo exposto, os níveis escavados possibilitaram construir as seguintes considerações da 

Unidade de Escavação I: 

 

 Foram escavados 11 (onze) níveis com intervalos de 10 cm em 10 cm; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre os 

níveis 1 a 10, correspondendo a 0 até 100 cm de profundidade, com material 

arqueológico ocorrendo até o nível 10 (dez); 

 A camada estéril desta Unidade de Escavação se deu a partir dos 102 cm de 

profundidade, correlacionada com a inexistência de material arqueológico e a 

ocorrência de sedimento marrom-alaranjado (10 YR 5/8) sem concreções lateríticas. 
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 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 

eventos pós-deposicionais, permitiram identificar 7 (sete) camadas para o Vinhais 

Velho; 

 As recorrências e particularidades das camadas evidenciadas, levando em consideração 

as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro arqueológico 

permitiram identificar 4 (quatro) momentos distintos de ocupação humana nesta 

Unidade de Escavação, quando se associaram todos os dados oriundos das campanhas 

de escavação e da análise dos vestígios arqueológicos. 

 As 4 (quatro) ocupações humanas desta Unidade de Escavação serão descritas no último 

capítulo desta, com base na interpretação dos processos de formação do Sítio 

arqueológico Vinhais Velho, caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura 

material cerâmica. 

 

Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico da Unidade de 

Escavação I foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, desenhos e descrição 

dos processos de formação presentes no Perfil Norte, da Unidade de Escavação I. 

As fotografias e croquis dos cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado e 

depois tratados em Corel Draw. A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com 

precisão a composição do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na 

formação do registro arqueológico deste sítio, conforme a prancha e descrições a seguir. 
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Prancha 36 - Perfil Norte da Unidade de Escavação I do Sítio arqueológico Vinhais Velho 
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O Perfil Norte correspondeu as Quadrículas A2 e B2, com 2 metros de extensão no 

sentido Oeste-Leste. Foram observadas neste Perfil 7 (sete) camadas, conforme descrição das 

composições a seguir: 

Camada 1 – Sedimento Arenossiltoso Marrom-Escuro Sem Concreções Lateríticas – coloração 

7.5 YR 5/8 (marromescuro) e pouca compactação, sem ocorrência de material arqueológico. 

Esta camada apresentou espessura variada, entremeada entre a camada 2 composta por 

sedimento arenossiltoso marrom-escuro com material arqueológico e a camada 3 composta por 

sedimento arenossiltoso marrom com material arqueológico. A camada 1 se estendeu por toda a 

extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de comprimento e ocorreu entre os 

níveis 10 e 11, avançando nas cotas do perfil de 90 cm a 110 cm de profundidade. Esta camada 

se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à composição 

quanto à consistência e coloração do sedimento. A Camada 1 correspondeu ao nível 

arqueologicamente estéril do sítio, apresentando entre 10 a 30 cm de espessura, onde as 

ocupações humanas se assentaram. 

Camada 2 – Sedimento Arenossiltoso Marrom-Escuro com Material Arqueológico – coloração 

7.5 YR 5/8 (marrom-escuro), média umidade e baixa compactação com material arqueológico. 

Esta camada apresentou espessura variada, entremeada entre a camada 1, composta por 

sedimento arenossiltoso sem concreções lateríticas, e a camada 3, composta por sedimento 

arenossiltoso marrom-claro com material arqueológico. A camada 2 se estendeu por toda a 

extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de comprimento. Esta ocorreu entre os 

níveis 7 e 10, avançando nas cotas do perfil de 77 cm a 100 cm de profundidade. Esta camada se 

comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à composição 

quanto à consistência e coloração do sedimento. A Camada 2 permaneceu associada às 

ocupações ceramistas do Sítio Arqueológico do Vinhais Velho, apresentando entre 11 a 23 cm 

de espessura, cujo pacote sedimentar associou-se à ocorrência de cerâmica e carvão. 

Camada 3 – Sedimento Arenossiltoso Marrom com Material Arqueológico – coloração 7.5 YR 

4/4 (marrom), média umidade e baixa compactação com material arqueológico. Esta camada 

apresentou a maior espessura de todas as observadas no Perfil Norte, sendo entremeada entre a 

camada 2, composta por sedimento arenossiltoso marrom-escuro com material arqueológico, e a 

Camada 4, formada por sedimento arenossiltoso marrom-claro com material arqueológico. A 

camada 3 se estendeu por toda a extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de 

comprimento. Ocorreu entre os níveis 3 e 8, avançando nas cotas do perfil de 25 cm a 79 cm de 

profundidade. Esta camada se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto 

em relação à composição quanto à consistência e coloração do sedimento. A Camada 3 

permaneceu associada às ocupações ceramistas do Sítio Arqueológico do Vinhais Velho, 
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apresentando entre 14 a 54 cm de espessura, cujo pacote sedimentar associou-se à ocorrência de 

cerâmica, malacológico e carvão. 

Camada 4 – Sedimento Arenossiltoso Marrom-Claro com Material Arqueológico – coloração 

7.5 YR 6/4 (marrom-claro), média umidade e baixa compactação com material arqueológico. 

Esta camada entremeou-se entre a camada 3, composta por sedimento arenossiltoso marrom 

com material arqueológico, e a camada 5 formada por sedimento arenossiltoso marrom 

enegrecido com material arqueológico. A camada 4 se estendeu por toda a extensão oeste-leste 

do Perfil Norte, totalizando 200 cm de comprimento. Ocorreu entre os níveis 2 e 3, avançando 

nas cotas do perfil de 11 cm a 30 cm de profundidade. Esta camada se comportou 

homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à composição quanto à 

consistência e coloração do sedimento, com exceção de algumas penetrações da camada 5 e a 

existência de bioturbações. Além disso, foi observada uma pequena feição formada por restos 

de conchas trituradas e calcinadas, pontualmente no Perfil. A camada 4 permaneceu associada a 

ocupações ceramistas do Sítio arqueológico do Vinhais Velho, apresentando entre 7 a 19 cm de 

espessura, cujo pacote sedimentar associou-se à ocorrência de cerâmica, material lítico, 

malacológico e carvão. 

Camada 5 – Sedimento Arenossiltoso Marrom Enegrecido com Material Arqueológico – 

coloração 7.5 YR 3/4 (marrom enegrecido), média umidade e baixa compactação com material 

arqueológico. Esta camada entremeou-se entre a camada 4, composta por sedimento 

arenossiltoso marrom com material arqueológico, e a camada 6, formada sedimento 

arenossiltoso cinza-escuro com material arqueológico. A camada 5 se estendeu por toda a 

extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de comprimento. Ocorreu entre os 

níveis 2 e 3, avançando nas cotas do perfil de 11 cm a 30 cm de profundidade. Esta camada se 

comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à composição 

quanto à consistência e coloração do sedimento, com exceção de algumas bioturbações. A 

Camada 5 permaneceu associada a ocupações ceramistas do Sítio Arqueológico do Vinhais 

Velho, apresentando entre 7 a 19 cm de espessura, cujo pacote sedimentar associou-se à 

ocorrência de cerâmica, material lítico, malacológico e carvão e à ocupação do período 

histórico, com a ocorrência de faiança fina inglesa no registro arqueológico. 

Camada 6 – Sedimento Arenossiltoso Cinza com Material Arqueológico – coloração 7.5 YR 

3/1 (cinza), média umidade e baixa compactação com material arqueológico. Esta camada 

entremeou-se entre a camada 5, formada por sedimento arenossiltoso marrom enegrecido com 

material arqueológico, e a superfície, representada por Camada Húmica Superficial com 

coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) e consistência arenoargilosa. A camada 6 se estendeu por toda a 

extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de comprimento. Ocorreu entre os 

níveis 1, 2 e a superfície, avançando nas cotas do perfil de 0 a 14 cm de profundidade. Esta 

camada não se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, pois em alguns pontos 
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do perfil a Camada 5 entremeava a Camada 6. Contudo, em relação à composição, consistência 

e coloração do sedimento apresentou características comuns. A camada 6 permaneceu associada 

a ocupações ceramistas do Sítio Arqueológico do Vinhais Velho, apresentando entre 7 a 19 cm 

de espessura, cujo pacote sedimentar associou-se à ocorrência cerâmica, material lítico, 

malacológico e carvão e à ocupação do período histórico, com a ocorrência de faiança fina 

inglesa no registro arqueológico. 

Camada 7 – Camada Húmica Superficial – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos 

decompostos, associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da 

camada superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos 

de formação natural e antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Norte, a camada húmica recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a camada 

6. A Camada Húmica Superficial correspondeu ao pacote arqueológico que mais vem sofrendo 

deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, do vento, de animais e do homem. 

Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a exemplo da camada de terra preta, a camada 

húmica confundiu-se com os períodos finais de ocupação do sítio arqueológico, sendo 

evidenciados na superfície a ocorrência de cerâmica, lítico e carvão do período de contato e 

faiança fina inglesa do período histórico do Sítio Arqueológico Vinhais Velho. 

 

Com relação à Unidade de Escavação II, os níveis escavados possibilitaram construir as 

seguintes considerações sobre o contexto arqueológico observado: 

 Foram escavados 11 (onze) níveis com intervalos de 10 cm em 10 cm; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre os 

níveis 1 a 10, correspondendo a 0 até 98 cm de profundidade, com material 

arqueológico ocorrendo até o nível 9 (nove); 

 A camada estéril desta Unidade de Escavação ocorreu a partir dos 98 cm de 

profundidade, correlacionada com a inexistência de material arqueológico e com a 

ocorrência de sedimento marrom-alaranjado (10YR 5/8) sem concreções lateríticas; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 

eventos pós-deposicionais permitiram identificar 5 (cinco) camadas e (uma) feição para 

a Unidade de Escavação II. 

 As recorrências e particularidades das camadas evidenciadas, levando em consideração 

as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro arqueológico, 

permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana na Unidade de 
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Escavação II, quando se associaram todos os dados oriundos das campanhas de 

escavação e da análise dos vestígios arqueológicos. 

 As 3 (três) ocupações humanas desta Unidade de Escavação serão descritas no último 

capítulo desta, com base na interpretação dos processos de formação do Sítio 

arqueológico Vinhais Velho, caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura 

material cerâmica. 

 Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico da Unidade de 

Escavação II foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, desenhos e 

descrição dos processos de formação presentes no Perfil Oeste da Unidade de 

Escavação II. 

As fotografias e croquis dos cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado, e 

depois tratados em Corel Draw. A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com 

precisão a composição do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na 

formação do registro arqueológico deste sítio, conforme a prancha e descrições a seguir. 
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Prancha 37 - Perfil Oeste da Unidade de Escavação II do Sítio arqueológico Vinhais Velho 
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O Perfil Oeste correspondeu as Quadrículas A1 e B1, com 2 metros de extensão no 

sentido Norte-Sul. Foram observadas neste Perfil 5 (cinco) camadas, conforme descrição das 

composições a seguir: 

Camada 1 – Sedimento Arenoargiloso Amarelo-Avermelhado Sem Material Arqueológico – 

coloração 7.5 YR 6/8 (amarelo-avermelhado), média umidade e alta compactação sem material 

arqueológico. Esta camada se delimitou com a Camada 2, formada por sedimento arenossiltoso 

cinza-escuro com material arqueológico. A camada 1 se estendeu por toda a extensão norte-sul 

do Perfil Oeste, totalizando 200 cm de comprimento, e ocorreu entre os níveis 10 e 11, 

avançando nas cotas do perfil de 100 cm a 110 cm de profundidade. Esta camada se comportou 

homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à composição quanto à 

consistência e coloração do sedimento. A Camada 1 correspondeu ao nível arqueologicamente 

estéril do sítio, apresentando 10 cm de espessura, onde as ocupações humanas se assentaram. 

Camada 2 – Sedimento Arenossiltoso Cinza com Material Arqueológico – coloração 7.5 YR 

6/1 (cinza) e alta compactação, com ocorrência de material arqueológico. Esta camada 

apresentou a maior espessura da Unidade de Escavação II, entremeada pela Camada 1, 

composta por sedimento arenoargiloso amarelo-avermelhado sem material arqueológico, e a 

camada 3, composta por sedimento arenossiltoso cinza-escuro com material arqueológico. A 

camada 3 se estendeu por toda a extensão norte-nul do Perfil Oeste, totalizando 200 cm de 

comprimento, e ocorreu entre os níveis 3 e 8, avançando nas cotas do perfil de 28 cm a 47 cm de 

profundidade. Esta camada se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto 

em relação à composição quanto à consistência e coloração do sedimento. Esta camada 

associou-se ao início da ocupação ceramista do Sítio arqueológico do Vinhais Velho, 

apresentando entre 19 a 30 cm de espessura, cujo pacote sedimentar relacionou-se com a 

ocorrência cerâmica, material lítico, malacológico e carvão. 

Camada 4 – Sedimento Arenossiltoso Cinza-Escuro com Material Arqueológico – coloração 

7.5 YR 4/1 (cinza-escuro). Esta camada se situou entre a camada 3, composta por sedimento 

arenossiltoso cinza com material arqueológico, e a camada 5, composta por sedimento 

arenossiltoso cinza-claro com material arqueológico. A camada 4 se estendeu por toda a 

extensão norte-sul do Perfil Oeste, totalizando 200 cm de comprimento, e ocorreu entre os 

níveis 2 e 4, avançando nas cotas do perfil de 11 cm a 38 cm de profundidade. Esta camada se 

comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à composição 

quanto à consistência e coloração do sedimento. Ela permaneceu associada à ocupação 

ceramista do Sítio arqueológico do Vinhais Velho, variando entre 20 a 30 cm de espessura, cujo 

pacote sedimentar foi formado por fragmentos cerâmicos, material lítico, malacológico e 

carvão, e a ocupação do período histórico foi evidenciada pela ocorrência de faiança fina inglesa 

no registro arqueológico. 
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Camada 5 – Sedimento Arenossiltoso Cinza-Claro com Material Arqueológico – coloração 7.5 

YR 7/1 (cinza-claro). Esta camada se situou entre a Camada 4, composta por sedimento 

arenossiltoso cinza-escuro com material arqueológico, e a camada húmica superficial. A camada 

5 se estendeu por toda a extensão Norte-Sul do Perfil Oeste, totalizando 200 cm de 

comprimento, e ocorreu entre os níveis superficial e 1, avançando nas cotas do perfil de 0 a 10 

cm de profundidade. Esta camada se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, 

tanto em relação à composição quanto à consistência e coloração do sedimento. Ela permaneceu 

associada à ocupação ceramista do Sítio Arqueológico do Vinhais Velho, com 10 cm de 

espessura, cujo pacote sedimentar foi formado por fragmentos cerâmicos, material lítico, 

malacológico e carvão, e a ocupação do período histórico foi evidenciada pela ocorrência de 

faiança fina inglesa no registro arqueológico. 

Camada 7 – Camada Húmica Superficial – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta) – consistência 

arenoargilosa formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos 

decompostos, associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da 

camada superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos 

de formação, natural e antrópico, incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Oeste a camada húmica recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a Camada 

6. A Camada Húmica Superficial correspondeu ao pacote arqueológico que mais vem sofrendo 

deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, do vento, de animais e do homem. 

Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a exemplo da camada de terra preta, a camada 

húmica confundiu-se com os períodos finais de ocupação do sítio arqueológico, sendo 

evidenciada na superfície a ocorrência de cerâmica e carvão do período de contato e faiança fina 

inglesa do período histórico do Sítio Arqueológico Vinhais Velho. 

Com relação à Unidade de Escavação III, esta foi executada obedecendo à composição natural 

das camadas e estratos observados no sítio arqueológico, sendo evidenciadas duas 

macrocamadas estratigráficas, denominadas de camada 1 e camada 2, que possibilitaram 

construir as seguintes considerações sobre o contexto arqueológico observado: 

 Foram escavadas 2 (duas) camadas arqueológicas, considerando a composição dos 

estratos arqueológicos, que se estenderam entre 0 e 110 cm de profundidade 

 A camada estéril desta Unidade de Escavação se deu a partir dos 110 cm de 

profundidade, correlacionada com a inexistência de material arqueológico e a 

ocorrência de sedimento marrom alaranjado (10YR 5/8) sem concreções lateríticas; 

 As características das camadas escavadas, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 
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eventos pós-deposicionais permitiram identificar 2 (duas) macro – camadas e 2 (duas) 

feições para a Unidade de Escavação III. 

 As recorrências e as particularidades das camadas evidenciadas, levando em 

consideração as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro 

arqueológico, permitiram identificar 5 (cinco) momentos distintos de ocupação humana 

na Unidade de Escavação III, quando se associaram todos os dados oriundos das 

campanhas de escavação e da análise dos vestígios arqueológicos. 

 As 5 (cinco) ocupações humanas da Unidade de Escavação III serão descritas no último 

capítulo desta tese, com base na interpretação dos processos de formação do Sítio 

arqueológico Vinhais Velho, caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura 

material cerâmica. 

 Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico da Unidade de 

Escavação III foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, desenhos e 

descrição dos processos de formação presentes no Perfil Nordeste da Unidade de 

Escavação III. 

As fotografias e croquis dos cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado, e 

depois tratados em Corel Draw. A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com 

precisão a composição do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na 

formação do registro arqueológico deste sítio, conforme a prancha e descrições a seguir. 
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Prancha 38 – Perfil Nordeste da Unidade de Escavação III do Sítio Arqueológico Vinhais Velho 
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Prancha 39 – Perfil Nordeste da Unidade de Escavação III do Sítio Arqueológico Vinhais Velho 
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O Perfil Nordeste correspondeu as Quadrículas A1, A2 e A3, com 3 metros de extensão 

no sentido oeste-leste. Foram observadas neste Perfil 2 (duas) macrocamadas, conforme 

descrição das composições a seguir: 

Camada 1 – Sedimento Siltoargiloso Cinza-Amarronzado Claro com Material Arqueológico – 

coloração 10 YR 6/2 (cinza-amarronzado claro), alta compactação e umidade resultante da 

grande quantidade de lixo e edificações existentes sobre a Camada 1, que apresentou 80 cm de 

espessura. Esta associou-se a grande concentração de material arqueológico, principalmente o 

cerâmico. Sobre o processo de formação, a Camada 1 revelou muitas feições que entremearam o 

pacote sedimentar, seja por fatores naturais, seja por fatores antrópicos. Esta camada não se 

comportou homogeneamente nos três metros de extensão, tanto em relação à composição, 

quanto à consistência e coloração do sedimento. O material arqueológico observado na Camada 

1 referiu-se à ocupação ceramista do Sítio Arqueológico do Vinhais Velho, cujo pacote 

sedimentar associou-se à ocorrência cerâmica, material lítico, malacológico e carvão. Foi 

coletado na superfície da Unidade de Escavação III material arqueológico do período histórico, 

principalmente louças e garrafas. Além disso, grande quantidade de lixo e material recente 

(garrafas e plásticos) estava depositado nos horizontes arqueológicos. 

Camada 2 – Sedimento Siltoargiloso Marrom-Acinzentado com Material Arqueológico e 

Conchas – com coloração 10 YR 5/2 indo de tons cinzas a marrom-acinzentado ao cinza-escuro, 

com grande umidade e forte compactação, entremeada por grandes bolsões de argila, com 

conchas inteiras, fragmentadas, calcinadas, e, principalmente, em decomposição, formando o 

pacote arqueológico. A camada 2 correspondeu a profundidade de 80 cm a 100 cm, com 20 cm 

de espessura. Nesta camada o material cerâmico estava associado a áreas com concentração de 

conchas, inclusive, com características diferenciadas em relação aos tipos cerâmicos até então 

observados no Sítio Arqueológico Vinhais Velho. A diferenciação dessa camada em relação às 

demais justificou a interpretação de que o pacote arqueológico observado associava-se a outro 

momento de ocupação do Sítio arqueológico Vinhais Velho, relacionado a uma ocupação 

sambaquieira. Pelo fato de este contexto ter sido diferenciado de todos até então escavado, 

decidiu-se permanecer a escavação por estratos e camadas naturais do sítio arqueológico, que 

finalizou em 100 cm de profundidade. Foram coletados amostras de sedimento com conchas 

para estudo de sua composição, fragmentos cerâmicos, restos faunísticos, principalmente ossos 

e conchas e carvão. A cerâmica se mostrou pouco fragmentada e sem percolação. Contudo, ela 

estava úmida e friável. Houve pouca inclinação dos fragmentos cerâmicos, não se apresentando 

de forma abrupta como nos níveis anteriores, estando os vestígios arqueológicos claramente 

associados ao seu contexto deposicional. A cerâmica da Camada 2 se diferenciou das demais 

observadas até então em todo o sítio arqueológico, apresentando antiplástico em concha, formas 

simples, decoração escovada, associada à Tradição Mina. 



 

 603 

Com relação à Unidade de Escavação IV, a mesma foi realizada para aprofundar o 

contexto arqueológico sobre a ocorrência de concha no registro arqueológico localizando-se na 

base do Perfil 3, ao lado da Unidade III, sendo considerada a superfície da Unidade IV, 

justamente a base da escavação da Unidade III, sendo iniciado em 80 cm de profundidade. 

Nesta Unidade a escavação foi realizada em níveis artificiais de 10 cm em 10 cm, 

conforme detalhamento como se segue: 

Foram escavados 8 (oito) níveis com intervalos de 10 cm em 10 cm; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre os 

níveis 1 a 10, correspondendo a 100 até 180 cm de profundidade, com material 

arqueológico ocorrendo até o nível 7 (sete); 

 A camada estéril desta Unidade de Escavação se deu a partir dos 170 cm de 

profundidade, correlacionada com a inexistência de material arqueológico e a 

ocorrência de sedimento marrom-alaranjado (10 YR 5/8) sem concreções lateríticas. 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 

eventos pós-deposicionais permitiram identificar 4 (quatro) camadas para a Unidade de 

Escavação IV. 

 As recorrências e as particularidades das camadas evidenciadas, levando em 

consideração as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro 

arqueológico, permitiram identificar 1 (um) momento de ocupação humana na Unidade 

de Escavação IV, quando se associaram todos os dados oriundos das campanhas de 

escavação e da análise dos vestígios arqueológicos. 

 A ocupação humana na Unidade de Escavação IV será descrita no último capítulo desta 

tese, com base na interpretação dos processos de formação do Sítio arqueológico 

Vinhais Velho, caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material 

cerâmica. 
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Prancha 40 – Perfil Nordeste da Unidade de Escavação IV do Sítio Arqueológico Vinhais Velho 
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O Perfil Nordeste correspondeu as Quadrículas A1, com 1 metro de extensão no sentido 

oeste-leste. Foram observadas neste Perfil 4 (quatro) camadas e 2 (duas) feições, conforme 

descrição das composições a seguir: 

Camada 1 – Sedimento Arenoargiloso Marrom-Amarelado Sem Material Arqueológico – 

coloração 10 YR 5/8 (marrom-amarelado), caracterizada por apresentar média umidade, baixa 

compactação, sem cerosidade e poucas bioturbações por raízes e radículas. A camada 1 se 

estendeu por toda a extensão Oeste-Leste do Perfil Nordeste, totalizando 100 cm de 

comprimento e ocorreu entre os níveis 7 e 8, avançando nas cotas do perfil de 169 cm a 180 cm 

de profundidade, com 11 cm de espessura. Esta camada se comportou homogeneamente em 

toda extensão, tanto em relação à composição quanto à consistência e coloração do sedimento. 

A Camada 1 correspondeu ao nível arqueologicamente estéril do sítio. 

Camada 2 – Sedimento Arenoargiloso Marrom-Amarelado Claro com Material Arqueológico – 

coloração 10 YR 5/8 (marrom-amarelado claro), caracterizada por apresentar média umidade, 

baixa compactação, sem cerosidade e poucas bioturbações por raízes e radículas. A camada 1 se 

estendeu por toda a extensão oeste-leste do Perfil Nordeste, totalizando 100 cm de comprimento 

e ocorreu entre os níveis 4 a 7, avançando nas cotas do perfil de 30 cm a 169 cm de 

profundidade, variando entre 10 cm e 30 cm de espessura, com intensa penetração na Camada 3, 

composta por sedimento arenossiltoso de coloração marrom-amarelado. Esta camada se 

comportou homogeneamente em toda extensão, tanto em relação à composição quanto à 

consistência e coloração do sedimento. A Camada 1 correspondeu ao início da ocupação 

sambaquieira do Sítio Arqueológico do Vinhais Velho, cujo pacote sedimentar associou-se à 

ocorrência cerâmica, material lítico, malacológico e carvão. 

Camada 3 – Sedimento Arenossiltoso Marrom-Amarelado com Material Arqueológico – 

Coloração 10 YR 5/6 (marrom-amarelado), caracterizada por média umidade, baixa 

compactação, sem cerosidade e poucas bioturbações por raízes e radículas. A camada 3 se 

estendeu por toda a extensão oeste-leste do Perfil Nordeste, totalizando 100 cm de 

comprimento, e ocorreu entre os níveis 4 a 6, avançando nas cotas do perfil de 30 e 60 cm de 

profundidade. Esta camada se comportou homogeneamente em toda extensão, tanto em relação 

à composição quanto à consistência e coloração do sedimento. Contudo, a espessura variou 

consideravelmente, causada pela penetração das Camadas 2 e 4, entre 10 cm a 20 cm de 

espessura. A camada 3 permaneceu associada à ocupação sambaquieira do Sítio arqueológico 

do Vinhais Velho, cujo pacote sedimentar foi formado por ocorrência cerâmica, material lítico, 

malacológico, ossos de peixe, blocos de laterita e carvão. Nesta Camada foi evidenciada 

estrutura de combustão delimitada por blocos de laterita pequenos, em semicírculo, com grande 

concentração de carvão e fragmentos cerâmicos em seu interior. A fogueira foi mantida na 

unidade de escavação para retirada em bloco ao término da escavação. 
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Camada 4 – Sedimento Arenossiltoso Marrom-Amarelado Escuro com Material Arqueológico 

– Coloração 10 YR 3/6 (marrom-amarelado escuro), caracterizada por média umidade, baixa 

compactação, sem cerosidade e poucas bioturbações por raízes e radículas. A camada 4 se 

estendeu por toda a extensão oeste-leste do Perfil Nordeste, totalizando 100 cm de comprimento 

e ocorreu entre os níveis 1 a 4, avançando nas cotas do perfil de 0 e 40 cm de profundidade. Esta 

camada não se comportou homogeneamente em sua extensão, uma vez que estava entremeada 

por uma feição formada por conchas inteiras, calcinadas e fragmentadas, grande parte em 

decomposição, localizada na parte central da camada 4. Pelo exposto, a espessura variou 

consideravelmente, situando-se entre 12 cm a 40 cm de espessura. A camada 3 permaneceu 

associada à ocupação sambaquieira do Sítio Arqueológico do Vinhais Velho, cujo pacote 

sedimentar foi formado por ocorrência cerâmica, material lítico, malacológico, ossos de peixe, 

blocos de laterita e carvão. 

Feição 1 – Sedimento Arenoargiloso Amarelo-Avermelhado Sem Material Arqueológico – 

Coloração 7.5 YR 6/6 (amarelado-avermelhado), caracterizada por média umidade, alta 

compactação, sem cerosidade e poucas bioturbações por raízes e radículas. Não apresentou 

material arqueológico. A feição 1 situou-se entre as camadas 2 e 4, depositada na Camada 3, 

com cerca de 35 cm de extensão no sentido oeste-leste e espessura variando entre 3 e 7 cm. 

Feição 2 – Camada de Conchas em Decomposição – formada por conchas majoritariamente 

trituradas ou em decomposição associada a lentes de conchas inteiras e calcinadas de várias 

espécies de bivalves e gastrópodes e grande quantidade de material arqueológico, 

principalmente fragmentos cerâmicos e restos faunísticos. Correspondeu ao pacote arqueológico 

da ocupação sambaquieira, com forte presença de cultura material associada a esse momento de 

ocupação. Estruturas de combustão, sepultamento e habitação, além de várias feições e 

concentração de materiais arqueológicos, foram observadas nessa camada. A feição 2 estava 

depositada na camada 4, com cerca de 85 cm de extensão no sentido oeste-leste, sendo que em 

alguns pontos houve penetração do sedimento da camada majoritária em relação ao depósito de 

conchas, variando entre 0 e 50 cm, penetrando nas camadas 2 e 3. Nesta profundidade a 

cerâmica observada associou-se à Tradição Mina, apresentando formas simples, tratamento de 

superfície escovado ou espatulado e antiplástico em concha. 

 

4.3.3.7 Estruturas e feições 

As únicas estruturas observadas nas Unidades de Escavação do Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho foram de combustão. No entanto, foram concentrações de material cerâmico e 

alinhamento de malacológicos que denotaram alguma intencionalidade em sua arrumação. 
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As feições foram ocasionadas, principalmente, pela ação humana, a exemplo do depósito de 

lixo, queimada, edificação e terraplanagem na área do sítio arqueológico; e ação natural 

causadas pela bioturbação de caules e raízes das árvores, radículas de gramíneas e buracos de 

insetos e pequenos roedores. 

As fichas a seguir ilustram as estruturas e feições observadas no Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho. 
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ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 1 

LOCALIZAÇÃO: 

Unidade de Escavação I, Quadrícula A1 

NÍVEL: 30 a 40 cm  

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada próxima à parede norte da quadrícula A1, estruturada por blocos de laterita médios e 

pequenos, com concentração de carvão no seu interior. Foram observados fragmentos cerâmicos no interior 

da estrutura de combustão. Apesar disso, material ósseo e malacológico não estava associado à fogueira. A 

fogueira estava relativamente estruturada, com as rochas alinhadas em círculo com as seguintes medidas: 26 

cm de raio e 5 cm de espessura da camada correspondente à área de combustão. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia da Via Expressa, 2012.  

ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 2 

LOCALIZAÇÃO: 

Unidade de Escavação III, Quadrícula A1 

NÍVEL: 40 a 50 cm  

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada no meio da quadrícula, estruturada por blocos de laterita pequenos e fragmentos 

cerâmicos, sem conformação definida, com grande concentração de carvão, ossos de peixe e fragmentos 

cerâmicos e material lítico, apresentando 32 cm de extensão e 16 cm de largura, com 12 cm de espessura da 

camada correspondente à área de combustão. A fogueira foi mantida na unidade de escavação e retirada em 

bloco ao término da escavação. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: PBA de Arqueologia da Via Expressa, 2012. 

ESTRUTURA DE COMBUSTÃO 3 

LOCALIZAÇÃO: 

Unidade de Escavação III, Quadrícula A1 

NÍVEL: 70 a 80 cm  

DESCRIÇÃO 

Fogueira evidenciada no meio da quadrícula, estruturada por blocos de laterita médio e grandes e fragmentos 

cerâmicos, sem conformação definida, com grande concentração de carvão e fragmentos cerâmicos e material 

lítico, apresentando 62 cm de extensão e 29 cm de largura, com 14 cm de espessura da camada 

correspondente à área de combustão. Não foram observados vestígios faunísticos associados à estrutura de 

combustão. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

    

Fotos: PBA de Arqueologia da Via Expressa, 2012. 

ALINHAMENTO DE MALACOLÓGICOS 1 

LOCALIZAÇÃO: 

Unidade de Escavação I, Quadrícula: B2 

NÍVEL: 20 a 30 cm 

DESCRIÇÃO 

Além das estruturas já conhecidas para os sítios pré-históricos brasileiro foram observadas no Vinhais Velho 

conchas de gastrópodes alinhadas de maneira intencional. Esse alinhamento foi observado em nível pouco 

profundo, na camada associada à ocupação ceramista, onde foram registradas observadas 8 (oito) carapaças 

de moluscos, fissuradas e polidas, algumas depositadas sobre outras com dois fragmentos cerâmicos na 

extremidade do alinhamento, auxiliando na sua fixação, daí residindo a lógica da intencionalidade no arranjo 

dos malacológicos, com 28 cm de extensão e 15 cm de largura e 9 cm de altura. O alinhamento malacológico 
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foi preservado e retirado em bloco para futuros estudos. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: PBA de Arqueologia da Via Expressa, 2012. 

CONCENTRAÇÃO DE CERÂMICA 

LOCALIZAÇÃO: 

Unidade de Escavação I, Quadrícula A1 e A2 

NÍVEL: 20 a 30 cm 

DESCRIÇÃO 

Nos níveis mais superficiais do sítio arqueológico, na camada associada à ocupação ceramista do Vinhais 

Velho, foi observada grande concentração de material cerâmico, com os fragmentos remontáveis, oriundos do 

mesmo recipiente cerâmico. Por vezes o material ocorreu associado a raízes e radículas, que provavelmente 

fragmentaram a peça. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Fotos: PBA de Arqueologia da Via Expressa, 2012. 

BIOTURBAÇÃO 1 

Localização: 

Todas as Unidades de Escavação 

NÍVEL:  

Todos os níveis escavados 

DESCRIÇÃO 

As feições observadas no sítio arqueológico foram caracterizadas por bioturbações e atividades antrópicas. 

No sítio arqueológico foram observados negativos de troncos de árvores, penetração de raízes e radículas, 

buracos de insetos etc. As perturbações antrópicas no sítio arqueológico relacionaram-se ao depósito de lixo, 
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terraplanagem e edificação sobre o sítio arqueológico 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

   

  

Fotos: PBA de Arqueologia da Via Expressa, 2012. 
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4.3.5 Sítio Cerâmico Maiobinha I 

4.3.5.1 Localização geográfica, inserção na paisagem e grau de integridade 

 

O Sítio arqueológico Maiobinha I localizou-se no bairro da Maiobinha/Forquilha, zona 

urbana de São Luís, na microrregião de São Luís, porção Central da Ilha de São Luís, na Gleba 

do Rio Anil, às margens do igarapé Paciência, tributário do rio São João, na Bacia do Santo 

Antônio. 

O local de inserção deste sítio arqueológico apresentou como limites geográficos: ao 

norte, a Rodovia MA 201 – Estrada de São Luís – São José de Ribamar; ao sul com a unidade 

da FUNAC – Maiobinha; a oeste com a rua do antigo aprendizado agrícola e a leste com o 

retorno da Forquilha. 

A UTM na área central do Sítio Arqueológico Maiobinha I situou-se na Zona 23M 

587621/9717504 (Longitude O 44° 12' 43'' S e Latitude 2° 33' 20''), com elevação de 36 m 

acima do nível do mar. 

O Sítio Arqueológico Maiobinha I foi evidenciado acidentalmente nas atividades de 

construção de um condomínio residencial no bairro da Forquilha
60

, que foi embargado em 

decorrência da proximidade do empreendimento com o Sambaqui da Maiobinha, conhecido da 

literatura arqueológica e registrado no IPHAN. 

A característica marcante da área onde o Maiobinha I está inserido é a grande riqueza 

hídrica formada por rios perenes e intermitentes, brejos, nascentes e estuários, sendo banhado 

                                                 
60 Em atividades de fiscalização, o IPHAN-MA detectou a edificação de condomínio residencial em área próxima ao 

Sambaqui da Maiobinha, sem o devido licenciamento ambiental. No intuito de proteger o bem arqueológico de 

possíveis impactos a obra foi embargada até que medidas de mitigação e compensação de possíveis danos fossem 

apresentadas pelo empreendedor à referida Autarquia. O fato foi oficializado ao Ministério Público Federal – 

Procuradoria da República em 25 de novembro de 2011. Após a denúncia, foi feita vistoria no local da obra onde se 

constatou dano à matriz arqueológica existente na área do empreendimento. Em 17 de janeiro de 2012 foi emitido 

pelo IPHAN Embargo Extrajudicial N.º 001/2012 que determinou a “paralisação imediata das obras de qualquer 

natureza realizadas pelo empreendimento na área do Sambaqui da Maiobinha, localizado na Estrada Ribamar, tendo 

em vista que os estudos arqueológicos preventivos na área do referido empreendimento não foram realizados, 

estando, portanto, em desacordo com a legislação vigente”. Em Ofício n. 027/2012, GAB/IPHAN/MA, de 20 de 

janeiro de 2012, o IPHAN solicitou ao empreendedor que providenciasse a elaboração do Diagnóstico Arqueológico 

e Laudo sobre o impacto das obras. Em 23 de janeiro de 2012 foi encaminhado ao IPHAN o Parecer Técnico 

Especializado referente à inserção do empreendimento imobiliário em relação ao Sambaqui da Maiobinha, em São 

Luís – MA, elaborado por este arqueólogo. O objetivo do Parecer Técnico Especializado foi o de responder as 

indagações do IPHAN, avaliar a situação do impacto e fornecer subsídios técnico-científicos para cumprir as 

recomendação presentes na IT – IPHAN n. 19/2012, chegando as seguintes conclusões: 1º - as atividades de 

engenharia para implantação do empreendimento imobiliário ocasionaram danos diversificados à matriz 

arqueológica. Nesse sentido, o reconhecimento de campo, associado ao levantamento documental da área de 

implantação do empreendimento confirmaram a presença de vestígios arqueológicos de distintos períodos; 2º - o 

material arqueológico observado na área do empreendimento não se associou aos vestígios característicos do 

sambaqui da Maiobinha, localizado próximo ao empreendimento, mas a outro tipo de sítio arqueológico, relacionado 

a grupos ceramistas não sambaquieiros. O Parecer Técnico Especializado do Empreendimento foi avaliado e 

aprovado pela IT n. 022/2012 CT/IPHAN/MA de 23 de janeiro de 2012, que indicou a execução de prospecção 

arqueológica, resgate arqueológico, monitoramento arqueológico e educação patrimonial, conforme legislação, para 

compatibilização das fases do empreendimento com a pesquisa arqueológica e desembargo do empreendimento. Tais 

atividades foram coordenadas por este arqueólogo, mediante ao Processo IPHAN nº 01494.000040/2012-51. 
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pela bacia do rio Santo Antônio, igarapé paciência, entre os estuários da Baía de São Marcos e 

de São José. 

A distância atual do sítio arqueológico em relação ao curso d’água mais próximo é cerca 

de 100 m do igarapé Paciência. Este ambiente é pouco influenciado pela dinâmica das marés, 

diferentemente dos sítios arqueológicos já apresentados. Contudo, o igarapé Paciência, que 

deságua no rio São João, junto a este rio desemboca na Baía de São José, dando acesso à linha 

costeira e ao ambiente de praias e mangues. 
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Prancha 41 – Inserção geográfica do Sítio arqueológico Maiobinha I – São Luís - MA 
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A paisagem de inserção do Sítio Maiobinha I é fundamentalmente caracterizada pela 

presença de cursos d’água que deságuam na baía de São José, principalmente, o igarapé 

Paciência e cursos d’água menores. 

Este ambiente, apesar de se situar entre as baías de São Marcos e São José não sofre a 

influência diária da dinâmica hídrica costeira, estando situado em áreas de cotas mais altas, 

junto a nascentes e cursos de água doce. 

  

Figura 484 a-b – Igarapé Paciência que margeia a área do Sítio Maiobinha I. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

Este sítio arqueológico situou-se na junção entre terra firme e a zona da calha, com 

altimetria aferida em 36 m acima do nível do mar, com área de captação de recurso situando-se 

no médio litoral e zona de calha, às margens do igarapé Paciência, rio São João e tributários e na 

zona costeira das Baías de São Marcos e de São José.  

A cobertura vegetal encontrada na área do Sítio Maiobinha I está constituída 

essencialmente por duas associações florísticas, que integram duas Províncias Fitogeográficas 

presentes na região. A Província Amazônica representada pela mata ciliar e a mata de cocais, 

indicada pelas palmeiras de babaçu, juçara e buriti (conforme sistema fitogeográfico proposto 

para o Brasil (MARANHÃO, 2010). 

  

Figuras 485 a-b – Cobertura vegetal da área do Sítio Maiobinha I. Fotos Arkley Bandeira, 2012. 
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Sobre o grau de integridade do Sítio Maiobinha I, conforme citado anteriormente, este 

assentamento foi exposto pelo maquinário utilizado na terraplanagem da área de implantação 

dos blocos residenciais, sendo que nessas atividades foi removida grande parte da matriz 

sedimentar que conformava este sítio arqueológico. 

Em toda a documentação arrolada existem documentos emitidos pelo IPHAN – 

Superintendência do Maranhão e pelo MPF – Procuradoria da República comprovando danos 

significativos à matriz arqueológica. 

No âmbito do Maiobinha I processos de ordem cultural e natural vêm atuando na 

formação deste sítio arqueológico, culminando com a remoção de grossas camadas de terra nas 

atividades de terraplanagem que expôs e perturbou parte dos contextos arqueológicos históricos 

e pré-históricos deste assentamento. 

Avaliando por uma perspectiva diacrônica a paisagem onde o Maiobinha I está inserido 

percebeu-se que desde a expansão de São Luís em direção a São José de Ribamar, no início do 

século XX, facilitada pela existência de uma linha de bonde com tração animal e posteriormente 

elétrico, que facilitou o acesso aos bairros do Cutim, Outeiro e Anil, houve um adensamento 

populacional e o crescimento da cidade em área anteriormente classificada como zona rural. 

 

Figura 486 – Representação da navegação no rio Anil, em São Luís, feita pelo italiano Leone Righini, 

provavelmente no século XIX. Fonte: Caldas, 2008. 

 

Ao analisar fotos do início do século XX percebeu-se que o povoamento desta porção 

da Ilha de São Luís foi ocorrendo paulatinamente, com o rio Anil sendo a rota de penetração, 

por meio da navegação, desde o início da colonização. Várias aldeias indígenas foram relatadas 

desde o bairro do Cutim do Padre e no Outeiro da Cruz, inclusive com sítios arqueológicos 

descobertos nessas localidades, conforme abordado no Capítulo 3 desta tese. 
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Figuras 487 a-b – Estrada férrea do Anil que levava ao povoado do Anil em imagens de 1908 feitas por Gaudêncio 

Cunha. Fonte: AML, 2008. 

 

A construção da estrada férrea e o transporte por bonde, primeiramente por tração 

animal e posteriormente por sistema elétrico, intensificaram a ocupação de novas áreas e o 

adensamento das existentes, ligando, finalmente, as cidades de São Luís e São José de Ribamar. 

 

  

Figura 488 a-b – Estrada férrea do Anil com o bondinho com tração animal em imagens de 1908 feitas por 

Gaudêncio Cunha. Fonte: AML, 2008. 
 

Além disso, o aproveitamento econômico recente da área onde está situado o Sítio 

Maiobinha I para implantação de estabelecimentos comerciais e condomínios residenciais vem 

causando danos á matriz arqueológica. 

A própria pavimentação da rodovia MA 201 que liga São Luís e São José de Ribamar 

cortou ao meio vários sítios arqueológicos, inclusive, os Sambaquis da Maiobinha e Sambaqui 

do Pindaí, este último praticamente destruído.  
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Segundo relatos, nas obras de pavimentação as conchas dos sambaquis foram retiradas e usadas 

como material de aterro. 

 

  

Figura 489 a-b – Rodovia MA 204 que liga São Luís a São José de Ribamar e edificações comerciais e residenciais 

recentes. Fotos: Arkley Bandeira, 2011. 

 

Com relação a área onde fica situado o Sítio Arqueológico Maiobinha I foi identificada 

em fiscalização rotineira do IPHAN impactos à matriz arqueológica causados pela retirada da 

cobertura vegetal, terraplanagem e aterro de vários pontos de um terreno com 114.186.00 m
2
, 

onde serão implantados 28 torres de apartamentos. 

Além da exposição de farto material arqueológico na terraplanagem houve corte e 

depósito de sedimento em várias partes do terreno, espalhando ainda mais os vestígios 

arqueológicos. 

 Nesse contexto foram observadas cavas para retirada de areia, associadas a 

outras transformações culturais, a exemplo da derrubada da cobertura vegetal, limpeza do 

terreno, depósito de lixo etc.  

Na escala micro, a existência de antigas moradias antes da implantação do 

empreendimento residencial, bem como áreas de cultivo e pomares, cujos quintais estavam 

sobre a camada de Terra Preta, oriunda do antigo aldeamento indígena, também constituiu em 

transformações culturais em pequena escala que incidiram na formação do registro arqueológico 

em tempos recentes. 

São evidentes os alicerces de muros que adentram na matriz sedimentar e eventualmente 

levaram dano ao sítio arqueológico, sendo comum a existência de materiais recentes e vestígios 

pré-históricos e históricos.  

Além disso, o lixo gerado ao longo dos anos por essas moradias é depositado ao ar livre 

ou em buracos, ou mesmo queimado. Todas essas ações se deram sobre o sítio arqueológico, 

ocasionado danos significativos ao contexto arqueológico. 

 



 

 619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prancha 42 – Transformações culturais ocorridas no Sítio arqueológico Maiobinha I - São Luís - MA 
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Com relação às áreas onde foram realizadas a prospecção e o resgate arqueológico 

restou as parcelas remanescentes do terreno em que a terraplanagem não havia sido feita pela 

não autorização da retirada das palmeiras de babaçu. Nessas manchas de vegetação algumas 

áreas do sítio arqueológico permaneceram livres do impacto, estando disponíveis para pesquisa. 

 

4.3.5.2 Pesquisas anteriores e levantamento documental 

 

A primeira descrição da aldeia da Maioba, posteriormente denominada de Maiobinha, a 

exemplo do Vinhais Velho, foi feita pelo capuchinho francês Claude d’Abbeville em sua 

passagem por São Luís. Esta aldeia foi alcançada quando a comitiva francesa a caminho de 

d’Essauap, os franceses passou novamente pela aldeia de Juniparã Pequeno, a meia légua da 

Juniparã Grande, encontrando no caminho a Aldeia da Maioba, conforme citação do religioso: 

 

Passamos por Juniparã Pequeno, distante do grande meia légua, seguimos 

para a Maioba, onde chegamos à tarde, sendo recebidos muito afetuosamente 

pelo principal, que nos disse já esperar-nos há muito tempo, e que por isso 

não tinha deixado um só dia de ir ou mandar caçar para ter sempre pronta 

alguma coisa quando chegássemos. Este homem era um bom velho, e já tinha 

visto todas as guerras dos portugueses e, além disso, discorria o melhor que 

era possível. Tinha prazer de passas todas as noites discorrendo sobre vários 

assuntos, quando desejavam ouvi-lo. Estimou-nos particularmente, e mais do 

que todos empregou esforços para construir-nos uma casa e capela a fim de 

ser celebrado o santo sacrifício da missa, trabalhando ele mesmo com alegria 

e com seu exemplo animado os outros. Pouco depois de nossa chegada, fez 

ele reunião geral, onde se achou o Sr. Des Vaux, para dizer-lhes o mesmo já 

dito aos outros, com que muito se alegram os habitantes deste lugar, 

especialmente o seu principal, e na proporção de estima e amizade que nos 

dedicava. (D’ABBEVILLE, 2002, p. 146) 

 

Cabe ressaltar que o Sítio da Maiobinha I encontrava-se próximo ao sambaqui de 

mesmo nome, que provavelmente foi ocupado anteriormente à existência do sítio cerâmico. Por 

sua vez, a descoberta do Sambaqui da Maiobinha foi feita pelo geógrafo maranhense Raimundo 

Lopes, já descrita no Capítulo 3. Lopes, em 1937, relatou a descoberta do sambaqui da 

Maiobinha, em área próxima ao sítio Maiobinha, conforme relato: 

 

Em 1921 efetuei uma das minhas visitas àquelas antigalhas, acompanhado 

dos meus alunos do Liceu Maranhense, os quais conduzi também em 

excursões escolares ao “sambaqui da Maiobinha” e ao “Outeiro da Cruz”, 

onde existe um cruzeiro comemorativo ao combate do Cutim, travado entre 

lusos-maranhenses e holandeses. (LOPES, 1937, p. 82) 
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Sobre o sambaqui da Maiobinha, Raimundo Lopes (1970) em Uma Região Tropical, 

publicada originalmente em 1916, escreveu: 

 

Os sambaquis da Maiobinha e Pindaí, por nós estudados ficam ambos no 

interior da Ilha do Maranhão. O da Maiobinha, na zona das cabeceiras dêsse 

rio e a 8,5km da costa livre e a 10 km do alcance da maré no vale do rio e a 

3,5km da vila do Anil, aonde chega a maré mas as aguas são contravertentes 

às do lugar do sambaqui – é o mais eloqüente atestado, em contraste com a 

atual invasão do mar, de um antigo “recuo da linha da costa”, pois a sua 

camada, mais ou menos unfirme, de conchas marinhas de 2 a 2,5m de 

espessura, apresenta vestígios arqueológicos numerosos mas só na parte 

superior. O do Piandaí, no vale do rio São João, tem características análogas; 

são, pois sambaquis mistos de superposição normal, de vestígios 

arqueológicos a antigo banco de concha natural. Os sambaquis, os dados 

geológicos e a coexistência atual, na Ilha, de uma costa com altas dunas (ao 

norte) e de esteiros, de mangais, levam-nos a ver, nas transformações desses 

litorais, uma luta constante e multissecular, com fases de maior 

sedimentação, correspondentes às de clima mais sêco, e nas quais o tipo de 

costa arenosa, de sedimentação eólica, ganhou terreno sôbre o da costa 

vasosa, de erosão estuarina. (LOPES, 1970, p. 22) 

 

Sobre a cultura material observada por Raimundo Lopes no sambaqui da Maiobinha 

foram descritas as principais características dos vestígios cerâmicos: 

 

A cerâmica dos sambaquis maranhenses é de técnicas mais rudimentares que 

a da maior parte das estearias ou a dos tupis históricos (cemitério do Cutim 

do Padre, pesquisas de Antônio Lopes e Braulino de Carvalho). Com efeito 

não encontramos nos sambaquis cerâmica pintada, mas apenas gravada, com 

bordas marcadas a dedos, raspagens, etc., formando estas desenhos 

geométricos. Achamos também (Maiobinha) uma cabeça de animal. (LOPES 

1970, p. 183) 

 

Em relação ao material lítico, Lopes (1970) relatou em seu livro: 

 

Apesar da presença no sambaqui da Maiobinha, de uma espécie de ralador de 

pedra lascada (quartzito) análogo aos da Patagônia e a certo tipo de 

solutrense europeu, a presença de machados de pedra alisada e a cerâmica 

afastam qualquer ligação entre as nossas jazidas e o paleolítico ou mesmo o 

protoneolítico europeu; tais formas são meros resíduos de tipos primitivos 

comuns aos dois continentes, no seio de culturas relativamente recentes. 

(LOPES, 1970, p. 184) 
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Além dessas informações essenciais para a caracterização desse sambaqui ao longo do 

tempo, Lopes (1970) aliou seu conhecimento de geografia e arqueologia para tecer 

considerações sobre o paleoambiente da Ilha de São Luís e a área do Sambaqui da Maiobinha: 

 

Com efeito, pode-se admitir que os sambaquis da ilha do Maranhão, 

particularmente o da Maiobinha, tão distanciado do mar e formado de uma 

camada de conchas e areia, inteiramente natural e à qual está superposta a 

camada mista de conchas e artefatos, com um estabelecimento humano sôbre 

uma praia conchilífera foram depositados ao fim de um período de avanço do 

mar (é claro que já no tempo geológico recente) seguindo-se a fase de 

sedimentação que aterrou os vales dessa ilha. (LOPES, 1970, p. 184) 

 

Em outro artigo de Raimundo Lopes, publicado na Revista do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, em 1937, ficou evidente o risco de destruição do sambaqui da 

Maiobinha causado pelo crescimento da cidade de São Luís em direção a São José de Ribamar: 

 

No caso especial da Maiobinha, o sambaqui, situado à distância de uma légua 

apenas da vila suburbana do Anil, que é atualmente o ponto terminal dos 

bondes da capital maranhense, presta-se admiravelmente ao papel de jazida 

típica e até turística. A melhoria da estrada que por ele passa, assim como, 

pelo sambaqui do Pindaí, e termina em S. José de Ribamar, onde se celebra 

tradicional romaria, seria a providência primordial. A construção de um 

pouso na Maiobinha e de uma estrada que, demandando a belíssima praia do 

Olho d’Água, completasse a rede rodoviária local, seria o bastante para dar 

ao interior da Ilha uma acessibilidade econômica e turística de grande alcance 

para o desenvolvimento da cidade. O preparo, no talude à beira da estrada, de 

um córte do sambaqui onde pudessem ser vistas as suas camadas 

características, sob abrigo conveniente, ficando o resto protegido por um 

revestimento relvoso, faria dessa jazida uma verdadeira lição prática sobre a 

natureza e as origens indígenas. (LOPES, 1937, p. 88) 

 

 Na mesma revista em que Lopes publicou seus apontamentos sobre o sambaqui da 

Maiobinha outra pesquisadora também citou a existência deste sítio arqueológico:  

 

Em São Luíz do Maranhão, foi demolida pela estrada, parte do sambaqui da 

Maiobinha, estudado pelo sr. Raimundo Lopes, e que revela interesse 

singular, na série de variantes que os conchais representam. (TORRES, 1937, 

p. 18) 

 

Sobre esta situação, Lopes (1937, p. 94) recomendou: “impõem-se urgentemente, a 

proibição de caieiras e quaisquer depredações nos sambaquis e outras jazidas contendo crânios e 
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artefactos indígenas. Indicamos como especialmente digno de urgentes providências e medidas 

complementares, o sambaqui da Maiobinha, no Maranhão”. 

 

 

Figura 490 – Mapa do Sambaqui da Maiobinha. 

Autoria: Raimundo Lopes,  1937. 

Figura 491 – Planta do Sambaqui da Maiobinha. 

Autoria: Igor Chmyz. 

 

Nova menção ao sambaqui da Maiobinha e a outros sítios existentes na região foi feita 

pelo etnógrafo Curt Nimuendajú, que em correspondência ao Sr. Carlos Estevão de Oliveira 

escreveu em carta de 23 de setembro de 1928: 

 

Hoje, porém como é domingo, resolvi dar um passeio. Tomei a Kodak 

embaixo do braço e fui com o bonde para o Anil. De lá continuei a pé a esmo 

pela estrada afora que vai a São José de Ribamar. Capoeiras, sítios 

sonolentos, um negro com um cofo, poeira, duas negrinhas, areia, um solão 

abrazador, uma negra com um cofo, etc. etc. O passeio começou a enfadar-

me e pensei em voltar. Mas, de repente: - ?! - !!! Cacos de louça de índio!!! O 

chão todo salpicado de fragmentos de conchílios!!! Tudo isso nos barrancos 

ao lado da estrada onde passava placidamente um negro velho com dois 

cofos: 

“Hein, colega? Como se chama este lugar aqui?” 

“Maiobinha” 

Sem ter a menor intenção de me ocupar com investigações arqueológicas eu 

tinha dado de nariz no Sambaqui da Maiobinha! 

Eu me lembrava malmente que Raimundo Lopes (aí tinha rebentado o cordão 

da máquina, de maneira que só pude continar a carta [...]. (NIMUENDAJU, 

2000, p.18) 

 

Na continuação da carta ao Sr. Carlos Estevão de Oliveira, o pesquisador retomou a 

descrição sobre o sambaqui da Maiobinha em 26 de setembro de 1928: 
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Pois como eu ia dizendo: só tinha uma vaga lembrança que Lopes 

mencionava este sambaqui no seu trabalho sobre as estearias. Resultado: 

consegui num só sítio um monte de cacos pintados provenientes de uma 

igaçaba. O velho que descobriu ela teve a péssima lembrança de soltar 

diversos “Diabos” quando tirou-a do buraco. Conseqüência: o dinheiro virou 

todo em obra de 1 quilo de pó amarelo, e o velho, justamente indignado com 

esta transformação, vingou-se na igaçaba bem vingado, quebrando-a bem 

miudinha. Mesmo assim achei muito interessantes ornamentos naqueles 

cacos. Consistem de labirintos e volutas de linhas e pontinhos de tinta preta 

sobre fundo de esmalte branco, e barras vermelhas. Arrumei mais três 

instrumentos de pedra. Estas coisas foram encontradas na beira do dito 

sambaqui. A louça que se acha misturada com os conchílios é quase toda lisa 

e, quando enfeitada, os ornamentos são gravados. Disseram-me que foram 

encontradas outras igaçabas lisas e sem pintura dentro do próprio sambaqui. 

Todas as igaçabas aí encontradas serviram para enterro secundário: aquela da 

qual eu trouxe os fragmentos podia ter tido uns 60 cm de diâmetro no 

máximo. Todas pertencem claramente às (diversas?) populações pré-tupi da 

Ilha. (NIMUENDAJU, 2000, p.118) 

 

 

Figura 492 – Reprodução de fragmentos cerâmicos encontrados no entorno do sambaqui da Maiobinha 

feita por Curt Nimuendajú, em 14 de outubro de 1928, para o seu colega Carlo Estevão. 

 

Após todos os relatos sobre a área do Sambaqui da Maiobinha, ainda início do século 

XX, Mário Ferreira Simões, do Museu Paraense Emílio Goeldi, um dos pioneiros da pesquisa 

arqueológica de cunho acadêmico em São Luís, escavou o sambaqui da Maiobinha, em 1971, 

conforme nos informaram Olavo Correia Lima e Olir Correia Lima Aroso. 

Esses autores redigiram uma síntese dos achados arqueológicos no Maranhão, 

denominada de Pré-História Maranhense, em 1989, e sobre as atividades de Simões e equipe 

nos sítios arqueológicos maranhenses escreveram: 

 

Foi justamente Raimundo Lopes (1916) quem primeiro estudou os sambaquis 

maranhenses, encontrando neles cultura cerâmica lítica. Seguiram-se os 

estudos de Braulino de Carvalho, no Cutim do Padre; as prospecções de 

Silvestres Fernandes, em Cururupu. As pesquisas estratigráficas se iniciaram 
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com Mário Simões e Correia Lima, na Maiobinha. Nessa mesma época, 

Simões ainda pesquisou um sambaqui em Iguaíba. Correia Lima pesquisou 

sambaquis em Tutóia (1979), em Araioses (1979), em Ribamar (1972), em 

Iguaíba (1980), Turu (1979), Quebra-potes (1985), Bacanga (1981), Periá 

(1979-85), Anajatuba (1979), etc. (CORREIA e AROSO, 1989, p. 75) 

 

Sobre as descobertas efetuadas no sambaqui da Maiobinha, os autores relataram: 

 

Em 1971, esteve pesquisando na Ilha de São Luís, o arqueólogo Mário 

Simões. Ao leva-lo ao sambaqui Raimundo Lopes (Maiobinha) combinou 

com Correia Lima que este ficaria com a parte “palenteológica” e aquele com 

a arqueológica. Teve sorte: no meio de uma trincheira 2, foi encontrado um 

fóssil de mulher e, logo depois, outro de uma criança de 6 anos. O sambaqui 

Raimundo Lopes, como denominou Correia Lima em homenagem ao nosso 

arqueólogo, fica na Maiobinha, há trezentos metros da Forquilha, na Rodovia 

de Ribamar, defronte da entrada do Horto Florestal ou antigo aprendizado. 

Como fica dentro da Grande S. Luís, serve-nos de sambaqui-escola, sendo 

visitado duas vezes por anos, pelos nossos alunos, para conhecer 

praticamente um sambaqui. (CORREIA e AROSO, 1989, p. 75) 

 

No capítulo sobre os Sambaquis Maranhenses, Lima e Aroso (1987) forneceram 

informações importantes sobre os sepultamentos exumados, como se segue: 

 

O fóssil adulto estava enterrado fletido, virado para o nascente, como 

constumava fazer o Tupinambá, em seus enterros primários. Tinha uma 

grande fratura no crânio, dando a impressão de haver sido morto a tacape. Foi 

encontrado em seu pescoço um cordão, cujas contas eram pequenas vértebras 

de peixe...Já havíamos calculado o índice cefálico e a capacidade craniana, 

pelo processo indireto, usando a fórmula de Correia Lima. Índice cefálico: 83 

(braquicéfalo). Capacidade craniana: 1.350 (aristencéfalo). (CORREIA e 

AROSO, 1989, p. 75) 

 

O material coletado no sambaqui da Maiobinha por Mário Simões foi datado e os 

resultados apresentados por Lima e Olavo (1987): 

 

O aspecto craniano em nada se diferencia de um crânio moderno. Pela 

profundidade em que se encontrava, trata-se de um fóssil holoceno, com 

antigüidade relativa de 3.000 anos. O material arqueológico (carvão) foi 

datada pelo C 14, na Smithsonian Institute, a pedido do professor Simões, de 

que resultou duas datações: AD – 545 e AD – 705, dando assim uma idade 

aproximada de 2.526 a 2.686 anos. Infelizmente, essas datações absolutas não 

trazem o nível estratigráfico, o que nos leva à dúvida de que possa haver 
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possibilidade de datações mais recuadas. (CORREIA e AROSO, 1989, p. 

75). 

 

Sobre a cultura material observada no sítio, os autores relataram: 

 

O homem da Maiobinha possuía cultura neolítica. Era apanhador de víveres e 

agricultor incipiente, com vida sedentária em aldeias. Usavam implementos 

líticos polidos, a exemplo de seus machados, com os quais faziam as roças de 

mandioca, com ajuda de coivaras. Usavam forte cerâmica, algumas decoradas 

com traços incisos e excisos com os quais faziam vários desenhos, algumas 

pinturas mono ou policromáticas. Alimentavam-se de preferência de caça e 

da pesca, cujas reminiscências fósseis são encontradas, especialmente as 

resistentes conchas de moluscos, etc. (CORREIA e AROSO, 1989, p. 76) 

 

Lima e Aroso cometeram um equívoco ao associar o sambaqui da Maiobinha aos 

indígenas de origem Tupi-guarani, como se segue: “pertence a família dos Brasílidas, 

notadamente dos Tupi-Guarani, em particular ao Tupinambá, o anfitrião de João de Barros, La 

Ravardiére e de Jerônimo de Albuquerque” (CORREIA e AROSO, 1989, p. 75). 

 Ressalta-se que o Sambaqui da Maiobinha foi habitado por povos sambaquieiros 

pescadores-caçadores-coletores, com cerâmica filiada à Tradição Mina e não à Tupiguarani, 

sendo esse aspecto evidenciado pelos trabalhos de Simões (1981a) e Bandeira (2008b).  

Contudo, é notório que houveram reocupações humanas em tempos pré-coloniais na 

área onde se situou o sambaqui da Maiobinha por povos de distintas filiações culturais, a 

exemplo dos pescadores-caçadores-coletores e agricultores-ceramista, inclusive com cerâmica 

bem próxima à da Tradição Tupiguarani e de grupos amazônicos.  

Pelo exposto, o Sítio Maiobinha I apresentou características mais próximas às 

considerações de Nimuendajú (2000) do que as colocadas por Lima e Aroso (1987), com a 

cerâmica distinta da observa por Simões (1981a) no Sambaqui da Maiobinha, nas proximidades 

do sítio relatado. 

Conforme pontuado no Capítulo 3, antes de localizar e escavar alguns assentamentos de 

pescadores-coletores-ceramistas na capital maranhense, Mário Ferreira Simões já desenvolvia 

pesquisas nos sambaquis do litoral do Salgado, no Pará. Foi por meio dessas pesquisas que a 

antiguidade da cerâmica pré-colonial dessa região ficou evidenciada, com base nas datações em 

C
14

 que a situou entre 3.000 a 1.600 a.C. (SIMÕES, 1981a).  
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No Projeto São Luís foram localizados e pesquisados oito sambaquis, dos quais apenas 

dois (Maiobinha e Guaíba) não haviam sido destruídos. Estes dois foram escavados 

estratigraficamente, enquanto os demais, com apenas delgada camada residual, foram 

prospectados (levantamento topográfico e coleta de amostragem superficial) (Plano de 

Pesquisas de Mário Ferreira Simões para 1975, 1975c). 

Nos sambaquis da Maiobinha e Guaíba os cortes estratigráficos objetivaram determinar 

o período cerâmico e coletar amostras datáveis. No sambaqui da Maiobinha foram exumados 

dois sepultamentos. O carvão extraído junto aos esqueletos revelou duas datações por C
14

, com 

uma idade aproximada entre 2.526 a 2.686 anos A.P. (LIMA e AROSO, 1989).  

 

 

Figura 493 – Sepultamento fletido entre 1,80/2,00 m exumando no Sambaqui da Maiobinha, na Ilha de 

São Luís. (Foto: SIMÕES, 1981b). 

 

Dentre as atividades desenvolvidas para o estudo do material arqueológico proveniente 

das pesquisas na Ilha de São Luís, observou-se no Plano de Pesquisas de Mário Ferreira 

Simões para o ano de 1975, (1975c) “a análise e classificação do material coletado na escavação 

do sítio-sambaqui MA-SL-4: Maiobinha e tentativa de seriação; análise e classificação do 

material de superfície coletados nos sambaquis residuais MA-SL-5 e MA-SL-11 e análises 

comparativas dessas evidências com aquelas da fase Mina” (SIMÕES, 1975c, p. 2). 

Sobre as metas pretendidas para o Projeto São Luís, o referido autor pretendia 

reconhecer e comparar o material coletado nos sambaquis, especialmente o MA-SL-4: 

Maiobinha, elaborar a seriação da cerâmica, enviar amostras de carvão (fogueiras) para análises 

por C
14

 e publicação de um trabalho preliminar (Plano de Pesquisas de Mário Ferreira Simões 

para o ano de 1975, 1975c). 
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Com relação à fauna malacológica dos sambaquis da Ilha de São Luís, Simões (1975a) 

afirmou que “com exceção do sambaqui da Maiobinha, todos os demais são compostos por 

Anomalocardia brasiliana (predomínio), seguindo-se em importância Crassostrea arborea, 

Turbinella Laevigata, Thais sp. e Chione pectorina” (Relatório de pesquisas de Mário Ferreira 

Simões para 1975, 1975d, p. 8). 

Descrição pormenorizada foi encontrada sobre o sambaqui da Maiobinha, onde Simões 

realizou escavação estratigráfica que permitiu observar a presença de material arqueológico até 

1,95 m de profundidade, assentado sobre sedimentos amarelos (Grupo Barreiras). Como 

observado no Plano de Pesquisa de Mário Ferreira Simões para o ano de 1975, (1975c), o 

sambaqui da Maiobinha apresentou: 

 

Fauna malacológica composta por Chione pectorina, inúmeros fragmentos de 

cerâmica, conchas, nódulos de laterita, vértebras de peixes e ossos de 

animais. Encontrados ainda dois sepultamentos: um adulto em posição fletida 

e decúbito dorsal, com inúmeras contas de possível colar; outro ligeiramente 

ao lado e abaixo do primeiro, de uma criança, muito mal conservado. 

(SIMÕES, 1975c, p. 3) 

 

Em outro documento, o Relatório Sucinto das Atividades Científicas Realizadas no 1° 

Semestre de 1975 (1975a), Simões discorreu sobre a análise micro e macroscópica e a 

classificação tipológica de 14.300 fragmentos de cerâmica, acrescidos de outras evidências, 

provenientes do sambaqui da Maiobinha: 

 

Constatou-se ter sido o sambaqui construído e habitado por um grupo 

perfeitamente adaptado ao ambiente marinho litorâneo com subsistência 

básica apoiada na coleta de moluscos e peixes, e portadores de nível cultural 

de padrão formativo, comprovado pela presença de vários traços diagnósticos 

tipicamente formativo em sua cerâmica. Ainda que não tenhamos realizado a 

análise dos demais sambaquis pesquisados, essas inferências permitem 

concluir, preliminarmente, numa dispersão no sentido Norte-Leste de grupos 

ceramistas adaptados ao ambiente litorâneo, desde a Colômbia (Puerto 

Hormiga), passando pela Guiana (Fase Alaka), Leste do Pará (Fase Mina), 

Maranhão até o Recôncavo Baiano (Fase Periperi). Parecem corroborar nessa 

assertiva as datações por C-14 já obtidas: Puerto Hormiga – 3000 a. C.; Fase 

Mina – 2800 a 1600 a. C.; Fase Peripiri – 1000 a 800 a. C. (SIMÕES, 1975a, 

p. 9) 

 

Com relação aos demais sambaquis localizados e pesquisados por Simões e equipe no 

Projeto São Luís, o autor afirmou em Contribuição do Museu Paraense Emílio Goeldi à 

Arqueologia da Amazônia (1975e) que os outros assentamentos por “sua semelhança com os da 

fase Mina, são provavelmente mais antigos. Alguns desses sambaquis contêm fragmentos 
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cerâmicos temperados com areia e outros com cariapé, distintos daqueles dos sambaquis” 

(SIMÕES, 1975e). 

A partir dos dados gerados por Simões e equipe (1981a) algumas sínteses arqueológicas 

abordaram os sambaquis maranhenses, em especial no Anais do I Simpósio de Pré-História do 

Nordeste Brasileiro, ocorrido em 1991, em que são referenciados os sambaquis maranhenses no 

artigo Os sambaquis da Ilha de São Luís, de Ana Lúcia Machado, Conceição G. Corrêa e Daniel 

F. Lopes, do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Naquele período, o projeto Sambaquis da Ilha de São Luís, coordenado por Simões, 

estava sendo retomado por outros autores após o falecimento deste, principalmente para 

concluir as atividades de laboratório e publicação dos resultados (MACHADO et al., 1991). 

Sobre o sambaqui da Maiobinha os autores relataram: 

 

O sambaqui da Maiobinha, que estava em melhor estado de conservação, 

apresentou refugo ocupacional de cerca de 2 metros de espessura, composto, 

principalmente por valvas de moluscos em mistura com fragmentos de 

cerâmica, de artefatos líticos, vértebras de peixes, ossos de animais e 

presença de dois sepultamentos. Em uma primeira tentativa de seqüência 

seriada, notamos que a cerâmica é temperada, predominantemente, com 

conchas trituradas, seguido por areia e areia com cacos moídos. Junto a este 

material há outro, intrusivo, temperado com cariapé. O tipo de decoração 

predominante é a pintura ou banho vermelho. Já é uma cerâmica melhor 

elaborada e com técnicas decorativas bem sofisticadas. (MACHADO et al., 

1991, p.100). 

 

Em relação aos sepultamentos exumados no Sambaqui da Maiobinha, foram 

encontrados dois, ambos primários, sendo o primeiro de uma mulher, em posição fletida, em 

decúbito dorsal, associado a contas líticas, e o segundo de uma criança de colo, também 

associado a minúsculas contas líticas (MACHADO et al., 1991). 

Além disso, foram identificadas na fauna malacológica o predomínio de Chione 

pectorina, sendo que duas amostras de carvão forneceram datações de A.D. 545 e A.D. 705, que 

favoreceram correlacionar esses sítios a outros sambaquis do Pará. Sobre esse aspecto Machado 

et al., (1991, p. 100) comentaram: 

 

Pelos estudos iniciais, os três sambaquis em condições de escavação e que 

foram escavados: MA – SL – 4: Maiobinha, MA – SL – 5: Pindaí e MA- SL-

8: Guaíba - , não apresentaram características que permitissem correlacioná-

los com a fase Mina do litoral paraense. Além disso, pela datação obtida para 

o sambaqui MA – SL – 4, e pela sua semelhança com os outros dois, esses 

sambaquis parecem muito mais recentes do que os da fase Mina 

(MACHADO et al., 1991, p. 100). 
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A última síntese sobre o Sambaqui da Maiobinha foi apresentada por Gaspar e Imázio, 

em 2000, em Os Pecadores-coletores-caçadores do Litoral Norte Brasileiro, em que as autoras 

copilaram a bibliografia disponível e apresentaram um quadro de datações para o sambaqui da 

Maiobinha, conforme Tabela 23 a seguir. 

 

Tabela 23 – Datações para o Sambaqui da Maiobinha (São Luís - MA) 

Lab. Nº Data Material Referência 

estratigráfica 

Datação AP Fonte  

SI 2759 1976 Carvão  45-60 1245±95
 

Machado et al., 1991 

SI 2760 1976 Carvão  105-120 1405±70 Machado et al., 1991 

SI 4064 1979 Carvão  45-60 1865±130 Simões [s.d.] 

SI 4065 1979 Carvão  75-90 2090± 80 Simões [s.d.] 

Reproduzido de Gaspar e Imazio (2000). 

 

4.3.5.3 Detalhamento das campanhas de pesquisa 

 

Até o fechamento desta tese foram executadas 4 (quatro) campanhas arqueológicas no 

Sítio Arqueológico Maiobinha I para aquisição de dados, a exemplo de reconhecimento da área 

de pesquisa, prospecção, medição do sítio, escavações arqueológicas e monitoramento 

arqueológico. 

 Conforme exposto, a primeira campanha no Maiobinha I objetivou reconhecer e avaliar 

o grau de integridade do sítio, bem como delimitar a área de interesse arqueológico. 

Posteriormente, foram realizadas as campanhas de escavação e de coleta de material para 

análise.  

 As imagens a seguir ilustram as campanhas de campo já realizadas neste sítio 

arqueológico.  
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1ª Campanha: novembro de 2011: 

Figura 494 – Reconhecimento das 

condições do sítio arqueológico para 

pesquisa e avaliação do impacto das 

obras. Foto: Arkley Bandeira, 2011. 

 

2ª Campanha: março de 2012: 

Figura 495 – Prospecção Arqueológica e 

delimitação do Sítio Arqueológico 

Maiobinha I. Foto: Arkley Bandeira, 

2012. 

 

3ª Campanha: abril a maio de 2012: 

Figura 496 – Escavação arqueológica do 

Sítio Arqueológico Maiobinha I. Foto: 

PBA de Arqueologia, 2012. 

 

4ª Campanha: junho a julho de 2012: 

Figura 497 – Monitoramento 

Arqueológico da área do Sítio 

Arqueológico Maiobinha I. Foto: PBA de 

Arqueologia, 2012. 
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4.3.5.4 Delimitação do Sítio arqueológico Maiobinha I 

 

 A delimitação do Sítio Maiobinha I foi realizada com base nos resultados obtidos pela 

prospecção arqueológica, realizada com malha de sondagens e poços-teste que cobriram toda a 

área diretamente afetada pelo empreendimento residencial. Além disso, foram realizados 

caminhamentos no entorno do empreendimento com vistas a identificar possíveis impactos da 

obra em relação ao Sambaqui da Maiobinha. 

 Além dos dados da pesquisa interventiva foram consideradas para delimitação do Sítio 

Maiobinha I as imagens de satélite e aéreas e a área de dispersão dos vestígios arqueológicos 

dispostos em superfície e evidenciados pelo maquinário da terraplanagem.  

 A Tabela 24 ilustra as dimensões do Sítio Maiobinha I com a área de dispersão do 

material arqueológico, a área estimada de impacto e a área real do assentamento obtido a partir 

da prospecção arqueológica. 

 

Tabela 24 – Dimensões do Sítio Arqueológico Maiobinha I 

Área  Perímetro 

Área estimada do sítio  44 mil m² 

Área estimada do impacto  20 mil m² 

Área estimada do sítio (prospecção) 24 mil m² 

 

Com relação aos vértices que formaram a poligonal do Sítio Arqueológico Maiobinha I, a 

Tabela 25 ilustra as coordenadas obtidas em campo. 

 

Tabela 25 – Vértices da poligonal do Sítio Arqueológico Maiobinha I 

Label X Y 

V-01 587653 9717624 

V-02 587686 9717619 

V-03 587697 9717538 

V-04 587654 9717409 

V-05 587669 9717363 

V-06 587617 9717307 

V-07 587564 9717386 
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V-08 587564 9717457 

V-09 587587 9717503 

V-10 587621 9717504 

V-11 587622 9717567 

 

A Prancha 43 ilustra a inserção do Sítio Arqueológico Maiobinha I, na Ilha de 

São Luís e em relação ao empreendimento residencial. 
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Prancha 43 - Delimitação do Sítio arqueológico Maiobinha I 
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4.3.5.5 Intervenções de campo 

 

Com vistas a compatibilizar o licenciamento ambiental do empreendimento e a 

execução das obras foi proposto um Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

(BANDEIRA, 2011), que inclusive tratou do impacto ao sítio e a realização de uma ampla 

intervenção na área de interesse arqueológico, com vistas a resgatar os mais diferentes contextos 

existentes no Maiobinha I, uma vez que o dano causado em grande parte do sítio deveria ser 

contraposto com escavações em grandes superfícies e em diversos setores que permaneceram 

livres da terraplanagem. 

Para tanto, distintas atividades interventivas foram realizadas com vistas a ilustrar os 

processos de ocupação humana nesta porção da Ilha de São Luís e averiguar os áreas 

remanescentes do Sítio Maiobinha I que ficaram livres de impacto. 

Os resultados obtidos justificaram a inclusão do Sítio Arqueológico Maiobinha I na 

presente Tese, tendo em vista as hipóteses centrais que nortearam esta investigação acerca das 

ocupações humanas na Ilha de São e suas correlações com a manufatura cerâmica e a 

proximidade com o Sambaqui da Maiobinha, estudado por Mário Simões. 

 As atividades no sítio consistiram, incialmente, em reconhecer a área de 

pesquisa para realização da prospecção arqueológica, usando como base a setorização fornecida 

pelo próprio empreendedor
61

: 

 

 Fase 1 (verde): oito torres de quatro apartamentos + oito torres de quatro apartamentos; 

 Fase 2 (amarelo): nove torres de quatro apartamentos + oito torres de oito apartamentos; 

 Fase 3 (laranja): sete torres de quatro apartamentos + cinco torres de oito apartamentos; 

 Fase 4 (rosa): quatro torres de quatro apartamentos + seis torres de oito apartamentos. 

 

                                                 
61 O empreendimento imobiliário foi implantado em quatro etapas, que por sua vez, representaram quatro setores 

áreas do terreno de 114.186.00 m2, com área a ser de construída: 63.369,60 m2 , que correspondem as fases 1, 2, 3 e 4, 

sendo que no cronograma de execução seriam inicialmente construídas as fases 1 e 4 e 2 e 3, respectivamente; sendo 

o igarapé Paciência o divisor natural dos conjuntos. No início da pesquisa arqueológica na área o status de cada fase 

representava o grau de impacto produzido sobre a matriz arqueológica, como se segue: Fase 1 – realizada supressão 

da vegetação, remoção da camada vegetal suprimida, remoção de solo, terraplanagem, compactação do solo 

correspondente a oito torres e cravagem das estacas que correspondem aos pilares de duas torres; Fases 2 e 3 – 

realizada supressão da vegetação, remoção da camada vegetal suprimida e limpeza do terreno e Fase 4 – área com 

cobertura vegetal original. 
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Figura 498 – Fases do empreendimento residencial com a respectiva indicação. Composição: Rafael 

Brandi, 2012. 

 

A Fase 1 apresentou área 25000 m², correspondendo a porção nordeste do terreno, 

limitada ao Norte com a Rodovia MA 201 e com o Sambaqui da Maiobinha; ao Sul com o 

igarapé Paciência; a Oeste com a Fase 4 e a Leste com a estrada do antigo Aprendizado 

Agrícola. Situou-se na média-baixa vertente do terreno em direção ao leito do Paciência, 

apresentando topografia plana-irregular, com declive acentuado no sentido Norte-Sul, com 

cobertura vegetal formada por palmeiras de babaçu e resquícios de floresta equatorial. O curso 

d’água mais próximo situou-se cerca de 20 metros ao sul da Fase 1, denominado de Igarapé 

Paciência. 

A Fase 2 apresentou área de 31000 m², correspondendo a porção centro-sul do terreno, 

limitada ao Norte e a Leste pelo Igarapé Paciência; ao Sul pela Fase 03 e a Oeste com o terreno 

da FUNAC Maiobinha. Situou-se na baixa-média, distando do leito do Paciência em direção à 

Fase 3, apresentando topografia plana-irregular, com aclive moderado acentuado no sentido 

Norte-Sul, com cobertura vegetal formada por palmeiras de babaçu, resquícios de floresta 
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equatorial e mata ciliar. O curso d’água mais próximo situou-se cerca de 20 metros ao norte da 

Fase 2, denominado de Igarapé Paciência. 

A Fase 3 apresentou área de 21000 m², correspondendo a porção sul do terreno, limitada 

ao Norte com a Fase 2; ao Sul com o terreno da FUNAC Maiobinha; a Leste com a estrada do 

antigo Aprendizado Agrícola e a Oeste com a cerca que limita a área do empreendimento com 

um terreno baldio. Situou-se na média-alta vertente, distando do leito do Paciência em direção 

ao limite Sul do terreno, apresentando topografia plana-irregular, com aclive moderado 

acentuado no sentido Norte-Sul, com cobertura vegetal formada por palmeiras de babaçu, 

resquícios de floresta equatorial e mata ciliar. O curso d’água mais próximo situou-se cerca de 

110 metros ao norte da Fase 3, denominado de Igarapé Paciência. 

A Fase 4 apresentou área de 16000 m², corresponde a porção noroeste do 

empreendimento tendo como limite Norte a Rodovia MA 201 e o Sambaqui da Maiobinha; ao 

Sul o córrego afluente do rio Paciência; a Oeste a cerca limite do empreendimento com uma 

chácara e a Leste com a Fase 1. Situou-se na média-baixa vertente do terreno em direção ao 

leito do Paciência, apresentando topografia plana- irregular, com declive acentuado no sentido 

Norte-Sul, com cobertura vegetal formada por palmeiras de babaçu e resquícios de floresta 

equatorial. O curso d’água mais próximo situou-se cerca de 40 metros ao sul da Fase 4, 

denominado de Igarapé Paciência. 

Com base nessas informações foram escolhidos os setores prioritários para a prospecção 

arqueológica, considerando as áreas mais críticas e que sofreram impactos pela terraplanagem, 

inicialmente as Fases 1 e 2, seguidas das Fases 3 e 4. 

 Após a setorização da poligonal do empreendimento residencial foi feito 

caminhamentos para observação da superfície do terreno e intervenções subsuperficiais de 

maneira assistemática, que resultaram na delimitação de duas grandes manchas de material 

arqueológico, sendo a primeira entre a Fase 1 e 4, com parte do pacote arqueológico da primeira 

fase destruído e a segunda entre as Fases 2 e 3, com o pacote arqueológico ainda íntegro, 

estando divididas pelo igarapé Paciência. 

As duas áreas com concentração de material arqueológico foram intensivamente 

prospectadas com a realização de caminhamentos sistemáticos e poços-teste com malha de 

cobertura total, com vistas a definir se a dispersão do material arqueológico ocorreu quando 

ocorreu a terraplanagem do terreno ou se representava os remanescentes das antigas ocupações 

humanas na região. 
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Prancha 44 – Setorização do Maiobinha I das Fases 1, 2, 3 e 4. Composição e fotos: Arkley Bandeira, 2012 
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Tabela 26 – Intervenções realizadas nas fases do empreendimento imobiliário 

SÍTIO FASE INTERVENÇÕES 

ARQUEOLÓGICAS 

SIGLA 

Terreno do 

Empreendimento 

1 Coleta de Superfície 1 CS 1 

1 Prospecção Arqueológica Fase 1 PA 1 

2 Coleta de Superfície 2 CS 2 

2 Prospecção Arqueológica Fase 2 PA 2 

2 Superfície Ampla F2 SA F2 

2 Unidade de Escavação F2 UE F2 

3 Coleta de Superfície 3 CS 3 

3 Prospecção Arqueológica Fase 3 PA 3 

4 Coleta de Superfície 4 CS 4 

4 Prospecção Arqueológica Fase 4 PA 4 

4 Superfície Ampla F4 SA F4 

4 Unidade de Escavação F4 UE F4 

Entorno Caminhamento para observação da 

Superfície do entorno do terreno 

CE 

 

4.3.5.5.1 Caminhamentos e coletas de superfície 

 

As intervenções denominadas de coletas de Superfície consistiram na recolhida 

sistemática e georeferenciada de todo o material depositado em superfície, com objetivo de criar 

mapas de densidade e de dispersão espacial dos vestígios arqueológicos. O procedimento 

consistiu na criação de quadrículas com 10 m
2
 cada, cujos vértices foram georeferenciados. Em 

seguida, todo o material no interior da unidade foi coletado, quantificado, identificado e 

fotografado. 
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Figura 499 a-b – Coleta georeferenciada realizada na Fase 1. Fotos: Abrahão Sanderson, 2012. 

 

  

Figura 500 a-b – Material arqueológico em superfície nas Fases 1 e 2. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

 Os resultados obtidos nas coletas georeferenciadas possibilitaram criar mapas de 

dispersão e de distribuição espacial do material arqueológico em superfície para todas as fases 

do empreendimento, avaliando a densidade e o contexto deposicional dos vestígios. 

 

4.3.5.5.2 Poços-teste 

 

Os poços-teste são técnicas interventivas que objetivaram prospectar as Fases do 

empreendimento residencial, no intuito de identificar vestígios arqueológicos em subsuperfície, 

tendo em vista a delimitação das áreas de ocorrência arqueológica e caracterização do grau de 

impacto na matriz arqueológica.  

Eles foram dispostos de maneira equidistantes e contribuíram para delimitação dos 

sítios arqueológicos, com base nas continuidades e descontinuidades da evidência arqueológica. 
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As atividades consistiram na demarcação de uma malha sistemática de poços-teste em 

todas as Fases do empreendimento, portanto, em todo o terreno onde serão construídos os 

blocos de apartamento, com cada unidade distando entre si de 5 a 10 m a partir de um Ponto 

Central denominado de A1. Na malha dos poços-teste cada unidade recebeu uma denominação e 

uma coordenada UTM, alinhadas no eixo Norte-Sul, iniciando pela Fase 1. 

Os poços-teste foram realizados com cavadeira articulada, com abertura inicial entre 30 

cm a 40 cm de diâmetro, cujas intervenções alcançaram até 130 cm de profundidade. A cada 

retirada de sedimento, em intervalo de nível de 20 cm, todo o material foi peneirado. 

 

 

 

Figura 501 a-b – Linha de poços-teste nas Fases 4 e 3. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 

  
Figura 502 a-b – Realização de poços-teste nas Fases 1 e 4. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 

 

Na Fase 1 foram realizadas 200 (duzentas) coletas de material arqueológico em 

superfície e executados 12 (doze) poços-teste, dos quais 11 (onze) resultaram em ocorrências 

arqueológicas, sendo, portanto, considerados positivos e 1 (um) foi considerado negativo, 

conforme detalhamento na Tabela 27. 
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Tabela 27 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 1 com a indicação do quantitativo de 

material arqueológico coletado 

NOME MATERIAL X Y FASE HISTÓRICO PRÉ-HISTÓRICO TOTAL 

PTa positivo 587650 9717536 1 0 20 20 

PTb negativo 587645 9717539 1 0 0 0 

PTc positivo 587654 9717538 1 0 1 1 

PTd positivo 587663 9717541 1 0 4 4 

PTe positivo 587673 9717570 1 0 14 14 

PTf positivo 587673 9717550 1 0 306 306 

PTg positivo 587641 9717556 1 0 13 13 

PTh positivo 587652 9717565 1 0 8 8 

PTi positivo 587638 9717566 1 3 2 5 

PTj positivo 587664 9717558 1 0 181 181 

Ptl positivo 587659 9717551 1 0 810 810 

PTm positivo 587663 9717605 1 7 46 53 

    

Total  10 1405 1415 

 

Com relação à distribuição espacial do material pela Fase 1, a Figura 503 ilustra a 

densidade e dispersão dos vestígios arqueológicos em superfície e subsuperfície, oriundo de 

coleta e/ou poços-teste. A coloração mais escura evidencia uma densidade maior de vestígios 

arqueológicos. 

 

Figura 503 – Distribuição das coletas superficiais e dos poços-teste na Fase 1. Composição: Rafael 

Brandi, 2012. 
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Na Fase 2 foram realizadas 38 (trinta e oito) coletas de material arqueológico em 

superfície e executados 81 (oitenta e um) poços-teste, dos quais 25 (vinte e cinco) resultaram em 

ocorrências arqueológicas, sendo, portanto, considerados positivos e 56 (cinquenta e seis) foram 

considerados negativos, conforme detalhamento na Tabela 28. 

 

Tabela 28 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 2 com a indicação do quantitativo de 

material arqueológico coletado 

LABEL X Y MATERIAL HISTÓRICO 
PRÉ-

HISTÓRICO 
TOTAL FASE 

PT-119 587666 9717262 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-121 587685 9717262 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-127 587745 9717262 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-152 587606 9717242 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-156 587646 9717243 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-162 587706 9717242 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-164 587726 9717242 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-168 587765 9717242 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-187 587756 9717232 positivo 0 1 1 fase 02 

PT-193 587616 9717222 positivo 0 9 9 fase 02 

PT-197 587655 9717222 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-201 587696 9717222 positivo 1 3 4 fase 02 

PT-203 587715 9717222 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-205 587735 9717222 positivo 0 3 3 fase 02 

PT-206 587745 9717222 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-207 587756 9717222 positivo 0 3 3 fase 02 

PT-208 587765 9717222 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-209 587776 9717222 positivo 0 1 1 fase 02 

PT-210 587786 9717222 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-226 587745 9717212 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-227 587756 9717212 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-228 587765 9717212 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-233 587615 9717202 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-235 587636 9717202 positivo 0 14 14 fase 02 

PT-237 587655 9717202 positivo 0 14 14 fase 02 

PT-239 587675 9717202 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-241 587696 9717202 positivo 0 2 2 fase 02 

PT-243 587715 9717202 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-243 587715 9717202 positivo 2 22 24 fase 02 

PT-245 587735 9717202 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-246 587746 9717202 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-247 587756 9717202 positivo 0 23 23 fase 02 

PT-248 587765 9717202 positivo 0 2 2 fase 02 

PT-249 587776 9717202 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-251 587795 9717202 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-267 587746 9717192 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-268 587756 9717192 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-269 587765 9717192 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-277 587636 9717182 positivo 0 2 2 fase 02 

PT-279 587656 9717182 positivo 0 2 2 fase 02 

PT-281 587675 9717182 positivo 0 1 1 fase 02 

PT-283 587696 9717182 negativo 0 0 0 fase 02 
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PT-285 587716 9717182 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-287 587735 9717182 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-291 587776 9717182 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-318 587615 9717162 positivo 0 4 4 fase 02 

PT-320 587636 9717162 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-322 587656 9717162 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-324 587675 9717162 positivo 0 14 14 fase 02 

PT-326 587696 9717162 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-328 587716 9717162 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-330 587735 9717162 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-332 587756 9717162 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-334 587776 9717162 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-363 587616 9717142 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-365 587636 9717142 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-367 587656 9717142 positivo 0 3 3 fase 02 

PT-369 587675 9717142 positivo 0 4 4 fase 02 

PT-371 587696 9717142 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-373 587716 9717142 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-375 587735 9717142 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-411 587636 9717122 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-413 587656 9717122 positivo 0 4 4 fase 02 

PT-415 587675 9717122 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-417 587696 9717122 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-419 587716 9717122 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-455 587615 9717122 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-457 587636 9717102 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-459 587656 9717102 positivo 0 3 3 fase 02 

PT-461 587675 9717102 positivo 0 1 1 fase 02 

PT-463 587696 9717102 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-465 587716 9717102 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-499 587636 9717082 positivo 0 5 5 fase 02 

PT-501 587656 9717082 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-503 587675 9717082 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-507 587716 9717082 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-509 587735 9717082 negativo 0 0 0 fase 02 

PT-869 587751 9717202 positivo 0 15 15 fase 02 

PT-870 587756 9717207 positivo 0 13 13 fase 02 

PT-871 587761 9717202 positivo 0 22 22 fase 02 

PT-872 587756 9717197 positivo 0 12 12 fase 02 

  TOTAL 3 187 190  

 

Com relação à distribuição espacial do material pela Fase 2, a Figura 504 ilustra a 

distribuição dos poços-teste e dos vestígios arqueológicos em superfície e subsuperfície, com 

grande concentração de evidência arqueológica sendo representada pelas marcações rosas, 

situadas na extremidade leste do terreno do empreendimento residencial. 
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Figura 504 – Distribuição das coletas superficiais e dos poços-teste na Fase 2. Composição: Rafael 

Brandi, 2012. 
 

Na Fase 3 foram realizadas 17 (dezessete) coletas de material arqueológico em 

superfície e executados 44 (quarenta e quatro) poços-teste, dos quais 8 (oito) resultaram em 

ocorrências arqueológicas, sendo, portanto, considerados positivos e 36 (trinta e seis) foram 

considerados negativos, conforme detalhamento na Tabela 29. 

 

Tabela 29 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 3 com a indicação do quantitativo de 

material arqueológico coletado 

LABEL X Y MATERIAL HISTÓRICO 
PRÉ-

HISTÓRICO 
TOTAL FASE 

PT-540 587636 9717062 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-542 587656 9717062 positivo 0 4 4 fase 03 

PT-544 587675 9717062 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-546 587696 9717062 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-548 587716 9717062 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-550 587735 9717062 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-580 587636 9717042 positivo 0 9 9 fase 03 

PT-582 587656 9717042 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-584 587675 9717042 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-586 587696 9717042 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-588 587716 9717042 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-590 587735 9717042 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-621 587656 9717022 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-623 587675 9717022 negativo 0 0 0 fase 03 
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PT-625 587695 9717022 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-627 587716 9717022 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-629 587735 9717022 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-631 587755 9717022 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-657 587635 9717002 positivo 0 1 1 fase 03 

PT-659 587656 9717002 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-661 587675 9717002 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-663 587695 9717002 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-665 587716 9717002 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-667 587736 9717002 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-669 587755 9717002 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-694 587635 9716982 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-696 587656 9716982 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-698 587675 9716982 positivo 0 3 3 fase 03 

PT-698 587675 9716982 positivo 0 6 6 fase 03 

PT-700 587695 9716982 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-706 587755 9716982 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-708 587776 9716982 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-728 587656 9716962 positivo 0 3 3 fase 03 

PT-730 587676 9716962 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-732 587695 9716962 positivo 0 1 1 fase 03 

PT-734 587716 9716962 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-736 587736 9716962 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-738 587755 9716962 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-740 587776 9716962 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-755 587716 9716942 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-757 587736 9716942 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-759 587755 9716942 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-761 587776 9716942 negativo 0 0 0 fase 03 

PT-771 587755 9716922 positivo 6 0 6 fase 03 

   

TOTAL 6 27 33 

  

Com relação à distribuição espacial do material pela Fase 3, a Figura 505 ilustra a 

distribuição dos poços-teste e dos vestígios arqueológicos em superfície e subsuperfície, com 

grande concentração de evidência arqueológica sendo representada pelas marcações rosas, 

situadas na extremidade leste do terreno do empreendimento residencial. 
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Figura 505 – Distribuição das coletas superficiais e dos poços-teste na Fase 3. Composição: Rafael 

Brandi, 2012. 
 

Com relação à densidade de material arqueológico após a interpolação dos dados 

oriundos das coletas superficiais e dos poços-teste, a Figura 506 indica nas manchas vermelhas 

as áreas de maior ocorrência de vestígios, demonstrando clara concentração de material 

arqueológico em duas áreas das Fases 2 e 3, sendo a primeira à margem direita do igarapé 

Paciência, na porção noroeste da Fase 2, e outra concentração de material arqueológico mais 

distante do leito do Paciência, mas também situada na porção noroeste da Fase 3. 
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Figura 506 – Mapa geral da densidade de material arqueológico nas Fases 2 e 3 do empreendimento 

residencial. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

Com relação à distribuição espacial do material arqueológico por contexto deposicional, 

considerando as ocorrências arqueológicas em superfície, que foram recuperadas em atividades 

de coleta e as ocorrências em subsuperfície que foram recuperadas nos poços-teste, a Figura 507 

demonstra maior ocorrência de material arqueológico depositado diretamente sobre o solo, 

resultado dos processos que incidiram na formação do registro arqueológico local, 

demonstrando que as Fases 2 e 3, mesmo sofrendo menor impacto que a Fase 1, apresentou a 

matriz arqueológica impactada pela supressão da vegetação, depósito de lixo, roças e outras 

atividades que ocorreram na região anteriormente a implantação do empreendimento 

residencial.  
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Figura 507 – Mapa geral da densidade de material arqueológico nas Fases 2 e 3 distribuída entre 

vestígios superficiais e subsuperficiais. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 
Na Fase 4 foram realizadas 49 (quarenta e nove) coletas de material arqueológico em 

superfície e executados 88 (oitenta e oito) poços-teste, dos quais 46 (quarenta e seis) resultaram 

em ocorrências arqueológicas, sendo, portanto, considerados positivos e 42 (quarenta e dois) 

foram considerados negativos, conforme detalhamento na Figura 508 e Tabela 30 a seguir. 
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Figura 508 – Intervenções em subsuperfície com os poços-teste preenchidos em azul indicando material 

arqueológico na Fase 4. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

Tabela 30 – Listagem de poços-teste realizados na Fase 4 com a indicação do quantitativo de 

material arqueológico coletado 

LABEL X Y MATERIAL HISTÓRICO 
PRÉ-

HISTÓRICO 
TOTAL FASE 

PT-035 587648 9717352 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-037 587648 9717360 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-775 587600 9717327 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-777 587596 9717347 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-778 587597 9717357 positivo 0 4 4 fase 04 

PT-779 587596 9717366 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-780 587594 9717375 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-781 587593 9717384 positivo 0 2 2 fase 04 

PT-782 587592 9717395 positivo 0 9 9 fase 04 

PT-783 587591 9717404 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-784 587591 9717417 positivo 1 3 4 fase 04 

PT-785 587590 9717427 positivo 0 2 2 fase 04 
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PT-786 587589 9717436 positivo 2 0 2 fase 04 

PT-787 587586 9717446 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-788 587586 9717457 positivo 0 3 3 fase 04 

PT-789 587596 9717457 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-790 587611 9717461 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-791 587620 9717464 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-792 587629 9717467 positivo 9 0 9 fase 04 

PT-793 587637 9717469 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-794 587640 9717461 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-795 587630 9717451 positivo 5 5 10 fase 04 

PT-796 587618 9717454 positivo 2 1 3 fase 04 

PT-798 587641 9717451 positivo 3 1 4 fase 04 

PT-799 587634 9717445 positivo 0 5 5 fase 04 

PT-800 587622 9717450 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-801 587615 9717442 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-802 587641 9717441 positivo 1 0 1 fase 04 

PT-803 587634 9717437 positivo 19 5 24 fase 04 

PT-804 587624 9717432 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-805 587614 9717429 positivo 0 2 2 fase 04 

PT-806 587643 9717429 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-807 587637 9717424 positivo 0 2 2 fase 04 

PT-808 587626 9717419 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-809 587617 9717419 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-810 587644 9717419 positivo 0 5 5 fase 04 

PT-812 587627 9717413 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-813 587618 9717411 positivo 0 4 4 fase 04 

PT-814 587648 9717409 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-815 587641 9717406 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-816 587630 9717406 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-817 587622 9717407 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-818 587647 9717399 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-819 587641 9717398 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-820 587624 9717396 positivo 0 3 3 fase 04 

PT-821 587614 9717398 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-824 587632 9717384 positivo 0 9 9 fase 04 

PT-825 587619 9717383 positivo 0 9 9 fase 04 

PT-826 587651 9717380 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-828 587632 9717370 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-829 587625 9717358 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-830 587652 9717372 positivo 0 8 8 fase 04 

PT-831 587636 9717359 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-832 587628 9717361 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-833 587625 9717356 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-834 587653 9717363 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-835 587637 9717356 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-836 587625 9717357 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-837 587624 9717357 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-838 587657 9717352 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-839 587643 9717348 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-840 587636 9717342 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-841 587626 9717339 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-844 587660 9717341 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-845 587647 9717336 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-847 587629 9717328 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-848 587620 9717326 negativo 0 0 0 fase 04 
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Com relação à densidade de material arqueológico após a interpolação dos dados 

oriundos das coletas superficiais e dos poços-teste, a Figura 509 indica nas manchas vermelhas 

as áreas de maior ocorrência de vestígios, demonstrando clara concentração de material 

arqueológico em duas áreas da Fase 4, sendo a primeira no limite com a Fase 1, estando, 

portanto, impactada e a outra situada na extremidade sudoeste da Fase 4, próxima a cerca da 

chácara, com menor grau de impacto, uma vez que a cobertura vegetal original ainda existia e 

nenhuma atividade relacionada ao empreendimento residencial havia ocorrido. Ambas as áreas 

com maior densidade estão situadas à margem esquerda do igarapé Paciência. 

 

PT-849 587608 9717327 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-850 587608 9717417 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-851 587616 9717369 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-852 587613 9717357 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-853 587608 9717382 positivo 0 4 4 fase 04 

PT-854 587609 9717398 positivo 0 7 7 fase 04 

PT-855 587605 9717434 negativo 0 0 0 fase 04 

PT-856 587621 9717401 positivo 0 15 15 fase 04 

PT-856 587614 9717398 positivo 0 15 15 fase 04 

PT-857 587609 9717403 positivo 0 3 3 fase 04 

PT-858 587619 9717398 positivo 0 20 20 fase 04 

PT-859 587609 9717408 positivo 0 2 2 fase 04 

PT-860 587613 9717395 positivo 0 4 4 fase 04 

PT-861 587609 9717418 positivo 0 2 2 fase 04 

PT-862 587609 9717388 positivo 0 1 1 fase 04 

PT-863 587621 9717406 positivo 0 9 9 fase 04 

PT-864 587609 9717378 positivo 0 0 0 fase 04 

PT-865 587609 9717383 positivo 0 2 2 fase 04 

PT-866 587614 9717388 positivo 0 11 11 fase 04 

PT-867 587614 9717418 positivo 0 13 13 fase 04 

PT-868 587619 9717388 positivo 0 21 21 fase 04 

   

TOTAL 42 219 261 
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Figura 509 – Mapa geral da densidade de material arqueológico na Fase 4 do empreendimento 

residencial. Composição: Rafael Brandi, 2012. 
 

Com relação à distribuição espacial do material arqueológico por contexto deposicional, 

considerando as ocorrências arqueológicas em superfície, que foram recuperadas nas atividades 

de coleta e as ocorrências em subsuperfície que foram recuperadas nos poços-teste, a Figura 510 

demonstra maior ocorrência de material arqueológico depositado em subsuperfície, indicando a 

ausência de impacto nesta porção do terreno, uma vez que a cobertura vegetal da área ainda 

existia e nenhuma atividade relacionada a implantação do empreendimento residencial havia 

ocorrido na Fase 4. 

Além disso, após a interpolação dos dados oriundos da coleta superficial e dos poços-

teste foi possível reconhecer que a Fase 4 do empreendimento apresentou uma das maiores áreas 

com densidade e concentração de material arqueológico de todas as fases prospectadas, 

perdendo apenas para a Fase 1, cuja a matriz foi totalmente destruída pela remoção do pacote 

sedimentar que formava o sítio arqueológico. 
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Figura 510 – Mapa geral da densidade de material arqueológico na Fases 4 distribuída entre vestígios 

superficiais e subsuperficiais. Composição: Rafael Brandi, 2012. 
 

Os resultados obtidos nas atividades de evidenciação e delimitação das áreas de 

ocorrência arqueológica no terreno onde será construído o empreendimento residencial permitiu 

avaliar o grau de impacto causado pelas atividades que precederam a edificação dos blocos de 

apartamento à matriz arqueológica em todas as fases do empreendimento. 

Além disso, os dados obtidos na coleta superficial e na malha de cobertura total 

realizada com os poços-teste com cobertura total do terreno auxiliaram na identificação das 

áreas de maior potencial para a pesquisa arqueológica e na definição das Fases que seriam frutos 

de resgate arqueológico. 

Apesar da Fase 1 apresentar a maior concentração de material arqueológico de toda a 

área do empreendimento, mesmo com um esforço de pesquisa menor, demonstrou que o 

material arqueológico observado em superfície e subsuperfície estava fora de seu contexto 

original, uma vez que foram realizadas supressão de vegetação, corte de terreno e aterro. 

As atividades que precederam a edificação do condomínio impactaram 

consideravelmente a matriz arqueológica e expuseram e deslocaram grande quantidade de 

material arqueológico, impossibilitando qualquer ação de mitigação dos danos em relação a 

evidência arqueológica da área, pelo fato de grande parte do sítio arqueológico ter se perdido. 
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As Fases 2 e 3 apresentaram menor densidade de material arqueológico apesar do maior 

esforço de pesquisa ter sido realizado nesta porção do terreno. Inclusive, parte do material foi 

observada em superfície, demonstrando que atividades anteriores à implantação do 

empreendimento já haviam impactado as evidências arqueológicas observadas. 

Por fim, a Fase 4 foi a que se mostrou livre de impactos relacionados com o 

empreendimento e a evidência arqueológica apresentava um contexto deposicional bem definido 

com o material pré-histórico ocorrendo nas camadas mais profundas do solo e o material 

histórico se distribuindo pelos níveis iniciais, inclusive, na superfície. 

A delimitação das áreas de ocorrência arqueológica definidas nos mapas de densidade 

permitiu delinear dois sítios arqueológicos, que foram denominados de Maiobinha I e 

Maiobinha II, distribuídos nas Fases 1 e 4 e nas Fases 2 e 3, respectivamente. 

Trata-se, portanto, de dois grandes conjuntos de evidências arqueológicas, formados por 

vestígios do período pré-histórico e histórico, indicando reocupações na área do 

empreendimento ao longo do tempo, comprovando a multicomponencialidade dos 

assentamentos descobertos. 

 
Figura 511 – Delineamento dos Sítios Arqueológicos Maiobinha I e Maiobinha II de acordo com as 

manchas de ocorrência dos vestígios arqueológicos evidenciadas na prospecção. Composição: Rafael 

Brandi, 2012. 
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Interessante ressaltar que um dos principais marcadores de divisão dos dois sítios 

arqueológicos é justamente o igarapé Paciência, que também delimita as fases do 

empreendimento. Evidentemente, a presença de curso d’água favoreceu a ocupação humana de 

longa duração nesta porção da Ilha de São Luís. 

O Sítio Arqueológico Maiobinha II apresentou material arqueológico depositado, 

principalmente, em superfície e de origem recente, inclusive com forte ocorrência de cultura 

material associada ao período histórico. Por esses motivos o Maiobinha II não foi incluído nesta 

tese. 

Ao passo que o Sítio Arqueológico Maiobinha I forneceu na etapa de prospecção 

indícios suficientes que puderam caracterizar as ocupações humanas existentes nesta porção da 

Ilha de São Luís, mesmo com a perda de grande parcela deste assentamento.  

O esforço de pesquisa empregado no resgate dos remanescentes de parte do sítio 

arqueológico que se situava na Fase 4 do terreno compensou a destruição da outra parte do Sítio 

Maiobinha I que se localizava na Fase 1 do empreendimento. 

 

4.3.5.5.4 Áreas de escavação 

 

As Áreas de Escavação foram executadas em diferentes setores do Sítio Arqueológico 

Maiobinha I, tendo em vista a distribuição espacial e a densidade de material arqueológico 

observadas na prospecção arqueológica. Nestas unidades foram realizadas escavações 

arqueológicas sistemáticas com diferentes dimensões no intuito de evidenciar os contextos 

arqueológicos do sítio arqueológico. 

Em duas áreas desse sítio foram realizadas uma superfície ampla com a dimensão de 3 

m x 3 m, totalizando 9 m
2
 e uma unidade de escavação com a dimensão de 2 m x 2 m; 

totalizando 4 m
2
. 

O procedimento de pesquisa foi o mesmo utilizado para os outros sítios arqueológicos 

da tese e consistiu de demarcação da área de escavação, com posterior limpeza dessa área, 

registro das camadas estratigráficas e seus respectivos aspectos sedimentares, e, identificação e 

coleta de material arqueológico, finalizando com a documentação completa da área escavada.  
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Figura 512 – Implantação das áreas de escavação no Sítio Arqueológico Maiobinha I. Composição: Rafael 

Brandi, 2012. 

 

Após a definição dos setores a serem escavados e de sua limpeza, com a remoção das 

folhas e galhos soltos, foram feitos o dimensionamento e a delimitação da unidade a ser 

escavada, utilizando o método tradicional de demarcação por quadrículas, em um plano 

cartesiano. 

A divisão das áreas de escavação em quadrículas constituiu na unidade básica de 

análise, sendo dimensionadas em m
2
 e implantadas manualmente a partir do Teorema de 

Pitágoras, partindo do princípio de que na construção de um triângulo retângulo, o quadrado da 

hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.  

Por esse princípio, a quadrícula de 1 m
2
 foi implantada utilizando duas estacas distantes 

1 m entre si. Posteriormente, foram utilizadas duas trenas para medir o distanciamento das 

estacas em relação ao terceiro vértice do triângulo. 

De uma das estacas a trena foi esticada em 1 m e da outra estaca a trena foi esticada em 

1,414 m. O ponto de interseção das trenas correspondeu ao local da terceira estaca. O quarto 

vértice da quadrícula foi obtido com a medição de um metro entre a estaca 3 e o local da estaca 

4, fechando a quadrícula 

A primeira quadrícula, ou seja, a A1, serviu de base para medição das outras 

quadrículas utilizando duas fitas métricas de com 10 m de extensão, que foram esticadas em 

direção aos pontos cardeais. A cada metro percorrido nos dois eixos foram colocadas estacas 

para posterior transposição das linhas de definição das quadrículas.  

A delimitação foi feita com estacas de madeira de 50 cm de comprimento, pintadas de 

branco, utilizando fio de algodão, com espessura de 10 mm, para dividir as quadrículas. A 
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designação das quadrículas foi feita pelo sistema alfanumérico, com o eixo Norte-Sul sendo 

representado por números e o eixo Leste-Oeste pelas letras. Esse sistema permitiu, quando 

necessário, o aumento da superfície ampla em qualquer direção, com a nominação positiva ou 

negativa no eixo dos números e a duplicação das letras no eixo delas. 

A justificativa para subdivisão das unidades de escavação em quadrículas deveu-se à 

necessidade de maior precisão na documentação da espacialidade do Maiobinha I, visando à 

tridimensionalidade do sítio pela obtenção de dados horizontais e verticais da cultura material, 

estruturas e camadas que formaram o registro arqueológico. 

O procedimento seguinte consistiu na obtenção de todas as cotas altimétricas das 

quadrículas, que foram medidas nos vértices do alinhamento “A”. Para tanto foi utilizado nível 

de bolha.  

Ressalta-se que todas as quadrículas do Sítio Maiobinha I foram escavadas até o solo 

arqueologicamente estéril. No processo de escavação o pacote arqueológico foi evidenciado em 

níveis artificiais de 10 cm em 10 cm, com o nivelamento do setor escavado em etapas, com 

posterior peneiramento do sedimento extraído do sítio arqueológico.  

Na base do nível, que correspondia ao término da escavação daquela profundidade o 

material arqueológico permaneceu in loco para registro em desenho, fotografia e filmagens. 

Nessas situações foram obtidas as três coordenadas do material de interesse para 

pesquisa, com X, Y, Z, além da descrição da inclinação e da orientação do material 

arqueológico. 

A medição do X e Y, que corresponderam à deposição horizontal dos vestígios 

arqueológicos, foi obtida manualmente, com a utilização dos eixos da quadrícula para retirada 

das medidas, estabelecendo o posicionamento dos materiais em relação ao plano cartesiano. 

A medição do Z, que correspondeu a deposição vertical dos vestígios arqueológico, foi 

obtida manualmente, a partir do datum com 10 cm de altura e a utilização do nível de bolha, 

trena e barbante para medir a profundidade do material em relação à superfície e o datum. 

Ambas as medidas foram feitas com os vestígios arqueológicos in loco, na base de cada nível, 

em contextos que interessaram à pesquisa, a exemplo de concentração de material arqueológico, 

estruturas ou feições. 

A dispersão de material arqueológico em termos verticais e horizontais, bem como a 

correlação entre os níveis escavados serão apresentados em item específico. Nesse tópico segue 

a descrição das unidades de escavação, conforme o universo empírico observado nos setores do 

Sítio Maiobinha I. A Prancha 47 ilustra os procedimentos para abertura da Superfície Ampla 

(SA – F4) do Sítio Arqueológico Maiobinha I com a limpeza do terreno, quadriculamento da 

área de escavação de acordo com o plano cartesiano, delimitação das quadrículas e 

representação gráfica da área a ser escavada. 
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Prancha 45 – Preparação da Superfície Ampla 1 

Superfície Ampla realizada no Sítio Maiobinha I após a limpeza e o quadriculamento. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 
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Superfície Ampla (SA-F4) 

 

A implantação da Superfície Ampla (SA - F4) situou-se na Fase 4, em área de baixa 

vertente, com superfície plana-irregular, apresentando declividade no sentido Norte-Sul. A 

cobertura vegetal era composta principalmente por palmeiras de babaçu, vegetação arbustiva e 

árvores de médio e grande porte distribuídas pelo terreno. A coordenada UTM situou-se na 

Zona 23M 0587682/9717161. 

Antecedendo o início da escavação foram instaladas duas estruturas de barracas para 

proteção da área de pesquisa, sendo denominadas de “estrutura da superfície ampla” e “estrutura 

da peneira”. Para a instalação das estruturas foram efetuados 10 (dez) poços-teste para fixação 

dos esteios das estruturas, sendo estes nominados perfuração 1, finalizando com a perfuração 

10. 

 

Figura 513 – Croqui com as indicações dos poços-teste realizados para instalação dos esteios das 

estruturas de proteção da escavação e da área de peneira. 

 

Os poços-teste resultaram na coleta de material arqueológico, conforme o detalhamento 

na Tabela 31. 
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Tabela 31 – Resultado dos poços-teste realizados para instalação de estruturas 

PERFURAÇÃO MATERIAL COLETADO 

CERÂMICO LÍTICO OUTROS 

P01 1 - - 

P02 - - - 

P03 - - - 

P04 4 - - 

P05 - - - 

P06 - - - 

P07 1 - - 

P08 1 - - 

P09 - - - 

P10 - - - 

 

Após a instalação das estruturas de proteção foi feita a delimitação e o quadriculamento 

da Superfície Ampla, com as quadrículas alinhadas no sentido Norte-Sul, apresentando as 

dimensões de 3 m x 3 m, totalizando 9 (nove) quadrículas de 1 m² cada, com 9 metros de área 

efetivamente escavada. As quadrículas foram denominadas de A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, 

e C3. 

Neste tópico segue a descrição de cada nível escavado, conforme o universo empírico 

observado e as características contextuais do Sítio Arqueológico Maiobinha I. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 Superfície 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível superficial da Superfície Ampla apresentava cobertura vegetal que foi retirada antes de se iniciar a 

escavação. As características do nível apresentaram sedimento com textura arenosa; umidade alta-média por 

causa das chuvas recentes, compactação média-baixa, bioturbações por raízes e radículas, não apresentando 

cerosidade e apresentando porosidade e mosqueado com colorações entre os tons 10 YR 6/1 e 10 YR 3/2. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados apenas fragmentos cerâmicos e materiais recentes em superfície relacionados a implantação dos 

esteios das barracas.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 0 a 10 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa, coloração 10 YR 3/2, baixa compactação, umidade média. 

Não apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade. Coletou-se neste nível material cerâmico em baixa 

densidade, notando-se presença discreta de laterita em dimensões reduzidas.  

COLETA REALIZADA 

Foram coletadas cerâmicas com antiplástico mineral e manufatura roletada, além de grande quantidade de 

laterita. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 10 cm a 20 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura com textura arenosa, umidade baixa-média, compactação baixa (salvo 

na porção mesial da quadra A2, onde o sedimento se mostrou mais compactado e com umidade mais baixa), 

bioturbações por raízes, radículas e insetos, não apresentando cerosidade, mostrando porosidade, com coloração 

heterogênea registrando tons 10 YR 3/2 e 10 YR 6/1. Aparentemente a coloração 10 YR 3/1 surgiu pela 

ocorrência de carvão. 

COLETA REALIZADA 

Coletaram-se neste nível material cerâmico; louça; metal e vidro, notando-se aumento frequência do material 

cerâmico. A densidade maior de material ocorreu nos Alinhamentos 2 e 3. Notou-se ainda, aumento discreto na 

frequência de laterita em dimensões reduzidas, sendo observado material recente, principalmente plástico, metais 

e peças, em alta frequência.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 20 cm a 30 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 
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O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração heterogênea registrando os tons 10 YR 

3/2; 10 YR 3/3, 10 YR 3/4 e 10 YR 4/3. Apresentou umidade baixa-média, compactação baixa e bioturbações por 

raízes e radículas, sem cerosidade e mostrando porosidade. A ocorrência de carvão diminui, distribuindo-se de 

forma pontual e esparsa, sem registros de concentrações. Registrou-se aumento significativo na quantidade do 

material arqueológico, surgindo material lítico inédito até então nas quadras A2 e B2. 

COLETA REALIZADA 

Coletaram-se neste nível material lítico, material cerâmico e louça. A maior densidade de material lítico e 

cerâmico ocorreu no alinhamento 3. Notou-se o aumento discreto na frequência de laterita. O material cerâmico 

apresentou-se muito fragmentado, com coloração enegrecida e dimensões entre o intervalo 1 cm a 5 cm e 

antiplástico mineral, não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de São Luís.  

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

   

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 30 cm a 40 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração heterogênea registrando os tons 10 YR 

3/4; 10 YR 5/3, 10 YR 3/4. Apresentou umidade média, compactação média-alta e bioturbações por raízes e 

radículas, sem cerosidade e mostrando porosidade. A ocorrência de carvão diminui, distribuindo-se de forma 

pontual e esparsa, sem registros de concentrações. Registrou-se aumento significativo na quantidade de material 

arqueológico. O material cerâmico e lítico mantiveram as mesmas características tafonômicas do nível anterior. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais cerâmico e lítico em grande quantidade e aumento significativo na frequência de 

laterita. O material cerâmico se apresentou muito fragmentado, com coloração enegrecida e dimensões entre o 1 

e 5 cm, antiplástico mineral e não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de São Luís. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 40 cm a 50 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, com coloração heterogênea registrando os tons 10 YR 

4/4 e 10 YR 4/3. Apresentou umidade baixa, compactação média bioturbações por insetos, sem cerosidade e 

mostrando porosidade baixa. A ocorrência de carvão diminui, distribuindo-se de forma pontual e esparsa, sem 

registros de concentrações. Registrou-se aumento significativo na quantidade de material arqueológico. O 

material cerâmico e lítico mantiveram as mesmas características tafonômicas do nível anterior. Na base do nível 

ocorreram grânulos de laterita nas colorações amarelada e, por vezes, avermelhada, os quais sugerem, o início de 

cimentação por óxidos no solo (o processo de cimentação indicou a consistência quebradiça e dura do material do 

solo, mesmo quando molhado, ocasionado por qualquer agente cimentante que não seja mineral de argila, tais 

como: carbonato de cálcio, sílica, óxido ou sais de ferro e alumínio. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados material lítico, material cerâmico e bolotas de argila, até então não observadas. A maior 

densidade do material ocorreu no alinhamento 1, registrando-se decaimento significativo na quantidade do 

material arqueológico. O material cerâmico apresentou-se muito fragmentado, com coloração enegrecida e 

dimensões variando entre 1 a 5 cm, antiplástico mineral e não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas 

para a Ilha de São Luís. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 50 cm a 60 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com texturas arenosa e arenossiltosa, baixa umidade, compactação média-alta, 

bioturbações por raízes e radículas, com intensidade semelhante ao nível anterior e por insetos (formigas). Não 

apresentou cerosidade, mas mostrou porosidade muito baixa e coloração heterogênea registrando os tons 10 YR 

4/4, 10 YR 4/3 e 10 4/6. A ocorrência de carvão diminuiu, com distribuição pontual e esparsa, sem registros de 

concentrações. Permaneceram no registrado grãos de laterita amarelo-avermelhado. Houve decaimento 

significativo na quantidade do material arqueológico, salvo um aumento discreto na quantidade de bolotas de 

argila. 

COLETA REALIZADA 

Coletou-se neste nível materiais cerâmico e lítico, com a menor frequência de vestígios arqueológicos de todos os 

níveis escavados até o momento. Tafonomicamente, o material cerâmico apresentou-se muito fragmentado, com 

dimensões reduzidas e peças que se desfazem ao tocar; não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para 

a Ilha de São Luís. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 60 cm a 70 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com texturas arenosa e arenossiltosa, com umidade média-baixa, compactação 

baixa a média, bioturbações por raízes, radículas e insetos (formigas). Na parede oeste foi observada mancha de 

sedimento na coloração rosada. O sedimento no interior desta bioturbação estava friável e poroso. Não 

apresentou cerosidade; mas mostrou aumento discreto na porosidade, com coloração heterogênea com os tons 10 

YR 5/4, 10 YR 5/6 10 YR 4/6, e 10 YR 4/3. Não foi registrado carvão neste nível. Permaneceram ocorrendo 

grãos de laterita de coloração amarelo-avermelhado, confirmando a cimentação por óxidos. 

COLETA REALIZADA 
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Foram coletados neste nível material lítico, material cerâmico e bolotas de argila. A maior densidade do material 

coletado apareceu na quadrícula C1, registrando decaimento significativo na quantidade do material 

arqueológico. Tafonomicamente, o material cerâmico apresentou-se muito fragmentado, com dimensões 

reduzidas e peças que se desfazem ao tocar, não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de 

São Luís. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 70 cm a 80 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa, umidade média-baixa, compactação baixa; bioturbações por 

raízes, radículas e insetos com intensidade reduzida. A base do nível é repleta de manchas escurecidas, 

claramente em decorrência da perturbação, as quais deixam negativos circulados por sedimento de coloração 

rosada. Não apresentou cerosidade, com ocorrência de porosidade semelhante ao nível anterior; com coloração 

10YR 5/6. Foram observados poucos carvões. A cimentação por óxidos permanece em constante aumento, já 

tomando quase toda a base do nível. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais lítico e cerâmico, com decaimento brusco dos vestígios arqueológicos. A cerâmica 

apresentou antiplástico mineral, não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de São Luís. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 
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A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 80 cm a 90 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa, umidade de baixa a média diferindo-se entre as quadrículas e 

compactação também classificada como baixa a média. As bioturbações por raízes e radículas sofreram 

decaimento, mas permaneceram presentes. Nos momentos iniciais da escavação do nível percebeu-se aumento 

discreto na porosidade; não se registrando cerosidade. Ao passo que no final do nível o sedimento se mostrou 

menos poroso, com coloração heterogênea entre os tons amarelado (10 YR 6/8) e acinzentado (10 YR 3/4), o 

primeiro decorrente da cimentação por óxidos. Pouco carvão foi observado nesta profundidade. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais lítico e um único fragmento cerâmico, com decaimento brusco dos vestígios 

arqueológicos. O material cerâmico apresentou-se muito fragmentado, com coloração enegrecida e dimensões 

variando entre 1 a 5 cm, antiplástico mineral, não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de 

São Luís. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 90 a 100 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa, umidade de baixa a média diferindo-se entre as quadrículas e 

compactação também classificada como baixa a média. As bioturbações por raízes e radículas sofreram 

decaimento, mas permaneceram presentes. Nos momentos iniciais da escavação do nível percebeu-se aumento 

discreto na porosidade; não se registrando cerosidade. Ao passo que no final do nível o sedimento se mostrou 

menos poroso, com coloração heterogênea entre os tons amarelado (10 YR 6/8) e acinzentado (10 YR 3/4), o 

primeiro decorrente da cimentação por óxidos. Pouco carvão foi observado nesta profundidade. Este nível foi 

considerado arqueologicamente estéril, não sendo registrada ocorrência de material arqueológico. 

COLETA REALIZADA 

Não foi registrada ocorrência de material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3 100 cm em diante 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Devido à ausência de material arqueológico no nível 90 cm a 100 cm decidiu-se pelo encerramento da Superfície 

Ampla com a comprovação da ausência de material arqueológico em níveis mais profundos com a execução de 

poços-teste, que alcançaram 200 cm de profundidade. Nesta atividade não foi registrada ocorrência de material 

arqueológico e o sedimento mostrou textura arenosa, umidade média-alta, compactação baixa e coloração entre 

os tons 10 YR 5/6 e 10 YR 5/8. Notou-se aumento nos grãos de coloração amarelo-avermelhada em decorrência 

da cimentação por óxidos. Em torno de 180 cm a 200 cm a textura do sedimento passou a arenoargiloso. 

COLETA REALIZADA 

Não foi registrada ocorrência de material arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 
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Unidade de Escavação (UE – F4) 

 

A implantação da Unidade de Escavação (UE - F4) situou-se na Fase 4, em área de 

baixa vertente, com superfície plana-irregular, apresentando declividade no sentido Norte-Sul, 

distante 30 metros a oeste da Superfície Ampla (SA F4). A cobertura vegetal era composta 

principalmente por palmeiras de babaçu, vegetação arbustiva e árvores de médio e grande porte 

distribuídas pelo terreno.  

A Prancha 46 ilustra os procedimentos para abertura da Unidade de Escavação (UE – 

F4) do Sítio Arqueológico Maiobinha I com a limpeza do terreno, quadriculamento da área de 

escavação de acordo com o plano cartesiano, delimitação das quadrículas e representação 

gráfica da área a ser escavada. 
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Prancha 46 – Preparação da Superfície Ampla 1 

Unidade de Escavação realizada no Sítio Maiobinha I após a limpeza e o quadriculamento. Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 
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Antecedendo o início da escavação foi instalada uma estrutura para fixação dos esteios 

das peneiras, denominada de “estrutura da peneira”. Para a instalação das estruturas foram 

efetuados 2 (dois) poços-teste no local de colocação dos esteios, sendo estes nominados de 

perfuração 1 e perfuração 2. 

 

Figura 514 – Croqui com as indicações dos poços-teste realizados para instalação dos esteios das 

estruturas de proteção da área de peneira. 

 

O sedimento retirado dos poços-teste foi averiguado sistematicamente de 10 em 10 cm, 

não registrando presença de material arqueológico.  

Após a instalação das estruturas de proteção foi feita a delimitação e o quadriculamento 

da Unidade de Escavação, com as quadrículas alinhadas no sentido Norte-Sul, apresentando as 

dimensões de 2 m x 2 m, totalizando 4 (quatro) quadrículas de 1 m² cada, com 4 metros de área 

efetivamente escavada. As quadrículas foram denominadas de A1, A2, B1 e B2 e o datum foi 

posicionado a 10 cm na extremidade mais alta da superfície, localizado no vértice Noroeste da 

quadrícula A2. 

Neste tópico segue a descrição de cada nível escavado, conforme o universo empírico 

observado e as características contextuais da Unidade de Escavação do Sítio arqueológico 

Maiobinha I. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 Superfície 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível superficial da Unidade de Escavação apresentou sedimento com textura arenossiltosa, umidade e 

compactação baixas, colorações apresentando os tons 10 YR 3/1 e 10 YR 4/1 e alta frequência de bioturbações 

por raízes e radículas. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade. 

COLETA REALIZADA 

Não houve material arqueológico em superfície. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 0 a 10 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa; umidade e compactação baixas, com coloração entre os 

tons 10 YR 3/1 e 10 YR 4/1. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade. As bioturbações por raízes e 

radículas foram intensas e carvões surgiram na base do nível de forma pontual e esparsa. 

COLETA REALIZADA 

Não houve material arqueológico neste nível. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 
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QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 10 cm a 20 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa, umidade e compactação baixa, compactação baixa, 

coloração homogênea de 10 YR 3/1. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade. As bioturbações por 

raízes e radículas permaneceram intensas e carvões ocorreram na base do nível de forma pontual e esparsa, e em 

alguns setores em pequenas concentrações. 

COLETA REALIZADA 

Não houve material arqueológico neste nível. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 20 cm a 30 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenossiltosa; aumento discreto na umidade e compactação baixa, com 

coloração homogênea de 10 YR 3/2. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade. As bioturbações por 

raízes e radículas permaneceram intensas e carvões surgiram frequentes na base do nível de forma pontual e 

esparsas. Neste nível iniciou-se a ocorrência de material arqueológico, em baixa densidade 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais arqueológicos, a exemplo de fragmentos cerâmico, material lítico e bolotas de argila. 

O material cerâmico apresentou-se muito fragmentado, sem decoração, dimensões variando entre 1 a 5 cm, 

antiplástico mineral, não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de São Luís.   

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 30 cm a 40 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa; aumento discreto na umidade e compactação baixa, com 

coloração homogênea de 10 YR 4/3. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade. As bioturbações por 

raízes e radículas permaneceram intensas e carvões surgiram frequentes na base do nível de forma pontual e 

esparsos. Na cota 34-35 cm efetuou-se a revelação do material em quadra, compondo-se de material cerâmico, 

material lítico e fragmentos de laterita. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais arqueológicos, a exemplo de fragmentos cerâmico, material lítico e bolotas de argila. 

A maioria do material cerâmico escavado se mostrou na posição vertical, inclinado e/ou sobreposto, e, por vezes, 

posição horizontal. A tafonomia do material se mostrou baixa, ressaltando-se esta condição para o material 

cerâmico. O material cerâmico apresentou-se muito fragmentado, sem decoração, dimensões variando entre 1 a 5 

cm, antiplástico mineral, não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de São Luís. Neste nível 

algumas lateritas alcançaram até aproximadamente de 8 a 10 cm de comprimento. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 40 cm a 50 cm 
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COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa; aumento discreto na umidade e compactação baixa, com 

coloração homogênea de 10 YR 4/2 e 5YR 5/8. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade. As 

bioturbações por raízes e radículas permaneceram intensas e carvões surgiram frequentes na base do nível de 

forma pontual e esparsos. Foram observadas machas distribuídas na base do nível sem morfologia definidas. As 

bioturbações por raízes e radículas se mantêm – todavia em menor frequência – e carvões surgem frequentes na 

base do nível de forma pontual e esparsa, e, por vezes, em pequenas concentrações. Foram observados grãos de 

óxidos de coloração amarelada, sugerindo o início de cimentação por óxidos nos solo. 

COLETA REALIZADA 

Foram coletados materiais arqueológicos, a exemplo de fragmentos cerâmico e bolotas de argila. A maioria do 

material cerâmico escavado se mostrou na posição vertical, inclinado e/ou sobreposto, e, por vezes, posição 

horizontal. A tafonomia do material se mostrou baixa, ressaltando-se esta condição para o material cerâmico. O 

material cerâmico apresentou-se muito fragmentado, sem decoração, dimensões variando entre 1 a 5 cm, 

antiplástico mineral, não se filiando a nenhuma das tradições conhecidas para a Ilha de São Luís. Neste nível 

algumas lateritas alcançaram até aproximadamente de 8 a 10 cm de comprimento. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 50 cm a 60 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa, umidade baixa; compactação média e coloração geral 10 YR 

4/3. As bioturbações por raízes e radículas se mantiveram em menor frequência e carvões ocorreram na base do 

nível de forma pontual e esparsa. Notaram-se, na base do nível, grãos de óxidos na coloração amarelada (7.5 YR 

5/8), sugerindo cimentação por óxidos nos solo. 

COLETA REALIZADA 

Não houve material arqueológico neste nível. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 60 a 70 cm 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

O nível apresentou sedimento com textura arenosa, umidade baixa, compactação média e coloração geral 10 YR 

4/3. As bioturbações por raízes e radículas se mantiveram em menor frequência e carvões ocorreram na base do 

nível de forma pontual e esparsa. Notaram-se, na base do nível, grãos de óxidos na coloração amarelada (7.5 YR 

5/8), sugerindo cimentação por óxidos nos solo. Foram observados grãos de óxidos na coloração amarelo-

alaranjada (7.5 YR 5/8), confirmando o processo de cimentação por óxidos nos solo. Observou-se grande 

quantidade de fragmentos de laterita na coloração amarelo-alaranjada na peneira. 

COLETA REALIZADA 

Não houve material arqueológico neste nível. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Foto: PBA de Arqueologia, 2012. 

QUADRÍCULA NÍVEL 

A1, A2, B1 e B2 70 cm em diante 

COMPOSIÇÃO DO NÍVEL 

Devido à ausência de material arqueológico no nível 60 cm a 70 cm decidiu-se pelo encerramento da Unidade de 

Escavação com a comprovação da ausência de material arqueológico em níveis mais profundos com a execução 

de poços-teste, que alcançaram 170 cm de profundidade. Nesta atividade não foi registrada ocorrência de 
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material arqueológico e o sedimento mostrou textura arenosa, umidade média-alta, compactação baixa e, 

coloração entre os tons 10 YR 5/6 e 10 YR 5/8. Notou-se aumento nos grãos de coloração amarelada e 

avermelhada em decorrência da cimentação por óxidos. 

COLETA REALIZADA 

Não foi registrada ocorrência de material arqueológico nesta profundidade. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 
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4.3.5.6  Estratigrafia 

 

Considerando todas as áreas trabalhadas no Sítio Arqueológico Maiobinha I, os níveis e 

as camadas escavadas se deram até o pacote arqueologicamente estéril, variando entre 100 cm 

na Superfície Ampla e 70 cm na Unidade de Escavação. 

Por precaução, a escavação foi realizada sempre um nível a mais após o que foi 

considerado estéril, para se comprovar a inexistência de material arqueológico em cotas mais 

profundas. Além disso, como medida complementar, foram realizados poços-teste na base do 

nível estéril, alcançando cotas ainda mais profundas para constatar a ausência de vestígios 

arqueológicos. 

Pelo exposto, os níveis escavados possibilitaram construir as seguintes considerações 

sobre a Superfície Ampla (SA – F4): 

 Foram escavados 10 (dez) níveis com intervalos de 10 cm em 10 cm; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre os 

níveis 1 a 9, correspondendo entre 10 cm até 90 cm de profundidade, com material 

arqueológico ocorrendo até o nível 9 (nove); 

 A camada estéril da Superfície Ampla se deu a partir dos 91 cm de profundidade, 

correlacionada a inexistência de material arqueológico e a ocorrência de sedimento 

marrom-alaranjado (10 YR 5/8) sem concreções lateríticas; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 

eventos pós-deposicionais permitiram identificar 3 (três) camadas para o Maiobinha I; 

 As recorrências e particularidades das camadas evidenciadas, levando em consideração 

as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro arqueológico, 

permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana nesta Superfície 

Ampla, quando se associaram todos os dados oriundos das campanhas de escavação e 

da análise dos vestígios arqueológicos. 

 As 3 (três) ocupações humanas desta área serão descritas no último capítulo desta tese, 

com base na interpretação dos processos de formação do Sítio arqueológico Maiobinha 

I, caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material cerâmica. 

 Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico da Superfície 

Ampla foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, desenhos e descrição 

dos processos de formação presentes no Perfil Norte do setor escavado. 
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As fotografias e croquis dos cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado, e 

depois tratados em Corel Draw. A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com 

precisão a composição do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na 

formação do registro arqueológico deste sítio, conforme as pranchas e as descrições a seguir. 
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Prancha 47 - Perfil Norte da Superfície Ampla (SA – P4) do Sítio arqueológico Maiobinha I 
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O Perfil Norte correspondeu as Quadrículas A3 e B3, com 2 metros de extensão no 

sentido Oeste-Leste. Foram observadas neste Perfil 3 (três) camadas, conforme descrição das 

composições a seguir. 

Camada 1 – Sedimento Arenossiltoso de Coloração Heterogênea – coloração variando nos tons 

10 YR 6/8 (marrom-amarelado), 10 YR 5/6 (amarelo-amarronzado), 10 YR 4/3; 10 YR 4/6 

(marrom-amarelado escuro). Com textura arenossiltosa inicialmente e arenoargilosa no decorrer 

dos estratos. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade, com compactação variando 

entre baixa e média-alta e umidade variando entre baixa-média e baixa. Notaram-se 

bioturbações por raízes; radículas com mais intensidade causadas por insetos (formigas e 

cupins). Esta camada apresentou espessura variada, situando-se abaixo da Camada 2, 

estendendo-se por toda a extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de 

comprimento. Ocorreu entre os níveis 6 e 10, avançando nas cotas do perfil de 50 cm a 100 cm 

de profundidade, variando entre 30 cm a 50 cm, com maior penetração da camada 2 na altura 

dos 10 cm na extensão oeste-leste. Esta camada se comportou homogeneamente nos dois metros 

de extensão, tanto em relação à composição quanto à consistência e coloração do sedimento, 

correspondendo ao nível arqueologicamente estéril, que estendeu entre 90 cm a 100 cm de 

profundidade, portanto no nível 10 e aos níveis relacionados com os primeiros momentos de 

ocupação humana do sítio, entre os níveis 6 e 9, entre 50 cm a 90 cm de profundidade. A 

camada arqueológica apresentou entre 30 cm e 40 cm de espessura. Registram-se peças líticas, 

fragmentos cerâmicos, carvão e blocos de laterita. 

Camada 2 – Sedimento Arenossiltoso de Coloração Marrom-Acinzentado – coloração variando 

entre os tons 10 YR 3/2 (marrom-acinzentado escuro) e 10 YR 4/3 (marrom). Com textura 

arenossiltosa, não apresentou cerosidade e mostrou porosidade. A compactação varia entre 

baixa e média-alta e umidade variando entre baixa-média e baixa, em maioria. Notaram-se 

bioturbações por raízes; radículas com mais intensidade causadas por insetos (formigas e 

cupins). Esta camada apresentou espessura variada, situando-se abaixo da Camada 1 e acima da 

camada 3, estendendo-se por toda a extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de 

comprimento. Ocorreu entre os níveis 2 e 9, avançando nas cotas do perfil de 18 cm a 80 cm de 

profundidade, com maior penetração da camada 2 na altura dos 10 cm na extensão oeste-leste. 

Esta camada se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à 

composição quanto à consistência e coloração do sedimento, permanecendo associada à 

ocupação ceramista. A camada arqueológica apresentou entre 32 cm e 62 cm de espessura. 

Registram-se peças líticas, fragmentos cerâmicos, carvão e blocos de laterita. 

Camada 3 – Camada Húmica – coloração variando em tons acinzentados claros e escuros, indo 

de 10 YR 3/2 (marrom-acinzentado muito escuro) e 10 YR 6/1 (cinza). Com textura 

arenossiltosa, não apresentou cerosidade e mostrou porosidade. A compactação varia entre 
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baixa e média-alta e umidade variando entre baixa-média e baixa, em maioria. Notaram-se 

bioturbações por raízes; radículas com mais intensidade causadas por insetos (formigas e 

cupins). Esta camada apresentou espessura variada, situando-se abaixo da superfície e a camada 

2, estendendo-se por toda a extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm de 

comprimento. Ocorreu entre os níveis 1 e 2, avançando nas cotas do perfil de 1 cm a 20 cm de 

profundidade. Esta camada se comportou homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto 

em relação à composição quanto à consistência e coloração do sedimento, permanecendo 

associada à ocupação ceramista. A camada arqueológica apresentou entre 18 cm e 20 cm de 

espessura. Registram-se peças líticas, fragmentos cerâmicos, carvão, blocos de laterita e 

material histórico, a exemplo de louças e garrafas. 

Superfície – Camada Superficial – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência arenossiltosa 

formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, 

associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada 

superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos de 

formação natural e antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Norte a camada superficial recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a 

camada 3. A Camada Superficial correspondeu ao pacote arqueológico que mais vem sofrendo 

deposição sedimentar nos dias atuais pelas ações da chuva, do vento, de animais e do homem. 

Pelo fato de apresentar coloração enegrecida, a exemplo da camada de terra preta, a camada 

húmica confundiu-se com os períodos finais de ocupação do sítio arqueológico, sendo 

evidenciados na superfície ocorrência cerâmica, lítico e carvão e material histórico, a exemplo 

de louças e garrafas. 

Os níveis escavados possibilitaram construir as seguintes considerações sobre a Unidade 

de Escavação (UE – F4): 

 Foram escavados 7 (sete) níveis com intervalos de 10 cm em 10 cm; 

 Os níveis escavados que corresponderam ao pacote arqueológico se deram entre os 

níveis 3 a 5, correspondendo entre 20 cm até 50 cm de profundidade, com material 

arqueológico ocorrendo até o nível 5 (cinco); 

 A camada estéril da Unidade de Escavação deu-se a partir 51 cm de profundidade, 

correlacionada a inexistência de material arqueológico e a ocorrência de sedimento 

marrom (10 YR 4/3) sem concreções lateríticas; 

 As características dos níveis escavados, a partir da formação do registro arqueológico, 

composição do pacote sedimentar, ocorrência da cultura material e evidenciação de 

eventos pós-deposicionais permitiram identificar 4 (quatro) camadas para o Maiobinha 

I; 
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 As recorrências e particularidades das camadas evidenciadas, levando em consideração 

as características dos níveis escavados e suas correlações com o registro arqueológico 

permitiram identificar 3 (três) momentos distintos de ocupação humana nesta unidade, 

quando se associaram todos os dados oriundos das campanhas de escavação e da análise 

dos vestígios arqueológicos. 

 As 3 (três) ocupações humanas desta área serão descritas no último capítulo da tese, 

com base na interpretação dos processos de formação do Sítio arqueológico Maiobinha 

I, caracterização do pacote arqueológico e análise da cultura material cerâmica. 

 

Para interpretação das camadas que formaram o pacote arqueológico da Unidade de 

Escavação foi realizada farta documentação, a exemplo de fotografias, desenhos e descrição dos 

processos de formação presentes no Perfil Norte do setor escavado.As fotografias e croquis dos 

cortes foram feitos em escala, em papel milimetrado, e depois tratados em Corel Draw.  

A representação gráfica dos croquis possibilitou observar com precisão a composição 

do pacote arqueológico e descrever os processos que incidiram na formação do registro 

arqueológico deste sítio, conforme a Prancha 48 e as descrições a seguir. 
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Prancha 48 - Perfil Norte da Unidade de Escavação (UE – P4) do Sítio arqueológico Maiobinha I 
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O Perfil Norte correspondeu as Quadrículas A2 e B2, com 2 metros de extensão no 

sentido Oeste-Leste. Foram observadas neste Perfil 4 (quatro) camadas, conforme descrição das 

composições a seguir: 

Camada 1 – Sedimento Arenoso de Coloração Marrom-Acinzentado – coloração geral 10 YR 

4/2, com manchas de coloração vermelho-amarelado 5 YR 5/8. Com textura arenosa. Não 

apresentou cerosidade, mas ocorreu porosidade, com compactação variando entre baixa a média 

e umidade baixa. Notaram-se bioturbações por raízes e radículas com mais intensidade causadas 

por insetos (formigas e cupins). Esta camada apresentou espessura variada, situando-se abaixo 

da camada 2, estendendo-se por toda a extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 200 cm 

de comprimento. Ocorreu entre os níveis 5 e 7, avançando nas cotas do perfil de 45 cm a 70 cm 

de profundidade, variando em espessura entre 20 cm a 25 cm, com maior penetração da Camada 

2 na altura dos 100 cm na extensão oeste-leste. Esta camada se comportou homogeneamente nos 

dois metros de extensão, tanto em relação à composição, consistência e coloração do sedimento, 

correspondendo ao nível arqueologicamente estéril, que se estendeu entre 55 até 70 cm de 

profundidade, portanto do nível 6 a 7, e a camada arqueológica, representando o início da 

ocupação humana nesta porção do sítio arqueológico, que se iniciou a partir dos 50 cm de 

profundidade, portanto, no nível 5. Registram-se peças líticas, fragmentos cerâmicos, carvão e 

bolotas de argila. 

Camada 2 – Sedimento Arenossiltoso de Coloração Marrom-Escuro – coloração variando entre 

os tons 10 YR 3/2 (marrom-escuro) e 10 YR 4/3 (marrom). Com textura arenossiltosa, não 

apresentou cerosidade, mostrou porosidade, compactação baixa e umidade variando entre baixa-

média. Notaram-se bioturbações por raízes; radículas com mais intensidade causadas por insetos 

(formigas e cupins). Esta camada apresentou espessura variada, situando-se abaixo da camada 3 

e acima da Camada 1, estendendo-se por toda a extensão oeste-leste do Perfil Norte, totalizando 

200 cm de comprimento e a maior espessura da Unidade de Escavação. Ocorreu entre os níveis 

2 e 5, avançando nas cotas do perfil de 11 cm a 43 cm de profundidade, com maior penetração 

da camada 3 na altura dos 170 cm na extensão oeste-leste. Esta camada se comportou 

homogeneamente nos dois metros de extensão, tanto em relação à composição quanto à 

consistência e coloração do sedimento, permanecendo associada à ocupação ceramista. A 

camada arqueológica apresentou entre 15 cm e 32 cm de espessura. Nesta camada houve o pico 

na ocorrência de material arqueológico, apesar da baixa densidade. Foram coletados materiais 

cerâmico, lítico e bolotas de argila, sendo a camada associada à ocupação ceramista presente na 

região. 

Camada 3 – Sedimento Arenossiltoso de Coloração Cinza-Escuro – coloração 10 YR 3/1 

(cinza-escuro). Com textura arenossiltosa, não apresentou cerosidade, mostrou porosidade, a 

compactação baixa e umidade baixa. Notaram-se bioturbações por raízes, radículas com mais 
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intensidade causadas por insetos (formigas e cupins). Esta camada apresentou espessura variada, 

situando-se abaixo da camada 4 e acima da camada 2, estendendo-se por quase toda a extensão 

oeste-leste do Perfil Norte, finalizando na altura do 196 cm. Ocorreu entre os níveis 1 e 3, 

avançando nas cotas do perfil de 4 a 20 cm de profundidade, com maior penetração da camada 1 

na altura dos 196 cm na extensão oeste-leste. Esta camada se comportou homogeneamente nos 

196 cm de extensão, tanto em relação à composição quanto à consistência e coloração do 

sedimento. A camada apresentou entre 6 cm e 16 cm de espessura. Nesta camada não houve 

ocorrência de material arqueológico. 

Camada 4 - Camada Húmica – coloração variando em tons acinzentados claros e escuros, indo 

de 10 YR 6/1 (cinza). Com textura arenossiltosa. Não apresentou cerosidade, mas ocorreu 

porosidade, com compactação variando entre baixa e média-alta e umidade variando entre 

baixa-média e baixa. Notaram-se bioturbações por raízes; radículas com mais intensidade 

causadas por insetos (formigas e cupins). Esta camada apresentou espessura variada, situando-se 

abaixo da superfície e acima da camada 3, estendendo-se por toda a extensão oeste-leste do 

Perfil Norte, totalizando 200 cm de comprimento. Ocorreu no nível 1, nas cotas do perfil de 0 a 

5 cm de profundidade. Esta camada se comportou homogeneamente nos dois metros de 

extensão, tanto em relação à composição quanto à consistência e coloração do sedimento, 

permanecendo associada à ocupação ceramista. A camada apresentou entre 4 cm e 5 cm de 

espessura sem ocorrência de material arqueológico. 

Superfície - Camada Superficial – coloração 7.5 YR 2.5/1 (preta), consistência arenossiltosa 

formada por restos orgânicos, principalmente folhas, raízes, caules e galhos decompostos, 

associados a material arqueológico, principalmente cerâmico e lítico. Trata-se da camada 

superficial do sítio arqueológico, correspondendo ao momento atual, quando processos de 

formação natural e antrópico incidem diretamente na formação do registro arqueológico. No 

Perfil Norte a camada superficial recobriu toda a superfície do sítio arqueológico sobre a 

camada 4. A Camada Superficial não correspondeu a ocorrência de vestígios arqueológicos, não 

estando associada às ocupações humanas do sítio arqueológico. 

 

4.3.5.7 Estruturas e feições 

 

Nas escavações realizadas no Sítio Arqueológico Maiobinha I não foram observadas 

estruturas de quaisquer naturezas, muito menos concentração de materiais arqueológicos. 
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Apenas feições ocasionadas, principalmente, pela ação humana, a exemplo do depósito 

de lixo, queimada, edificação e terraplanagem na área do sítio arqueológico; e ação natural 

causada pela bioturbação, principalmente de insetos, caules, raízes e radículas foram registradas.  

A ficha que se segue ilustra as feições observadas no Sítio arqueológico Maiobinha I.  

 

BIOTURBAÇÃO 1 

Localização: 

Todas as Unidades de Escavação 

NÍVEL:  

Todos os níveis escavados 

DESCRIÇÃO 

As feições observadas no sítio arqueológico foram caracterizadas por bioturbações e atividades antrópicas. 

No sítio arqueológico foram observados negativos de troncos de árvores, penetração de raízes e radículas, 

buracos de insetos etc. As perturbações antrópicas no sítio arqueológico relacionaram-se com o depósito de 

lixo, terraplanagem e edificação sobre o sítio arqueológico. 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
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Fotos: PBA de Arqueologia, 2012. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE CERÂMICA 

 

5.1 HORIZONTES ESTILÍSTICOS E TRADIÇÕES CERAMISTAS NA PRÉ-

HISTÓRIA DA FLORESTA TROPICAL: OS MODELOS DE OCUPAÇÃO PARA O 

LITORAL EQUATORIAL AMAZÔNICO 

 

Para o arqueólogo Eduardo Neves o início da ocupação humana na Amazônia se deu, há 

pelo menos, 11 mil anos, com datas obtidas na caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, 

Pará, em torno de 9.200 anos A.C. (NEVES, 2006). Esses primeiros povoadores se organizavam 

em torno de modo de vida típico de caçador-coletor, com economia de subsistência baseada na 

caça, pesca e coleta. 

 O Maranhão, conforme apresentado no Capítulo 3 desta Tese, apresentou datas mais 

recentes, do início do Holoceno, para grupos caçadores-coletores povoando as áreas de floresta 

tropical do Estado, em torno de 9.200 anos A.P. 

 Em contraponto as primeiras referências sobre a gênese da presença humana nesta 

região do país, com dados ainda pontuais e sítio dispersos por milhares de quilômetros, 

abundam referências e sítios arqueológicos associados a grupos ceramistas espalhados por 

diversos biomas da floresta tropical, a exemplo da zona costeira, áreas estuarinas, várzeas e terra 

firme. 

A tipologia destes sítios cerâmicos apresenta grande variação, com cerâmica ocorrendo 

em sambaquis, sítios de terra preta e mulata, aldeamentos circulares, mounds, sendo que na 

maioria das vezes, existem múltiplas ocupações nesses sítios, com diversas sobreposições, 

criando verdadeiros palimpsestos. 

Outro ponto marcante sobre as ocupações humanas em áreas de floresta tropical é a 

longa sequência temporal para ocorrência cerâmica no registro arqueológico, com as idades 

mais antigas oscilando entre 7.000 a 6.600 anos A.P.  

Tal persistência temporal se traduziu em uma incrível variabilidade artefatual, com tipos 

e horizontes estilísticos cerâmicos variados, muitas vezes difíceis de sequenciar e analisar. 

Neste âmbito, um dos primeiros esforços para sintetizar e sequenciar os tipos cerâmicos 

na Amazônia foi realizado por Meggers e Evans (1961), que classificaram 22 (vinte e dois) 

conjuntos cerâmicos disponíveis para a área de floresta tropical. 

A classificação de Meggers e Evans (1961) era baseada na presença e ausência de um 

determinado grupo de traços, sendo que a diagnose de cada horizonte era dada 

predominantemente no âmbito das técnicas decorativas (LIMA, 2008). 



 

 691 

 

Figura 515 – Esquema dos horizontes estilísticos da cerâmica para área de floresta tropical, de acordo 

com Meggers e Evans (1961), extraído de Lima (2008). 

 

Os horizontes propostos por Meggers e Evans (1961) indicaram quatro distintas e 

sucessivas levas de influências em direção à floresta tropical, com os Horizontes Hachurado 

Zonado e Policromo sendo introduzidos a partir do oeste e sua ocorrência de limitaria a bacia 

Amazônica, ao passo que os Horizontes Borda Incisa e Inciso Ponteado teriam se distribuído na 

bacia do Orinoco e Baixo Amazonas, com uma dispersão sugerida entre do primeiro para o 

último (LIMA, 2008). 

Com base nessa assertiva era de se esperar que o baixo Amazonas apresentasse as 

ocupações referentes aos quatros Horizontes Estilísticos citados, com a sequência temporal 

iniciada com o Hachurado - Zonado, seguido de Borda Incisa e Policromo, encerrando-se com o 

Inciso – Ponteado.  

 Essa preposição para sequência cultural da floresta tropical sofreu fortes críticas, 

principalmente de Donald Lathrap, que apresentou seu “Modelo Cardíaco”, em The Upper 

Amazon, em 1970 e reeditado em espanhol, em 2010. 

A hipótese de Lathrap afirmava sobre a precedência temporal de cerâmicas policromas 

na Amazônia central, afirmando que os tipos associados a tradição policroma da Amazônia" 

(TPA) correlacionavam-se arqueologicamente com as populações falantes de línguas do tronco 

Tupi, principalmente as línguas da família Tupi-Guarani.  

Em seu “modelo cardíaco” também preconizava que a pressão populacional nas áreas 

ribeirinhas da Amazônia central, que ele acreditava ter sido o centro mais antigo de 
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desenvolvimento de agricultura e sedentarismo no continente americano (Lathrap 1974, 1977), 

resultou em um êxodo populacional contínuo centrífugo através da colonização das bacias dos 

principais afluentes do Amazonas, como o Negro e o Madeira, assim como pela colonização do 

Solimões e do baixo Amazonas (HECKENBERGER; NEVES; PETERSEN, 1998). 

Além disso, Lathrap abordou como referencial empírico duas migrações principais: a 

migração de grupos falantes de línguas da família Maipuran do tronco Arawak, que ele associou 

à tradição cerâmica "Barrancóide" ou Inciso-Modelada e a migração de grupos da família 

linguística Tupi-Guarani, que de acordo o autor estariam representados nessa expansão pela 

distribuição de cerâmicas policromas (com pinturas em preto, vermelho ou preto e vermelho 

sobre engobo branco) associadas à TPA (HECKENBERGER; NEVES; PETERSEN, 1998). 

O “modelo cardíaco” também sofreu críticas pelo fato de não se sustentar 

empiricamente, uma vez que dados recentes obtidos por Neves e equipe no Projeto Amazônia 

Central, região reconhecida por Lathrap como foco de dispersão da tecnologia cerâmica, 

agricultura e sedentarismo por toda a floresta tropical, se contrapunham às premissas originais 

do norte-americano. 

 Sobre este aspecto, pesquisas arqueológicas ocorridas no baixo rio Negro e no 

rio Solimões trouxeram evidências de que a TPA não é muito mais antiga na Amazônia central 

que em outras partes da bacia amazônica. Pesquisas no complexo de sítios Açutuba resultaram 

em uma sequência de ocupação para a área diferente da proposta por Lathrap.  

Além disso, no que se referiu a alguns aspectos chave sobre as origens Tupi e a 

dispersão dos Tupi-Guarani não houve consenso entre o linguistas sobre uma eventual relação 

genética entre o Proto-Tupi e o Proto-Arawak, ao contrário do proposto por Lathrap 

(HECKENBERGER; NEVES; PETERSEN, 1998). 

No entanto, a existência de conjuntos cerâmicos em áreas litorâneas, próximas à foz do 

Amazonas, associados aos sambaquis da Fase Mina foram datadas em torno de 3.500 A. C., e 

deslocou o centro de dispersão da tecnologia cerâmica da Amazônia central para o litoral norte 

paraense.  

Apesar da existência de complexos cerâmicos também antigos na região de Santarém, 

principalmente nos sítios Taperinha e Pedra Pintada, que tiveram cerâmicas datadas no sétimo 

milênio antes do presente se contrapunha a proposta inicial de Lathrap, uma vez que essa região 

é mal conhecida e aparentemente cheia de lacunas e hiatos (LIMA, NEVES e PETERSEN, 

2006). 

 Deslocando o foco de análise para a região costeira da floreste tropical, os 

vestígios cerâmicos mais antigos associaram-se a grupos pescadores-coletores-caçadores, com 

economia de subsistência ancorada na exploração de recursos aquáticos, em especial da região 

estuarina, em zona circunscrita, especialmente no Litoral do Salgado Paraense e Litoral de Rias 

Maranhenses até a Ilha de São Luís-MA. 
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Um exemplo disso é que a foz do Amazonas e a Ilha de Marajó apresentaram a mais 

longa sequência arqueológica conhecida para área de floresta tropical, iniciando com a fase 

Mina, em torno de 3.500 a. C. e seguindo com lacunas até as fases Aruã, Aristé e Maracá, 

datadas de 1.500 D.C. (LIMA, NEVES e PETERSEN, 2006).  

 Tais dados vieram a tona após os trabalhos de Mário Ferreira Simões para o Litoral do 

Salgado (1981a; 1981b), Anna Roosevelt para a região de Taperinha, em Santarém (1995) e 

Bandeira para a Ilha de São Luís (2008b). 

Em Early poterry ceramic in the Amazon: twenty years of scholarly obscurity Roosevelt 

(1995) indicou que pesquisadores, entre os anos de 1830 a 1945, descobriram evidências para 

diversas ocupações pré-cerâmicas e cerâmicas. De particular interesse naquele momento foram 

os grandes sambaquis amazônicos, descritos como acampamentos de pesca do início do 

Holoceno, cuja evidência colocou em evidência a antiguidade da ocupação humana do litoral 

norte brasileiro e a ocorrência cerâmica no registro arqueológico. 

Estudos revisionistas recentes, baseados em datações físico-químicas apontaram para a 

desestruturação do modelo defendido por Betty Meggers de que inovação cultural e 

complexidade cultural não eram esperadas na floresta tropical úmida. A hipótese que 

considerava os Andes o berço de inovações da América do Sul, como a agricultura e a cerâmica 

vem perdendo sustentação quando se verifica que as terras baixas tiveram prioridade 

cronológica sobre as áreas montanhosas no desenvolvimento da cerâmica e de ocupações 

sedentárias (ROOSEVELT, 1992). 

Roosevelt (1991) em Determinismo ecológico e desenvolvimento social indígena da 

Amazônia, afirmou que o que se sabe até momento sobre a Pré-história da Amazônia é uma 

longa e complexa sequência de ocupação intensa, sem nenhum sinal de retardamento devido a 

limitações impostas pelo meio ambiente. As populações da região, longe de serem 

culturalmente atrasadas e de sempre terem recebido inovações vindas de fora, criaram 

importantes inovações culturais que mais tarde se observaram espalhadas por todo o Novo 

Mundo. 

Neste contexto, em revisão sobre a literatura arqueológica recente, principalmente sobre 

as datações radio-carbônicas Roosevelt (1995) demonstrou que por mais de 25 anos, o leste da 

América do Sul produziu as evidências mais numerosas e as cronologias mais consistentes para 

a ocorrência da cerâmica antiga do continente americano em diversos tipos de sítios 

arqueológicos. 

Esta premissa se contrapunha ao modelo sugerido por Meggers para caracterização 

cultural da floresta tropical, principalmente, quando Roosevelt (1991) afirmou que em tempos 
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tardios da pré-história, sociedades complexas e densas, de origem local, desenvolveram-se em 

todas as áreas ricas em nutrientes que já foram estudadas por arqueólogos.  

Estas  áreas suportaram, muito cedo, forrageio intensivo e por volta de 7.200 A.P., no 

início do Holoceno, desenvolveram-se ali, as sociedades ceramistas mais antigas do Novo 

Mundo, baseadas em uma economia de coleta aquática intensiva, três mil anos antes de a 

cerâmica aparecer no seio das grandes civilizações do continente americano 

(ROOSEVELT,1991).  

Contrariamente à própria premissa inicial de Meggers e Evans, escavações realizadas 

sob os auspícios de ambos, em meados de 1950, em sambaquis da Guiana e Equador, 

forneceram indícios de uma manufatura bastante antiga para cerâmica nas Terras Baixas da 

América do Sul.  

Estes autores explicaram a ocorrência de cerâmica antiga como trazidas por 

navegadores japoneses, onde existia até o momento, a cerâmica mais antiga do mundo, 

denominada de Jomon. 

Em relação a outros sambaquis Meggers e Evans explicaram a ocorrência de cerâmica 

antiga, como sendo intrusiva em sítios de acampamentos de caçadores-coletores pré-históricos 

tardios vivendo ao lado de povos ceramistas mais avançados. Entretanto, desde 1960, a 

emergência de datas radiocarbônicas para a América do Sul tem revelado que vários sambaquis, 

ao longo da costa e do estuário das terras tropicais do Equador e Colômbia apresentaram 

cerâmica desde o início do quarto milênio antes do presente.  

A expansão das pesquisas na zona costeira da América do Sul resultou na descoberta de 

outros sambaquis cerâmicos, inclusive por colaboradores de Meggers no litoral do Pará. A 

consistência cronológica obtida para esses sítios fez com que Meggers (1997) reconsiderasse 

suas interpretações sobre a ocorrência de tipos cerâmicos antigos na América do Sul, para 

avaliar a disponibilidade de complexos cerâmicos, com datas iniciais antes de 2.800 A.P.  

Neste contexto, Meggers (1997) destacou a existência de tipos mais antigos na Costa do 

Equador, da Fase Valdivia, com cinquenta datações de C
14

 distribuídas para 7 (sete) sítios, sem 

hiato cronológico, que vai de 5.620 + / - 256 a 4.300 + / - 100 A.P. Como também, na Costa 

Norte da Colômbia, com sítios compostos por várias fases cerâmicas, com prioridade da Fase 

San Jacinto, estabelecida por C
14

 de um único sítio, que se estendeu de 5.940 + / - 80 a 5.665 + / 

- 75 A.P. e finalizando em 5.090 + / - 80 A. P., quando a Tradição San Jacinto foi substituída 

pela Fase Puerto Hormiga (MEGGERS, 1997). 

Para a cronologia dos sambaquis cerâmicos do Pará, o contexto de sua ocorrência não 

foi consensual, inclusive com acusações de manipulação e omissão de datas mais antigas e a 

quase ausência de publicações dos resultados (HOOPES, 1994; ROOSEVELT, 1995, 1997, 

WILLIAMS, 1997). 
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A construção do conhecimento sobre os sambaquis paraenses se deu em 1966, quando 

dois sambaquis parcialmente perturbados foram localizados nas imediações do rio Quatipuru, 

no Pará, pela equipe de Geologia do Museu Paraense Emílio Goeldi.  

Constatado que ambos eram passíveis de pesquisa arqueológica, um projeto para 

salvamento desses remanescentes foi submetido ao referido Museu e à Diretoria do então 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

O projeto foi primeiramente denominado de Salvamento e objetivava escavar os 

sambaquis localizados, executar um levantamento geográfico da ocorrência desses sítios 

cerâmicos e realizar prospecções dos sambaquis já destruídos, com vistas a estabelecer através 

da cerâmica e de outras evidências obtidas estratigraficamente e por coleta superficial, uma 

sequência de desenvolvimento cultural, a distribuição espacial dos grupos sambaquieiros do 

litoral paraense, suas correlações com outros complexos similares cronologicamente e com base 

nos padrões de subsistência dessas populações pré-históricas (SIMÕES, 1971, 1978, 1981a).  

Futuramente, o mesmo projeto foi denominado de Salgado e teve como coordenadores 

Mário Ferreira Simões e Conceição de Maria Gentil Corrêa. Em 1968 a equipe de pesquisa 

executou as metas estabelecidas, prosseguindo com as atividades de campo nos sambaquis 

paraenses até 1973. 

Os resultados obtidos em 62 (sessenta e dois) sítios arqueológicos, dos quais 43 

(quarenta e três) eram sambaquis litorâneos; 3 (três) eram sambaquis de gastrópodes fluviais e 

(16) dezesseis eram sítios cerâmicos a céu aberto, fizeram Simões (1981a) criar a fase ceramista 

Mina
62

, que posteriormente foi classificada como uma tradição ceramista regional, a partir das 

correlações com outros complexos cerâmicos, a exemplo das fases Alaka, Castália e Peripiri. 

Além disso, Simões (1978) criou cinco fases arqueológicas obtidas em sítios cerâmicos 

próximos da costa ou com supostas correlações culturais com a cerâmica Mina no Pará, a 

exemplo da fase Mina para alguns sambaquis cerâmicos, Uruá para os sambaquis com 

gastrópodes fluviais e Areião, Tucumã e Marudá para os sítios não sambaquis existentes em 

zonas costeiras. 

Foi a partir destas descobertas pioneiras que a antiguidade cerâmica nos sambaquis do 

litoral Norte brasileiro ficou evidenciada, através de datações em C
14

 que a situou entre 3.000 a 

1.600 a. C. (SIMÕES, 1978, 1981a).  

A morte de Simões inviabilizou o andamento da pesquisa sobre os sambaquis e a 

massificação dos resultados. Sobre este tema a base de referência foi o artigo Coletores- 

pescadores ceramistas do litoral do Salgado, publicado no Boletim do Museu Paraense Emílio 

                                                 
62 Esse tipo cerâmico foi chamado de Mina, devido à extração de material osteomalacológico nesses sítios que eram 

conhecidos popularmente como minas de sarnambi. 
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Goeldi, em 1981 e em relatórios oficiais produzidos por Simões para a administração do Museu 

Emílio Goeldi, no qual constaram descrições valiosas, outrora não divulgadas e copiladas em 

2005 por este pesquisador. 

Conforme as informações de Simões (1978; 1981a; 1981b), a cerâmica Mina foi 

estabelecida primeiramente a partir de um padrão similar de tipos cerâmicos encontrados em 43 

sambaquis no litoral do Salgado, dos quais dois sítios, Porto da Mina (PA-SA-5) e Ponta das 

Pedras (PA-SA-6) foram escavados e forneceram documentação empírica para a construção de 

tipologias e cronologias culturais e para datações arqueológicas. 

Ambos os sítios, denominados por Simões (1978; 1981a) de sambaquis testemunhos, 

assentaram-se sobre terreno areno-argiloso com concreções lateríticas, sendo que o Porto da 

Mina apresentou em dois cortes estratigráficos nos flancos SW e SE, uma estratigrafia bem 

visível, com camadas praticamente horizontais e espessura variável que continham conchas, 

ossos de animais, tenazes de crustáceos, fragmentos de cerâmicas, nódulos de laterita e de terra, 

separadas por camadas mais delgadas e compactas de valvas calcinadas de Mytella sp. e 

Anomalocardia brasilliana (SIMÕES, 1981), enquanto o sambaqui Ponta das Pedras forneceu 

uma estratigrafia similar, mas com diferenciações em relação à fauna malacológica. 

Simões caracterizou a cerâmica como utilitária, de manufatura acordelada, temperada 

com conchas moídas (Mina simples) e areia (Tijuco simples), cuja forma do vasilhame foi 

identificada como de tamanho pequeno, de formas arredondadas, base plana, bordas diretas 

inclinadas ou extrovertidas, com lábio plano ou arredondado. Para a construção dessa tipologia 

foram analisados e classificados 64.332 fragmentos cerâmicos, dos quais 38.428 foram das 

escavações estratigráficas e 28.904 de coletas superficiais e prospecções (SIMÕES, 1981a). 

A classificação da decoração resultou alguns padrões, com ênfase no banho vermelho 

(Mina vermelho), seguido por insignificante amostragem de escovado (Mina escovado), raspado 

(Mina escovado), roletes não-obliterados (Mina roletado), e inciso incipiente (Mina inciso), que 

forneceram dados para a seriação cerâmica com o tipo Mina simples com a maior popularidade 

no sítio (68%), seguido por Mina vermelho (27,1%) (SIMÕES, 1981a). 

Cerâmica intrusiva foi observada por Simões nos sambaquis paraenses, com destaque 

para 1.346 fragmentos temperados por cariapé e 138 com outros temperos que foram descritos 

como uma cerâmica posterior à extinção da cultura sambaquieira.  

Apesar de terem sido exumados três sepultamentos junto às bases de ambos os 

sambaquis (um no Porto da Mina e dois na Ponta das Pedras) não foi constatada pelo 

pesquisador a ocorrência de cerâmica em acompanhamento funerário. 

Os resultados mais surpreendentes do projeto Salgado ficaram a cargo da cronologia 

relativamente antiga, conforme já observado em outros momentos desta tese:  
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Pesquisas arqueológicas efetuadas nos últimos 20 anos no Panamá 

(Willey & McGimsey, 1954), Equador (Meggers et. al., 1965), 

Colômbia (Reichel Dolmattof, 1955 e 1965), Venezuela (Rouse & 

Cruxent (1963), Guiana (Evans & Meggers, 1960) e Brasil (Calderón, 

1964; Simões, 1973), vêm revelando a presença de sambaquis 

cerâmicos nas áreas costeiras do sul da América Central, noroeste, 

norte, nordeste e leste da América do Sul, com idades compreendidas, 

com raras exceções, entre os 6° e 3° milênios antes do presente. 

(SIMÕES, 1981a, p. 77) 

 

As primeiras datações obtidas para os sambaquis do Pará foram processadas em carvões 

retirados de contexto arqueológico, em estruturas de combustão (fogueiras) nos dois sambaquis 

testemunhos e encaminhados ao laboratório Krieger, em Massachusetts (EUA), que resultaram 

em idades de 3.165 + / - 195 A.C. (Gx 2.472) para o Porto da Mina e 1.540 + / - 195 A. C. (Gx 

2474) para o sambaqui Ponta das Pedras (SIMÕES, 1981a). 

Tendo em vista as idades antigas obtidas, novas amostras foram enviadas para o 

Laboratório de Geocronologia do Smithsonian Institution (EUA), sendo confirmadas as 

datações anteriores, como observadas nas tabelas 32 e 33. 

 

Tabela 32 - Datações do sambaqui Porto da Mina (PA-SA-5)-Corte 2 

Quadra Nível Datação Amostra Laboratório e n° da 

amostra 

A 60-80 2.430+/- 80 A.C. Tempero SI-2544 

A 120-140 3.195+/- 195 A. C. Carvão Gx- 2472 

A 180-200 3.100 +/- 85 A. C. Tempero SI- 2546 

A 280-300 3.095 +/- 95 A. C. Carvão SI- 1036 

 

Tabela 33 - Datações do sambaqui Ponta das Pedras (PA-SA-6)-Corte único 

Quadra Nível Datação Amostra Laboratório e n° da amostra 

A 60-80 2.430+ou- 80 A.C. Tempero SI-2544 

A 120-140 3.195+ou- 195 A. C. Carvão Gx- 2472 

A 180-200 3.100 +ou- 85 A. C. Tempero SI- 2546 

A 280-300 3.095 +ou- 95 A. C. Carvão SI- 1036 

 

A partir destes e outros resultados foi elaborada a primeira síntese sobre a dispersão de 

tipos cerâmicos pela América do Sul, de autoria de José Proenza Brochado, em tese de 

doutoramento An ecological model of the spread of pottery and agriculture into Eastern South 

America (1984). 
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Neste trabalho, especificamente sobre a cerâmica Mina, o autor afirmou que o leque de 

traços característicos diretos e indiretos deste tipo cerâmico expandiu-se e muitas direções e 

originaram tradições ceramistas subsequentes, que tiveram seu foco de origem associado à 

Mina.  

Brochado (1984) tentou demonstrar que a tradição que ele denomina de “Pedra do 

Caboclo!” era diretamente derivada de um foco de desenvolvimento cerâmico, de forma 

globular extremamente simples, localizado na desembocadura do sistema fluvial amazônico, 

provavelmente relacionada à Mina. 

Em sua problemática de trabalho, Brochado se valeu das cronologias para a floresta 

tropical, até então disponíveis, e construiu juntamente com seu orientador Donald Lathrap, a 

hipótese de que todas as cerâmicas das terras baixas da América do Sul seriam oriundas de uma 

única tradição ceramista, extremamente simples.  

As datas iniciais anteriores a 3.000 a. C. para a Mina, postularam a existência de uma 

cerâmica ainda mais antiga e mais simples, em torno de 5.000 a.C., a ser localizada na 

confluência dos cursos fluviais da América do Sul, provavelmente na Amazônia Central. 

Contudo, a descrição de formas simples e de decoração incipiente para a Mina antiga 

não corresponderam aos primeiros complexos cerâmicos estudados, visto que essas cerâmicas 

seriam mais sofisticadas em sua construção e decoração do que se deveria esperar para uma 

cerâmica classificada como “simples”. 

Brochado (1984) indicou que a cerâmica Periperi (Recôncavo Baiano), pouco descrita 

por Simões, é a mesma da tradição Mina, representando uma continuação mais tardia e que 

aparentemente moveu-se para o centro da costa brasileira.  

Acreditando nesse raciocínio, o pesquisador descreveu uma primeira leva de difusão, 

através de intrusões de unidades de traços da cerâmica amazônica Mina para dentro do 

Nordeste, ao redor de 700 a 1.000 anos A.C., denominada por ele de Pedra do Caboclo. 

Neste âmbito, a cerâmica Pedra do Caboclo seria fruto da última fase da tradição Mina, 

que em adição às formas simples típicas dos vasos Mina encontravam-se também grandes vasos 

com bordas reforçadas externamente, potes globulares com borda invertida fortemente e com 

boca apertada, como também grelhas e todos os vasos apresentando, em geral, base plana 

(BROCHADO, 1984). 

Em síntese, a existência da cerâmica Mina para Brochado (1984) parecia indicar um 

tipo de adaptação marítima relacionada aos manguezais e tendo como atividade predominante a 

coleta de moluscos e frutos de palmeiras, que derivaram do mesmo tipo de adaptação 

encontrada até 4.000 a.C. próxima à foz do Amazonas e no Maranhão, que se difundiram pelas 
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praias costeiras do nordeste em direção à Bahia. Entretanto, poucos sítios arqueológicos 

relacionados aos povos pertencentes a essa tradição cerâmica foram encontrados até do Piauí até 

a Bahia. 

Essa mesma premissa foi defendida por Maria Cristina Scatamachia, em seu artigo O 

aparecimento da cerâmica como indicador de mudança do padrão de subsistência (1991), que 

avaliou que a presença de cerâmica em sítios típicos de grupos pescadores-coletores, a exemplo 

dos sambaquis do litoral paraense e maranhense, indicaria uma etapa transitória entre a coleta e 

a produção. Seu argumento foi que as mudanças no padrão de subsistência não se deram de 

forma brusca e nem linear, algumas etapas intermediárias experimentais devem ter acontecido, 

sendo que o modo de vida das populações pescadoras-coletoras-ceramistas do Salgado poderia 

ter representado uma dessas etapas. 

Mais recentemente, pesquisas realizadas por Roosevelt também apresentaram datações 

bastante antigas para ocorrência cerâmica na Amazônia. Suas investigações nos sítios 

arqueológicos de Taperinha (Santarém - PA) e Pedra Pintada (Monte Alegre - PA) resultaram na 

descoberta da cerâmica mais antiga das Américas.  

No Sítio Taperinha a cerâmica foi descrita como de raros fragmentos avermelhados com 

tempero de saibro, cujas formas resumem-se em cuias abertas, de base arredondada e bordas 

cônicas, arredondas e quadradas, e cerca de 3% da cerâmica apresentou incisões curvilíneas e 

retilíneas nas bordas (ROOSEVELT, 1992). 

No sítio Pedra Pintada, a cerâmica temperada com terra foi similar aos fragmentos de 

Taperinha, em sua forma hemisférica ou tecomate e decoração incisa e ponteada, mas com uma 

decoração ampla e profunda, aparentemente feita com um grande instrumento para incisão e 

raras bordas carregadas e uma faixa horizontal vermelha e espessa exteriormente 

(ROOSEVELT, 1995). 

Estes novos achados foram considerados por Roosevelt (1997), que informou sobre a 

inexistência de intervalo temporal entre os sambaquis cerâmicos do noroeste da América do Sul, 

com datas entre 6.000 e 3.000 anos A.P. e os sambaquis cerâmicos do Baixo Amazonas, com 

datas entre 7.500 e 4.000 A. P. 

O modelo difusionista proposto por Simões e Brochado para dispersão da cerâmica pela 

costa da América do Sul foi revisito, dada a emergência destes novos dados empíricos, do 

refinamento das datações absolutas e da mudança de perspectiva na teoria e metodologia 

arqueológica.  

A este respeito, John W. Hoopes, em Ford revisited: a critical review of the chronology 

and relationships of the earliest ceramic complexes in the New World, 6000-1500 B. C. (1994) 

afirmou que os modelos difusionistas atestaram que complexos cerâmicos antigos assemelham-

se uns com os outros, num primeiro momento e depois divergiram através dos tempos. 
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Entretanto, análises comparativas revelaram substancial variabilidade, mesmo nos períodos 

mais antigos. A heterogeneidade entre os complexos cerâmicos mais antigos indicou vários 

lugares comuns para a evolução independente da produção cerâmica na América, inclusive, as 

das terras baixas brasileiras. 

As críticas de Hoopes se estenderam aos trabalhos de Meggers, Evans e Latrhap e 

estimularam uma reavaliação das cronologias para cerâmica antiga no continente americano, 

devido à emergência de recentes resultados, a exemplo da datação de 6.000 anos a.C para 

ocorrência cerâmica no Baixo Amazonas.  

Neste sentido, o autor sentenciou que a origem da tecnologia cerâmica nas Américas 

tem sido uma longa fonte de debate, pois se a primeira vista a tecnologia dispersou-se rápida e 

uniformemente, investigações de campo mais acuradas têm demonstrado um processo variável, 

por um período de milhares de anos (HOOPES, 1994). 

Sobre o modo de vida dessas populações ceramistas mais antigas, Hoopes (1994) 

revelou que por toda a década de 1970 do século XX, muitos sítios com cerâmica foram 

caracterizados como sambaquis, ajudando a criar a percepção de que a subsistência e o padrão 

de assentamento associados a esses complexos foram relativamente homogêneos.  

Especificamente para a tradição regional ceramista Mina, Hoopes (1994) afirmou que 

12 (doze) datas foram obtidas para carvão e conchas associadas à cerâmica, entretanto, erros e 

exclusões foram corrigidos por ele, usando os registros originais dos Arquivos do Smithsonian 

Institution (Accesion No. 87 - 035, Smithsonian Environmental Research Center, Radiocarbon 

Dating Laboratory Records, ca. 1968 - 1986, box 9).  

Desta forma, os dados cronológicos omitidos indicaram que a cerâmica Mina no Pará 

foi bem mais antiga do que as idades apresentadas por Simões, em 1981. 

Roosevelt (1995) foi além e afirmou que 13 (treze)
63

 datações radio-carbônicas foram 

processadas em carvão e conchas associados à cerâmica e em conchas que temperaram os 

fragmentos cerâmicos de três sítios Mina: Ponta das Pedras, Porto da Mina e Sambaqui de Urua, 

que forneceram uma cronologia em torno de 5.570 até 3.490 anos A.P., com as datas mais 

antigas vindo dos níveis mais baixos, entre 2 m a 3 m de profundidade.  

Em publicações oficiais de Simões somente 7 (sete) das 13 (treze) datas foram 

publicadas. As outras seis, incluindo a mais antiga e estratigraficamente a mais profundas, SI 

                                                 
63 Segundo Roosevelt (1995) José Brochado encontrou no Museu Goeldi uma lista mimeografada com cronologias 

sobre os sambaquis do Pará, processadas no Smithsonian e não divulgadas, que incluía algumas datações não 

publicadas, particularmente a mais antiga. Devido a esse achado, Brochado enviou a listagem à Roosevelt, que 

acessou os registros cronológicos originais, obtendo autorização para publicá-los. 
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1034, feita em carvão e que resultou em uma idade em torno de 5.570 A. P. foi mantida fora da 

publicação.  

Somando-se a cronologia mais antiga aceita por Simões (1978, 1981a) com a data 

omitida, a cronologia dos sambaquis paraense envelheceu a cerâmica Mina em quinhentos anos 

em relação a qualquer outra datação obtida na Colômbia e mil anos a mais de qualquer data 

obtida no Equador, sendo naquele momento, a cerâmica mais antiga nas Américas. 

Roosevelt (1995) também afirmou que a literatura referiu-se incorretamente a respeito 

de que os tipos cerâmicos mais antigos seriam exclusivamente temperados com conchas, sendo 

clara a existência de outros tipos de tempero, a exemplo de areia. 

Simões arguiu, como se demonstrou no início deste Capítulo, que a cerâmica Mina 

havia sido introduzida no Brasil por migrantes da Colômbia e Equador, usando organicamente 

as mesmas palavras que Meggers e Evans (1978) utilizaram para explicar a ocorrência desse 

tipo cerâmico em um artigo de pesquisa três anos antes. 

Somente abandonando as datas brasileiras mais antigas, como fez Simões (1981a), que 

as datas equatorianas poderiam ser validadas e o argumento de uma difusão da cerâmica da 

Guiana e Equador para o seio da floresta tropical poderia ser justificado (ROOSEVELT, 1995). 

Os principais argumentos para negar a antiguidade de complexos cerâmicos antigos nas 

terras baixas da floresta tropical, a exemplo da contaminação das amostras datadas ou 

superposição de camadas pré-cerâmicas com cerâmicas mais tardias, foram reduzidos ao 

máximo, pois a possibilidade de uma cerâmica tardia ter sido misturada em camadas de 

horizontes culturais distintos não seria mais viável, pois as conchas usadas no tempero dos 

recipientes também forneceram datas antigas. 

A cultura ceramista Mina não foi à única datada radiocarbonicamente naquele período. 

Os sambaquis da fase Alaka, ao longo da costa da Guiana (inglesa), produziram cerâmica plana, 

temperada com areia e conchas e de formas simples, também muito antiga.  

A cerâmica da fase Alaka não foi datada até 1980, quando o Smithsonian Institution 

submeteu uma mostra do sambaqui de Barambina, que foi reescavado por Dennis Williams, em 

1980. 

Essas primeiras datações forneceram uma cronologia de 5.965 e 4.115 A. P., superando 

em cerca de 400 anos a idade mais antiga da fase Mina. No entanto, existem controvérsias, pois 

de acordo com Dennis Williams (1997) os materiais datados vieram de camadas que continham 

fragmentos planos da cerâmica Alaka temperados com areia.  

Para Williams essas datas são consideradas como de um período pré-cerâmico, 

afirmando que com exceção do depósito Hosororo Creek, nenhum dos 14 sambaquis escavados 

no litoral ocidental da Guiana poderia ser considerado como sambaquis cerâmicos, mas sim pré-

cerâmicos, sendo a cultura Alaka uma fase eminentemente caçadora-coletora. 
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Entretanto, o mesmo reconheceu que as características da cerâmica do sambaqui do 

período arcaico recente, Hosororo Creek (que não partilhava as características da fase Alaka), 

inequivocamente atesta uma filiação com a fase arcaica Mina, na foz do Amazonas, onde 

cerâmica idêntica já estava sendo feita em torno de 3.000 A. P.  

Williams assumiu que do Sul para o Norte, em tempo gradual, a relação entre esses 

tipos cerâmicos é plausível, com base nas similaridades dos dados tecnológicos e tipológicos de 

Hosororo Creek, negando qualquer tipo de correlação da fase Mina com os sambaquis da fase 

Alaka (WILLIAMS, 1997). 

Roosevelt refutou o argumento de Willians, afirmando que as datações radiocarbônicas 

tem fornecido para Amazônia sequências cronológicas mais seguras e bem datadas e um 

número maior de sambaquis pesquisados e datados do que o noroeste da América do Sul, a 

região usualmente creditada com a cerâmica mais antiga das Américas (ROOSEVELT, 1997). 

As evidências arqueológicas atuais para as fases Alaka e Mina indicaram que a costa e 

os estuários do leste da América do Sul e a foz do Amazonas tinham culturas pescadoras 

ceramistas antigas, da mesma forma que o noroeste da América do Sul. Como mencionou 

Roosevelt (1995), muitos arqueólogos não estão conscientes dessa assertiva, bem como das 

características da cerâmica, do tipo de assentamento dessas fases e, principalmente de suas datas 

radiocarbônicas.  

Neste sentido, a autora asseverou que futuras pesquisas em cerâmica antiga na América 

do Sul necessitariam lidar com sequências estratigráficas incompletas e escavações até o solo 

estéril dos sítios para resolver a questão da ausência de cronologias seguras e completas e 

datações mais precisas de um amplo espectro de materiais, a partir de programas radiométricos 

(ROOSEVELT, 1995). 

Nessa mesma linha, Neves (1999) afirmou que as hipóteses recentes sobre a emergência 

de cerâmica nas Américas tendem a indicar origens múltiplas, mais que a difusão de um único 

centro. Essa mudança de perspectiva na cronologia mostra que não é mais possível focar a 

Amazônia como uma área periférica no contexto da arqueologia pré-colonial da América do 

Sul. 
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5.2 Proposta teórico-metodológica para análise cerâmica 

 

Redman citando Spaulding afirmou que para arqueólogos as coisas descritas são 

artefatos e as propriedades observadas são atributos que se consideram de relevância cultural. 

Os atributos observáveis podem ser de peso e comprimento do artefato ou de natureza 

qualitativa, compreendendo propriedades distintas medidas em termos de presença ou ausência 

de atributos (REDMAN, 1973, p 67). 

Estudos detalhados na reconstrução de pré-histórias regionais são requeridos para se 

entender os efeitos de novas tecnologias, a exemplo da cerâmica, em contextos culturais 

específicos (HOOPES & BARNETT, 1995). Neste sentido, o que permaneceu para ser 

explicado pela arqueologia é toda a variabilidade formal, que envolveu as atividades de 

produção do artefato (SCHIFFER & SKIBO, 1997), ou seja, seu processo tecnológico e os 

sistemas envolvidos na cadeia operatória desde a aquisição de matéria-prima até o descarte da 

peça. 

No processo tecnológico é envolvida uma sequência de comportamentos que resulta em 

escolhas técnicas. Em períodos de estabilidade tecnológica ceramistas são inconscientes destas 

escolhas e, simplesmente, seguem as receitas. Ao passo que em períodos de experimentação 

ceramistas tornam-se sensíveis para as ações que poderão ser tomadas e as consequências destas 

no processo produtivo (SCHIFFER & SKIBO, 1987), resultando daí, a agência. 

A investigação dos elementos de um sistema tecnológico deve superar a dicotomia 

estilo-função, atestada pelos aspectos utilitários (tecno-função), sociais (sócio-função) e 

ideológicos (ideo-função) para se buscar uma integração desses três aspectos, pois como 

afirmou Lemonnier (1986) não é a natureza e sim a cultura que se constitui como a principal 

refreadora da técnica.  

Nesta perspectiva, o papel do artesão é crucial em conduzir todo o processo produtivo, 

reunindo conhecimento tradicional, influências exteriores, poder de decisão, experimentação, 

repetição, bem como as motivações relacionadas com as questões de para quê fazer e como 

fazer cerâmica, pois como bem lembrou Leeuw (1993), as escolhas, mais que os materiais e 

instrumentos são cruciais na determinação da natureza e forma dos produtos. 

Pelo exposto, reconhece-se que a análise da manufatura cerâmica deve focar nas 

escolhas que os ceramistas fazem, na interação com o meio ambiente e as matérias-primas que 

ele contém e sobre a utilização dos instrumentos e das capacidades técnicas individuais ou do 

grupo.  

Além disso, a observação criteriosa dos aspectos formais dos produtos, bem como 

inferências sobre seu uso social, a partir da reconstrução das formas e dos tipos dos artefatos são 

mecanismos válidos e não superados na investigação da cerâmica. 
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Nesta Tese, para alcançar os resultados pretendidos utilizou-se para análise da cerâmica 

dos sítios arqueológicos já descritos a Ficha de Análise tecnotipológica proposta por Alves 

(1988) e adaptada ao contexto deste estudo por Bandeira (2008b).  

A análise tecnotipológica consistiu da identificação dos atributos formais e 

reconhecíveis, da técnica de manufatura, o tratamento de superfície, o acabamento, as formas do 

vasilhame etc. com vistas a inferir aspectos sociais aplicados ao domínio da técnica, além de 

inferências sobre o universo simbólico que incide na decoração e emprego social do artefato, 

seja ele utilitário ou cerimonial. 

Os critérios analíticos empregados na Ficha Tecnotipológica foram inspirados nos 

postulados fornecidos por Shepard (1963); Meggers e Evans (1970), Seronie-Vivien (1975); 

Chmyz (1976); Rye (1981), Rice (1982); Mirambell e Lorenzo (1983); Alves (1982, 1988, 

1994, 1997); La Salvia e Brochado (1989); Oliveira (2000), Felicissimo (2004), Sálas (2005). 

A síntese desses estudos centrou o foco de análise nos aspectos formais ou tipológicos 

da cerâmica, a partir da observação dos processos tecnológicos, que resultaram na manufatura 

do artefato. 

O aspecto técnico foi alcançado com o auxílio da arqueometria, que forneceu os 

parâmetros para definição caracterização dos tipos de matérias-primas (argila, antiplástico, 

pigmentos) envolvidos na manufatura cerâmica. 

 

 



 

 705 

 

Ficha Tecnotipológica para análise cerâmica 
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O estudo tipológico adotado nesta Tese se deu com a classificação dos atributos que 

forneceram elementos para caracterização da cerâmica, priorizando-se os aspectos relacionados 

à forma do recipiente ou dos elementos fraturados.  

Para os atributos formais a cerâmica foi separada em categorias, a partir de sua 

indicação morfológica (base, bojo, borda e lábio apliques, apêndices, etc.).  

O passo seguinte foi identificar nos fragmentos os tratamentos de superfície 

(alisamento, polimento, engobo, brunidura etc.) e decoração (pintura, decoração plástica, 

modelados etc.).  

Em seguida, foram adicionados dados concernentes à queima e o antiplástico, 

finalizando com a indicação de demais elementos classificatórios, a exemplo de perfurações, 

marcas, sinais de uso.  

Por fim, os aspectos tafonômicos e relacionados com o processo de formação do 

registro arqueológico foram averiguados, principalmente, relacionados ao estado de 

conservação e especificações sobre o tamanho dos fragmentos. 

 Com vistas a esclarecer os conceitos empregados na análise cerâmica, convém citar 

seguem Salas (2005): 

 

 Pasta – é a parte do material que em seu conjunto forma a cerâmica. A argila, aos ser 

amassada com água, permite obter material plástico ou pasta argilosa, cuja consistência 

depende da composição dos elementos envolvidos e de sua granulometria. Partindo do 

princípio que o tipo de argila depende de sua composição mineralógica, a qual está 

ligada a sua forma de ocorrência (gênesis), o estudo da pasta permite realizar 

inferências em relação à procedência da matéria-prima e as características físicas do 

produto, antes e depois da queima; 

 Antiplástico - é o material que contém naturalmente ou que se agrega de forma 

artificial a pasta argilosa. A natureza e proporção modificam a granulometria, com a 

finalidade de poder amassar ou moldar com facilidade. Existe uma grande variedade de 

materiais que são utilizados como antiplástico, entre os mais comuns estão às areias de 

quartzo, os feldspatos, as micas, sal e fragmentos de conchas, vegetais, rochas e 

fragmentos cerâmicos (chamotas); 

 Granulometria – descreve o conjunto da pasta argilosa como os antiplásticos que 

constituem a cerâmica descrevem o tamanho dos elementos ou os seus componentes. 

Em geral, o tamanho dos componentes da cerâmica está compreendido entre o tamanho 

das partículas da argila (0.0039) e das areias medianas (0.5 mm), denominando-as de 

granulometria fina e grossa. 

 Textura - descreve os aspectos superficial externo e interno que apresentam as paredes 

da cerâmica, incluindo, propriedades como lisura, aspereza, rugosidade, agregando-se, 



 

 707 

por vezes, uma descrição visual mais completa da cor, forma e distribuição do 

antiplástico. A textura é determinada de maneira prática, usando o tato para sentir as 

irregularidades presentes; 

 Acabamento - é empregado para descrever o tratamento aplicado na superfície do 

objeto, antes ou depois da queima, utilizando os termos liso, polido, raspado, gravado, 

estampado, achurado, engobado, pintado, dentre tantos outros; 

 Coloração – a cor pode ser a mesma da argila natural (pasta crua) ou aquela que se 

processa na cerâmica durante e após a queima (pasta cozida). No caso da pasta crua a 

cor depende da natureza da argila que a compõe. Por exemplo, se a composição do 

material tem majoritariamente tons claros e brancos, é possível que a composição do 

material principal seja do tipo caolinita. Se a pasta tem tons escuros, entre cinza a preto, 

é que contém matéria orgânica em teores elevados. Se a argila apresenta coloração 

amarela ou vermelha – alaranjada, ou mesmo verde, a pasta contém óxidos de ferro em 

vários estados e proporções. Para a pasta cozida ou cerâmica, a cor se modifica, em 

maior ou menor grau, pelo processo de queima. A cor depende da temperatura e da 

atmosfera de queima, assim, como o tipo de argila envolvida nestes processos. É 

frequente que se tenha a distinção entre a cor do núcleo, a face externa, face interna. 

Portanto, a cor da pasta crua tem haver como a composição das argilas minerais e, 

sobretudo, do seu conteúdo e distribuição de ferro. 

 Queima – identifica o processo de queima de acordo com a coloração da pasta 

cerâmica. Se a cerâmica apresenta superfície de coloração clara (de bege a ocre) é 

provável que tenha sido cozida em condições de alta ventilação (atmosfera oxidante), 

mas se tem tons cinza (cinza claro a metálico) ou cor preta, o cozimento ocorreu em 

condições imperfeitas ou em condições redutoras. De igual forma, se a cerâmica teve 

um cozimento imperfeito ou variável, a parte interior o núcleo apresentará tonalidades 

escuras ou cores diferentes em respeito a sua coloração original; 

 Porosidade - representa a porcentagem de espaços vazios na pasta, sendo outro atributo 

que depende a composição geral da pasta e da temperatura de cozimento. Para o caso 

das argilas com alta proporção de matéria orgânica, que se queima em condições 

oxidantes, se produz dióxido de carbono em forma gasosa, que a intentar, saem 

borbulhas e gera espaços vazios que dão lugar a porosidade; 

 Fratura – a fratura representa o comportamento da cerâmica diante a uma pressão 

aplicada. Por exemplo, se a cerâmica se desmorona ou fragmenta se diz que a 

consistência era friável; e quando se quebra em fragmentos angulosos, se diz que a 

fratura é concoidal. Na fratura ou ruptura, se classifica a forma da quebra em plana, 

fina, irregular, cortante e laminada. 

 



 

 708 

5.3 Amostra analisada e dispersão vertical e horizontal da cerâmica 

 

A seleção do material cerâmico analisado agregou amostras coletadas em todos os sítios 

arqueológicos descritos nesta Tese, em especial, nas unidades de escavação que apresentaram 

distribuição mais homogênea em termos horizontais e verticais deste material arqueológico e 

que possuíam informações cronológicas. 

Para análise quantitativa foram selecionadas, preferencialmente, as quadrículas com 

ocorrência cerâmica em todos os níveis escavados, sendo que dentro do universo amostrado não 

houve exclusão prévia da população que seria analisada, uma vez que a maioria da cerâmica 

coletada nos sítios arqueológicos era passível de identificação. 

A exceção se deu quando os fragmentos apresentaram dimensões reduzidas, com 

comprimento e largura menores que 2 cm, pelo fato da tafonomia deste material prejudicavar a 

descrição do elemento. Apesar disso, quando o fragmento apresentou claras indicações 

morfológicas (lábio, borda, base, parede, aplique, alça, etc.) ou qualquer tipo de tratamento de 

superfície ou decoração ele foi incorporado no estudo. 

Na análise qualitativa foram selecionadas cerâmicas diagnósticas, a exemplo do 

material associada aos sepultamentos, instrumentos, adornos ou elementos que apresentaram 

atributos que destoaram do universo amostrado.  

Material cerâmico oriundo de coleta superficial ou sem contexto arqueológico definido 

não foi considerado na análise qualitativa. 

Conforme exposto, o procedimento empregado na análise da cerâmica consistiu dos 

seguintes passos: 

 Limpeza, triagem e quantificação de todos os fragmentos selecionados para análise; 

 Descrição dos atributos analisáveis, conforme os campos da Ficha Tecnotipológica; 

 Alimentação do banco de dados; 

 Seleção dos fragmentos para análise arqueométrica; 

 Elaboração dos mapas estatísticos; 

 Registro fotográfico e em desenho dos fragmentos diagnósticos; 

 Reconstrução hipotética das formas dos recipientes cerâmicos. 

 

A análise de parte do material cerâmico, principalmente, a observação e registro do 

antiplástico cerâmico foram feitos em Estereomicroscópio modelo Stemi-2000 c, marca Carl 

Zeiss, aumentos zoom padrão de 6,5 x a 50 x com "click-stop", com fototubo (trinocular) e 

oculares de campo amplo = 23. Iluminação refletida "pescoço de cisne" com 2 braços 

articulados e fonte de luz halogenica de 150 w montado em estativa n com coluna de 350 mm e 

base 370 x 440 mm. 



 

 709 

 As imagens foram feitas com câmera digital científica para microscopia, modelo 

Axiocam erc 5s, colorida, para visualização da imagem "ao vivo" e trabalhos "on-line", com 

tratamento das imagens feito no software "Axiovision LE" para controle da câmera, marca Carl 

Zeiss. 

O equipamento foi gentilmente disponibilizado pelo Laboratório de Cerâmica do LAEP 

– Laboratório de Arqueologia e Estudos da Paisagem, Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucurí, em Diamantina – MG, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Fagundes. 
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Prancha 49 - Procedimentos empregados na análise da cerâmica 

Procedimentos empregados na análise da cerâmica: Figura a – triagem da amostra; Figura b – pesagem; Figura c – análise tipológica; Figura d – observação e registro do antiplástico e aspectos 

tafonômicos; Figura e – desenho e Figura F – alimentação do banco de dados. Fotos: Lucas Lara, 2011. 
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Os resultados estatísticos relacionados à distribuição espacial do material cerâmico, 

concernentes a dispersão vertical e horizontal intersítio e intrasítio são apresentados a seguir. 

 

5.3.1 Sambaqui do Bacanga 

 

Com relação ao quantitativo de fragmentos cerâmicos evidenciados na Superfície 

Ampla do Sambaqui do Bacanga foram coletadas 15.780 unidades. Em relação à distribuição da 

cerâmica por quadrícula, a A1 apresentou o maior quantitativo com 1.734 fragmentos. 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 20 – 30 cm, com 3.997 unidades, sendo a quadrícula A1 a que apresentou 

neste nível a maior concentração de toda a escavação, com 852 unidades.  

O nível que apresentou menor concentração de fragmentos correspondeu à cota 70 a 80 

cm, com 16 elementos da Quadrícula A4. 

A tabela 34 ilustra a dispersão horizontal e vertical da cerâmica por níveis e quadrículas 

da Superfície Ampla do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 34 – Quantitativo do material cerâmico do Sambaqui do Bacanga 

Cerâmica A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B4 B5 C2 C4 C5 D2 D4 D5 Total 

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

000-010 cm 423 0 131 127 575 0 74 426 338 401 322 215 234 197 0 3463 

010-020 cm 276 362 0 785 200 96 224 123 337 280 248 320 0 72 213 3536 

020-030 cm 852 211 264 18 138 318 170 412 145 0 265 280 214 352 358 3997 

030-040 cm 0 174 221 205 176 0 263 193 132 0 69 0 0 433 189 2055 

040-050 cm 161 0 252 237 194 0 58 9 124 71 119 0 42 140 148 1555 

050-060 cm 0 42 222 0 0 0 81 0 0 0 152 54 38 75 49 713 

060-070 cm 22 0 128 16 0 0 0 0 54 0 0 225 0 0 0 445 

070-080 cm 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

080-090 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

090-100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1734 789 1218 1404 1283 414 870 1163 1130 752 1175 1094 528 1269 957 15780 

 

A distribuição do material cerâmico por quadrículas é representada na figura que se 

segue. 
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Figura 516 – Distribuição espacial da cerâmica na Superfície Ampla do Sambaqui do Bacanga. 

Composição Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência do material cerâmico por quadrículas com base no quantitativo de peças 

coletadas é demonstrada nos gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Distribuição do material cerâmico por quadrícula da Superfície Ampla 
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 A correlação da frequência do material cerâmico por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Frequência do material cerâmico por quadrícula da Superfície Ampla 

 

 

A distribuição do material cerâmico por nível é ilustrada no gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – Frequência do material cerâmico por quadrícula da Superfície Ampla 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Superfície Ampla do Sambaqui do Bacanga. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 10 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 30 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 40 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 60 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 60 a 70 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 70 a 80 cm. 

 

Com relação à frequência do material cerâmico por nível, os gráficos 7, 8, 9 e 10 

ilustram os resultados das Quadrículas A4 e B2 que foram selecionadas para análise. 

 

Gráfico 7 – Frequência do material cerâmico na quadrícula A4 
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Gráfico 8 – Frequência do material cerâmico na quadrícula A4 

 

 

 

Gráfico 9 – Frequência do material cerâmico na quadrícula B2 
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Gráfico 10 – Frequência do material cerâmico na quadrícula B2 

 

 

5.3.2 Sambaqui da Panaquatira 

 

Com relação ao quantitativo de fragmentos cerâmicos evidenciados no Perfil 1 do 

Sambaqui da Panaquatira foram coletados 276 elementos. Em relação à distribuição da cerâmica 

por quadrícula, a Q3 apresentou o maior quantitativo com 195 fragmentos. 

 

Tabela 35 – Quantitativo do material cerâmico do Perfil 1 por quadrícula 

 
Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Cerâmica 57 195 12 12 276 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 235 a 240 cm, com 131 elementos, sendo que a quadrícula Q 3 apresentou 

neste nível a maior concentração de toda a escavação, com 131 unidades. O nível que 

apresentou menor concentração de fragmentos correspondeu à cota de 250 a 255 cm, com 12 

elementos. 
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Tabela 36 – Distribuição do material cerâmico do Perfil 1 por nível 

Profundidade Cerâmica  

235-240 cm 131 

240-245 cm 0 

245-250 cm 113 

250-255 cm 12 

255-260 cm 20 

260-265 cm 0 

265-270 cm 0 

Total 276 

 

A distribuição do material cerâmico por quadrículas é representada na Figura 517. 
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Figura 517 – Distribuição espacial da cerâmica no Perfil 1 do Sambaqui do Panaquatira. Composição 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula do Perfil 1 
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 A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Frequência do material cerâmico por quadrícula do Perfil 1 
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A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 13.  

 

Gráfico 13 - Frequência do material cerâmico por quadrícula do Perfil 1 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial 

dos fragmentos cerâmicos coletados por quadrículas as figuras que se seguem ilustram 

os níveis escavados no Perfil 1 do Sambaqui da Panaquatira. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 235 a 240 cm 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 240 a 245 cm. 

1 2 3 4 5

nível

245-250cm

0Q 57 44 0 12

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 245 a 250 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 250 a 255 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 255 a 260 cm. 

 

Com relação à frequência de fragmentos cerâmicos por nível, os gráficos 14 e 15 

ilustram o resultado da Quadrícula Q3, que foi selecionada para análise. 

 

Gráfico 14 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula Q 3 do Perfil 1 
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Gráfico 15 – Frequência do material cerâmico na quadrícula Q3 

 

 

Com relação ao quantitativo de fragmentos cerâmicos evidenciados na Trincheira do 

Sambaqui da Panaquatira foram coletados 5.181 elementos. Em relação à distribuição da 

cerâmica por quadrícula, a Q5 apresentou o maior quantitativo com 3.101 fragmentos. 

 

Tabela 37 – Quantitativo do material cerâmico da Trincheira 

cerâmica Q4 Q5

superfície 0 0 0

000-005cm 20 65 85

005-010cm 0 31 31

010-015cm 56 0 56

015-020cm 252 101 353

020-025cm 258 73 331

025-030cm 101 132 233

030-035cm 106 325 431

035-040cm 90 273 363

040-045cm 87 0 87

045-050cm 77 306 383

050-055cm 90 141 231

055-060cm 0 153 153

060-065cm 0 0 0

065-070cm 99 0 99

070-075cm 71 140 211

075-080cm 60 46 106

080-085cm 0 0 0

085-090cm 54 0 54

090-095cm 0 0 0

095-100cm 146 460 606

100-105cm 29 241 270

105-110cm 0 0 0

110-115cm 0 186 186

115-120cm 176 160 336

120-125cm 284 128 412

125-130cm 24 15 39

130-135cm 0 125 125

Total 2080 3101 5181  
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Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 95 a 100 cm, com 606 unidades, sendo que a quadrícula Q 5 apresentou 

nesta mesma cota a maior concentração cerâmica de toda a escavação, com 460 unidades.  

O nível que apresentou menor concentração de fragmentos correspondeu à cota de 5 a 

10 cm, com 31 unidades, sendo que em alguns níveis (60 a 65 cm; 80 a 85 cm; 90 a 95 cm e 105 

a 110 cm) não resultaram em vestígios cerâmicos, apesar de não terem sido considerados 

arqueologicamente estéreis. 

A distribuição do material cerâmico por quadrículas é representada na figura que se 

segue. 

 

Figura 518 – Distribuição espacial da cerâmica na Trincheira do Sambaqui da Panaquatira. Composição 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada no gráfico 16.  

 

Gráfico 16 – Distribuição do material cerâmico por quadrícula  

 

 

 



 

 728 

A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 17. 

 

Gráfico 17 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Trincheira 

 

 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 18.  

 

Gráfico 18 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Trincheira 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial dos 

fragmentos cerâmicos coletados por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Trincheira do Sambaqui da Panaquatira. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 0 00

nível

superfície

 

Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 

1 2 3 4 5

nível

000-005cm

0Q 0 0 20 65

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 5 cm. 

1 2 3 4 5

nível

005-010cm

0Q 0 0 0 31

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 5 a 10 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 56 00

nível

010-015cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 15 cm. 
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1 2 3 4 5

nível

015-020cm

0Q 0 0 252 101

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 15 a 20 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 258 730

nível

020-025cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 25 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 101 1320

nível

025-030cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 25 a 30 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 106 3250

nível

030-035cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 35 cm. 
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1 2 3 4 5

nível

035-040cm

0Q 0 0 90 273

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 35 a 40 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 87 00

nível

040-045cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 45 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 77 3060

nível

045-050cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 90 1410

nível

050-055cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 55 cm. 
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1 2 3 4 5

Q 0 0 0 1530

nível

055-060cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 55 a 60 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 0 00

060-065cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 65 a 65 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 99 00

nível

065-070cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 65 a 70 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 71 1400

nível

070-075cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 70 a 75 cm. 
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1 2 3 4 5

Q 0 0 60 460

nível

075-080cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 75 a 80 cm. 

1 2 3 4 5

nível

080-085cm

0Q 0 0 0 0

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 80 a 85 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 54 00

nível

085-090cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 85 a 90 cm. 

1 2 3 4 5

nível

090-095cm

0Q 0 0 0 0

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 90 a 95 cm. 
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1 2 3 4 5

Q 0 0 146 4600

nível

095-100cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 95 a 100 cm. 

1 2 3 4 5

nível

100-105cm

0Q 0 0 29 241

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 100 a 105 cm 

1 2 3 4 5

Q 0 0 0 00

nível

105-110cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 105 a 110 cm. 

1 2 3 4 5

nível

110-115cm

0Q 0 0 0 186

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 110 a 115 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 176 1600

nível

115-120cm
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Dispersão vertical e horizontal do nível 115 a 120 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 284 1280

nível

120-125cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 120 a 125 cm. 

1 2 3 4 5

Q 0 0 24 150

nível

125-130cm

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 125 a 130 cm. 

1 2 3 4 5

nível

130-135cm

0Q 0 0 0 125

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 130 a 135 cm. 

 

Com relação à frequência de fragmentos cerâmicos por nível, os gráficos 19 e 20 

ilustram o resultado da Quadrícula Q5, que foi selecionada para análise. 
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Gráfico 19 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula Q5 

 

Gráfico 20 - Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula Q5 

 

Frequência de Fragmentos por nível Q5 

 

Frequência de Fragmentos por nível Q5 



 

 737 

5.3.3 Sambaqui do Paço do Lumiar 

 

Com relação ao quantitativo de fragmentos cerâmicos evidenciados na Área de 

Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar foram coletadas 5.419 unidades. Em relação à 

distribuição da cerâmica por quadrícula, a B1 apresentou o maior quantitativo com 1.454 

fragmentos. 

 

Tabela 38 – Quantitativo do material cerâmico da Área de Escavação 

cerâmica A1 A2 B1 B2

superfície 0 0 0 0 0

000-010cm 0 0 0 0 0

010-020cm 0 0 0 0 0

020-030cm 56 92 92 51 291

030-040cm 168 185 165 238 756

040-050cm 102 104 114 191 511

050-060cm 144 112 112 139 507

060-070cm 110 65 192 103 470

070-080cm 104 0 289 88 481

080-090cm 0 209 181 158 548

090-100cm 230 95 51 73 449

100-110cm 134 37 0 0 171

110-120cm 70 79 69 48 266

120-130cm 83 164 50 274 571

130-140cm 61 65 110 72 308

140-150cm 15 32 29 14 90

Total 1277 1239 1454 1449 5419
 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 30 a 40 cm, com 756 unidades, sendo que a quadrícula B1 apresentou na 

cota 70 a 80 cm a maior concentração de toda a escavação, com 289 elementos. O nível que 

apresentou menor concentração de fragmentos correspondeu à cota de 140 a 150 cm, com 90 

elementos. Nesta unidade nem todas as quadrículas apresentaram material cerâmico em algum 

dos níveis escavados, a exemplo da A1 na cota 80 a 90 cm; A2 na cota 70 a 80 cm e B1 e B2 na 

cota 100 a 110 cm.  

Além disso, os níveis superficiais que se estenderam até a cota 10 a 20 cm de 

profundidade também não apresentaram material cerâmico, apesar deste tipo de vestígio 

abundar por toda a superfície do sambaqui. 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por quadrículas é representada na figura que se 

segue. 
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1 2

B 14491454

1277

geral

nível

A 1239

 

Figura 519 – Distribuição espacial da cerâmica na Área de Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Composição Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada no gráfico 21. 

 

Gráfico 21 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Área de Escavação 

 

 

 A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 22. 
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Gráfico 22 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Área de Escavação 

 

 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 23. 

 

Gráfico 23 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Área de Escavação 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Área de Escavação do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

1 2

superfície

nível

0 0

00

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 

1 2

A

B 00

0 0

000-010cm

nível

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 10 cm. 

1 2

010-020cm

nível

0 0

00

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 
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1 2

A

B 5192

56 92

020-030cm

nível

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 30 cm. 

1 2

030-040cm

nível

168 185

238165

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 40 cm. 

1 2

040-050cm

nível

102 104

191114

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 

1 2

A

B 139112

144 112

050-060cm

nível

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 60 cm. 



 

 742 

1 2

060-070cm

nível

110 65

103192

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 60 a 70 cm. 

1 2

A

B 88289

104 0

070-080cm

nível

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 70 a 80 cm. 

1 2

080-090cm

nível

0 209

158181

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 80 a 90 cm. 

1 2

090-100cm

nível

230 95

7351

A

B
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Dispersão vertical e horizontal do nível 90 a 100 cm. 

1 2

100-110cm

nível

134 37

00

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 100 a 110 cm. 

1 2

110-120cm

nível

70 79

4869

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 110 a 120 cm. 

1 2

120-130cm

nível

83 164

27450

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 120 a 130 cm. 

1 2

130-140cm

nível

61 65

72110

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 130 a 140 cm. 
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1 2

140-150cm

nível

15 32

1429

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 140 a 150 cm. 

1 2

150-160cm

nível

0 0

00

A

B

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 150 a 160 cm. 

 

Com relação à frequência de fragmentos cerâmicos por nível, os gráficos 24, 25, 26 e 27 

ilustram os resultados obtidos nas Quadrículas A2 e B1, que foram selecionadas para análise.  

 

Gráfico 24 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A2 
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Gráfico 25 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A2 

 

 

Gráfico 26 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B1 
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Gráfico 27 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B1 
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5.3.4 Sítio arqueológico Vinhais Velho 

 

Na Unidade de Escavação I do Sítio Arqueológico Vinhais Velho foram evidenciadas 

2.144 unidades. Em relação à distribuição da cerâmica por quadrícula, a quadrícula A1 

apresentou a maior quantidade de fragmentos cerâmicos, com 685 elementos. 

 

Tabela 39 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação I 

Cerâmica A1 A2 B1 B2 

 Superfície 7 1 7 0 15 

000-010 cm 155 98 155 0 408 

010-020 cm 109 57 109 49 324 

020-030 cm 72 67 62 123 314 

030-040 cm 49 61 49 96 255 

040-050 cm 72 80 72 46 270 

050-060 cm 143 0 143 0 286 

060-070 cm 38 28 38 32 136 

070-080 cm 24 20 24 5 73 

080-090 cm 9 14 9 0 32 

090-100 cm 7 0 7 7 21 

100 -110 cm 0 0 0 0 0 

Total 685 426 675 358 2144 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 0 a 10 cm, com 408 unidades, sendo que as quadrículas A1 e B1 nesta 

mesma cota apresentou a maior concentração de toda a escavação, com 155 unidades cada uma.  

O nível que apresentou menor concentração de fragmentos correspondeu à Superfície, 

com 15 elementos, pois a cota 110 a 110 cm foi considerada arqueologicamente estéril. Nesta 

Unidade duas quadrículas não apresentaram material cerâmico em algum dos níveis escavados, 

a exemplo da A2 na cota 50 a 60 cm e B2 na cota 0 a 10 cm. 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por quadrículas é representada na figura 520. 
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Figura 520 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação I do Sítio arqueológico Vinhais 

Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada no gráfico 28. 

 

Gráfico 28 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação I 

 

 

 A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 29. 
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Gráfico 29 – Frequência do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação I 

 

 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 30. 

 

Gráfico 30 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Unidade de Escavação II 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Unidade de Escavação I do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 10 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 30 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 40 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 60 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 60 a 70 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 70 a 80 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 80 a 90 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 90 a 100 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 100 a 110 cm. 

 

Com relação à frequência de fragmentos cerâmicos por nível, os gráficos31 e 32 

ilustram os resultados da Quadrícula A1, que foi selecionada para análise.  
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Gráfico 31 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A2 

 

 

Gráfico 32 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A2 
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Na Unidade de Escavação II do Sítio arqueológico Vinhais Velho foram evidenciadas 

963 unidades. Em relação à distribuição da cerâmica por quadrícula, a A2 apresentou o maior 

quantitativo com 304 fragmentos. 

 

Tabela 40 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação II 

Cerâmica A1 A2 B1 B2 

 
Superfície 0 0 0 0 0 

000-010 cm 18 22 17 11 68 

010-020 cm 42 21 15 14 92 

020-030 cm 74 135 63 53 325 

030-040 cm 78 56 0 33 167 

040-050 cm 25 18 6 13 62 

050-060 cm 17 20 12 33 82 

060-070cm 41 26 0 76 143 

070-080 cm 4 6 8 3 21 

080-090 cm 0 0 3 0 3 

090-100 cm 0 0 0 0 0 

Total 299 304 124 236 963 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 20 a 30 cm, com 325 unidades, sendo que a quadrícula A2 apresentou na 

cota 20 a 30 cm a maior concentração de toda a escavação, com 135 unidades cada uma.  

O nível que apresentou menor concentração de fragmentos correspondeu aos 80 a 90 cm 

de profundidade. Além disso, todas as quadrículas não apresentaram material cerâmico em 

algum dos níveis escavados, a exemplo da A1 na cota 80 a 90 cm; a A2 na cota 80 a 90 cm; a 

B1 nas cotas 30 a 40 cm 3 60 a 70 cm e B2 na cota 80 a 90 cm. 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por quadrículas é representada na figura 521. 

 

Figura 521 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação II do Sítio arqueológico 

Vinhais Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012. 
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A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada nos gráfico 33. 

 

Gráfico 33 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação II 

 

 

 A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 34. 

 

Gráfico 34 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação II 
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A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 35. 

 

Gráfico 35 - Frequência do material cerâmico por quadrícula da Unidade de Escavação II 

 

 

Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Unidade de Escavação II do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 10 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 30 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 40 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 60 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 60 a 70 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 70 a 80 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 80 a 90 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 90 a 100 cm. 

 

Na Unidade de Escavação III do Sítio Arqueológico Vinhais Velho foram coletadas 328 

unidades. Em relação à distribuição da cerâmica por quadrícula, a A1 foi a única escavada, 

totalizando 328 exemplares. 
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Tabela 41 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação III 

cerâmica A1 

Superfície 0 

000-010 cm 0 

010-020 cm 0 

020-030 cm 0 

030-040 cm 0 

040-050 cm 0 

050-060 cm 0 

060-070 cm 0 

070-080 cm 0 

080-090 cm 83 

090-100 cm 122 

100-110 cm 113 

110 - 120 cm 10 

Total 328 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 90 a 100 cm, com 122 unidades; ao passo que o nível que apresentou 

menor concentração de fragmentos correspondeu a cota de 110 a 120 cm, com 10 exemplares. 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por quadrícula é representada na figura 522. 

 

 

Figura 522 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação III do Sítio arqueológico 

Vinhais Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrícula com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada nos gráfico 36. 
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Gráfico 36 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação III 

 

 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 37.  

 

Gráfico 37 - Frequência do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação III 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Unidade de Escavação III do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 80 a 90 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 90 a 100 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 100 a 110 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 110 a 120 cm. 

 

Com relação à frequência de fragmentos cerâmicos por nível, os gráficos38 e 39 

ilustram os resultados da Quadrícula A1, que foi selecionada para análise.  
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Gráfico 38 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A1 

 

Gráfico 39 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A1 
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Na Unidade de Escavação IV do Sítio Arqueológico Vinhais Velho foram coletadas 193 

unidades. Em relação à distribuição da cerâmica por quadrícula, a A1 foi a única escavada e 

apresentou 193 exemplares. 

 

Tabela 42 – Quantitativo do material cerâmico da Unidade Escavação IV 

Cerâmica A1 

Superfície 0 

000-010 cm 70 

010-020 cm 37 

020-030 cm 8 

030-040 cm 3 

040-050 cm 64 

050-060 cm 4 

060-070 cm 7 

070-080 cm 0 

Total 193 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu à cota 0 a 10 cm, com 70 unidades; ao passo que o nível que apresentou menor 

quantidade de fragmentos correspondeu a cota de 70 a 80 cm sem nenhum exemplar, sendo, 

portanto, considerado arqueologicamente estéril. 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por quadrícula é representada na figura 523. 

 

 

Figura 523 – Distribuição espacial da cerâmica da Unidade de Escavação IV do Sítio arqueológico 

Vinhais Velho. Composição Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrícula com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada no gráfico 40. 
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Gráfico 40 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação IV 

 

 

 A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 41. 

 

Gráfico 41 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Unidade de Escavação IV 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Unidade de Escavação IV do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 10 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 30 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 40 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 60 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 60 a 70 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 70 a 80 cm. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada nos gráficos 42 e 43 da 

Quadrícula A1, que foi selecionada para análise.  

 

Gráfico 42 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula A1 
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Gráfico 43 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula A1 

 

 

4.3.5 Sítio arqueológico Maiobinha I 

 

Com relação ao quantitativo de fragmentos cerâmicos evidenciados na Superfície 

Ampla do Sítio arqueológico Maiobinha I foram coletadas 1.244 unidades. Em relação à 

distribuição da cerâmica por quadrícula, a A1 apresentou o maior quantitativo com 193 

fragmentos. 

 

Tabela 43 – Quantitativo do material cerâmico da Superfície Ampla 

Cerâmica A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

 Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

000-010 cm 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 

010-020 cm 0 10 1 0 2 4 0 1 1 19 

020-030 cm 0 7 35 0 13 33 3 2 23 116 

030-040 cm 72 98 148 82 64 45 41 111 69 730 

040-050 cm 117 28 13 28 10 7 61 29 3 296 

050-060 cm 3 8 0 0 0 3 52 1 0 67 

060-070 cm 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

070-080 cm 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

080-090 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

090-100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 193 151 198 110 89 94 169 144 96 1244 



 

 772 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de fragmentos 

correspondeu a cota 30 a 40 cm, com 730 unidades, sendo a quadrícula A3 que apresentou na 

cota 30 a 40 cm a maior concentração de toda a escavação, com 148 unidades. Nesta Unidade 

várias quadrículas não apresentaram material cerâmico em alguns dos níveis escavados. 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por quadrículas é representada na figura 524. 

 

Figura 524 – Distribuição espacial da cerâmica da Superfície Ampla do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

Composição Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada no gráfico 44. 

 

Gráfico 44 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula na Superfície Ampla 
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 A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 45. 

 

Gráfico 45 – Frequência do material cerâmico por quadrícula na Superfície Ampla 

 

 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 46.  

 

Gráfico 46 - Distribuição do material cerâmico por nível na Superfície Ampla 

 



 

 774 

Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Superfície Ampla do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 10 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 30 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 40 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 60 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 60 a 70 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 70 a 80 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 80 a 90 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 90 a 100 cm. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada nos gráficos 47, 48, 49 e 

50, nas Quadrículas B3 e C1, que foram selecionadas para análise.  
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Gráfico 47 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B3 

 

 

Gráfico 48 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula B3 
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Gráfico 49 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B3 

 

 

Gráfico 50 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula B3 
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Na Unidade de Escavação foram coletadas 170 unidades. Em relação à distribuição da 

cerâmica por quadrícula, a A1 apresentou o maior quantitativo com 51 fragmentos cerâmicos. 

 

Tabela 44– Quantitativo do material cerâmico da Unidade de Escavação 

Cerâmica A1 A2 B1 B2 

 Superfície 0 0 0 0 0 

000-010 cm 0 0 0 0 0 

010-020 cm 0 0 0 0 0 

020-030 cm 1 2 0 3 6 

030-040 cm 42 43 17 39 141 

040-050 cm 8 4 9 2 23 

050-060 cm 0 0 0 0 0 

060-070 cm 0 0 0 0 0 

070-080 cm 0 0 0 0 0 

080-090 cm 0 0 0 0 0 

090-100 cm 0 0 0 0 0 

Total 51 49 26 44 170 

 

Sobre a dispersão vertical, o nível que apresentou maior concentração de 

fragmentos correspondeu a cota 30 a 40 cm, com 141 unidades, sendo a quadrícula A2 

que apresentou na cota 30 a 40 cm a maior concentração de toda a escavação, com 43 

unidades.  

Nesta área várias quadrículas não apresentaram material cerâmico em alguns dos 

níveis escavados, sendo considerada camada arqueológica a referente entre 20 a 50 cm 

de profundidade. 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por quadrículas é representada na 

figura 525. 
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Figura 525 – Distribuição espacial da cerâmica da Superfície Ampla do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

Composição Arkley Bandeira, 2012. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no quantitativo de 

peças coletadas é demonstrada no gráfico 51. 

 

Gráfico 51 - Distribuição do material cerâmico por quadrícula  

 

 

 A correlação da frequência dos fragmentos cerâmicos por quadrículas com base no 

quantitativo de peças coletadas é demonstrada no gráfico 52. 
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Gráfico 52 – Frequência do material cerâmico por quadrícula na Superfície Ampla 

 

 

A distribuição dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada no gráfico 53.  

 

Gráfico 53 - Distribuição do material cerâmico por nível na Superfície Ampla 
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Com relação à dispersão horizontal por nível, a partir da distribuição espacial do 

material cerâmico coletado por quadrículas as figuras que se seguem ilustram os níveis 

escavados na Superfície Ampla do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível superficial. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 0 a 10 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 10 a 20 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 20 a 30 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 30 a 40 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 40 a 50 cm. 

 

Dispersão vertical e horizontal do nível 50 a 60 cm. 
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Dispersão vertical e horizontal do nível 60 a 70 cm. 

 

A frequência dos fragmentos cerâmicos por nível é ilustrada nos gráficos 54 e 55, na 

Quadrícula B2, que foi selecionada para análise.  

 

Gráfico 54 – Distribuição do material cerâmico por nível da quadrícula B3 
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Gráfico 55 – Frequência do material cerâmico por nível da quadrícula B3 

 

 

5.4 Análise tipológica: correlações intersítios e intrasítio 

 

 A proporção do universo amostrado em relação ao material cerâmico objeto das 

correlações intrasítio e intersítio da análise tipológica está exposta na tabela 45. 

 

Tabela 45 – Proporção entre a amostra cerâmica selecionada e a amostra cerâmica analisada 

Sítio arqueológico Amostra selecionada Amostra analisada Porcentagem 

Sambaqui do Bacanga 2.274 1.547 68,03% 

Sambaqui da Panaquatira 3.296 2.212 67,11% 

Sambaqui do Paço do Lumiar 2.693 1.916 71,15% 

Sítio arqueológico Vinhais Velho 1.206 765 63,43% 

Sítio arqueológico Maiobinha I 234 154 65,81% 

 

Conforme exposto, a proporção entre a amostra cerâmica selecionada e os fragmentos 

efetivamente analisados alcançou em todos os sítios mais de 60%, com um pico no Sambaqui 

do Paço do Lumiar, com 71,15%, seguido do Sambaqui do Bacanga, com 68,03% e a menor 

proporção do Sítio arqueológico Vinhais Velho, com 63,43%, seguido do Sítio arqueológico 

Maiobinha I, com 65,81%. 
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A justificativa para os números apresentados centrou-se na tafonomia do material 

cerâmico evidenciado nas escavações, concernente ao comprimento e a largura dos fragmentos, 

uma vez que materiais menores que 2 cm e sem indicação morfológica, tratamento de superfície 

e/ou decoração foram descartados.  

Com base nesta premissa, o Sítio arqueológico Vinhais Velho e o Maiobinha I 

apresentaram o material mais fragmentando devido aos impactos das obras de engenharia 

ocorridos nestes assentamentos. Ao passo que nos sambaquis do Paço do Lumiar e Bacanga o 

bom estado de preservação dos sítios proporcionou fragmentos maiores para análise tipológica. 

Por fim, o Sambaqui da Panaquatira oscilou entre as duas situações, com uma média de 67,11%. 

A representação gráfica dos números obtidos nas análises está expressa nos gráficos que 

se seguem. 

 

Gráfico 56 – Correlação entre o quantitativo da amostra cerâmica selecionada e analisada 
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Gráfico 57 – Porcentagem entre a amostra cerâmica selecionada e analisada 

 

 

 A distribuição desses números por sítio resultou nsa seguintes composições numéricas. 

 

5.4.1 Sambaqui do Bacanga 

 

 No Sambaqui do Bacanga foram selecionadas duas quadrículas da Superfície Ampla 

para análise: quadriculas A4 e B2. A distribuição da cerâmica por nível, já abordada neste 

capítulo foi confrontada com a amostra efetivamente analisada, conforme tabela 46. 

 

Tabela 46 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula A4 

A4
Total 

cerâmica

 a
n

a
li
s

a
d

o

superfície 0 0

000-010cm 127 127

010-020cm 785 461

020-030cm 18 17

030-040cm 205 125

040-050cm 237 167

050-060cm 0 0

060-070cm 16 15

070-080cm 16 9
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Na quadrícula A4, o nível 10 a 20 cm apresentou a maior quantidade de cerâmica, com 

785 fragmentos escavados e 461 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis apresentaram 

um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada entre as 

categoriais, a exemplo do 0 a 10 cm.  

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado. 

 

Gráfico 58 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula A4. 

 

 

Na quadrícula B2, o nível 30 a 40 cm apresentou a maior quantidade de cerâmica, com 

263 fragmentos escavados e 177 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis apresentaram 

um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada entre as 

categoriais, a exemplo dos 40 a 50 cm, conforme tabela 47. 
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Tabela 47 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula B2 

B2 Cerâmica

a
n

a
li
s

a
d

o

superfície 0 0

000-010cm 74 26

010-020cm 224 143

020-030cm 170 170

030-040cm 263 177

040-050cm 58 49

050-060cm 81 61
 

 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado. 

 

Gráfico 59 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula B2. 

 

 

 

A análise tipológica da cerâmica do Sambaqui do Bacanga permitiu correlacionar as 

especificações Tafonômicas, relacionadas ao comprimento, largura e espessura, conforme tabela 

e gráficos que ilustram a média do comprimento versus a largura versus a espessura.  
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Tabela 48 – Média geral do comprimento (<=5 cm) versus largura (<=5 cm) 

 

 

 

Gráfico 60 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10 12

La
rg

u
ra

 (
cm

)

Comprimento (cm)

 

 

Gráfico 61 – Representação gráfica do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Tabela 49 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos 

Espessura (mm) Qtd.

01 - 05 mm 137

05 - 10 mm 1153

10 -15 mm 224

15 - 20 mm 26

20 - 25 mm 3

25 - 30 mm 1

Total 1544
 

 

Gráfico 62 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 63 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 64 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado 

 

Com relação à manufatura a tabela e os gráficos que se seguem ilustram os tipos observados nos 

fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 50 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 

Manufatura Qtd.

roletado 1539

modelado 1

moldado 0

torneado 0

não ident. 0
 

 

Gráfico 65 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 
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Com relação à queima, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 51 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado  

Nível Oxidante Redutora Oxirredutora Sanduíche Red. Ext. Red. Int. Não Ident.

000 - 010 cm 10 142 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 44 553 0 0 1 4 1

020 - 030 cm 55 122 0 8 0 1 0

030 - 040 cm 70 228 1 0 0 2 0

040 - 050 cm 80 133 1 0 0 1 5

050 - 060 cm 37 40 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 7 2 0 0 0 0 0

Total 303 1220 2 8 1 8 6
 

 

Gráfico 66 – Representação geral dos tipos de queima 
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Gráfico 67 – Representação geral dos tipos de queima por nível 
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Com relação ao antiplástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 52 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado  

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/

Concha

Mineral/C

arvão
Vegetal

Vegetal/Caco 

Moído

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

000 - 010 cm 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 42 391 5 0 1 0 0 2 1 0 160 0 0

020 - 030 cm 68 73 0 0 2 0 0 0 0 1 38 0 4

030 - 040 cm 103 50 1 1 21 0 1 1 0 1 117 1 1

040 - 050 cm 124 2 0 0 20 0 1 0 0 0 67 1 1

050 - 060 cm 37 1 0 0 2 1 0 0 0 0 30 0 6

060 - 070 cm 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Total 393 657 6 1 46 3 2 3 1 2 412 2 12  

 

Gráfico 68 – Representação geral dos tipos de antiplástico 
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Gráfico 69 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível 
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Sobre as correlações entre o tipo de queima e o antiplástico, as tabelas e os gráficos que 

se seguem ilustram os tipos observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 53 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/

Concha

Mineral/Carvã

o
Vegetal

Vegetal/Caco 

Moído

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

Oxidante 114 22 1 0 23 0 2 0 1 2 127 0 11

Redutora 276 626 5 1 23 3 0 3 0 0 278 1 1

Oxirredutora 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Sanduíche 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Red. Ext. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Red. Int. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

Não Ident. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  

 

Gráfico 70 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível 
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Tabela 54 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/

Concha

Mineral/Carvã

o
Vegetal

Vegetal/Caco 

Moído

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

000 - 010 cm 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 22 9 0 0 1 0 0 0 1 0 11 0 0

020 - 030 cm 17 6 0 0 1 0 0 0 0 1 26 0 4

030 - 040 cm 18 6 1 0 10 0 1 0 0 1 31 0 1

040 - 050 cm 32 1 0 0 10 0 1 0 0 0 34 0 1

050 - 060 cm 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 5

060 - 070 cm 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 114 22 1 0 22 0 2 0 1 2 126 0 11

Tipo de Queima: Oxidante
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Gráfico 71 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível 
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Tabela 55 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/

Concha

Mineral/Carvã

o
Vegetal

Vegetal/Caco 

Moído

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

000 - 010 cm 2 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 19 382 5 0 0 0 0 2 0 0 145 0 0

020 - 030 cm 50 59 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0

030 - 040 cm 85 43 0 1 11 0 0 1 0 0 84 1 0

040 - 050 cm 91 1 0 0 8 0 0 0 0 0 30 0 0

050 - 060 cm 29 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6 0 1

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Total 276 626 5 1 22 3 0 3 0 0 277 1 1

Tipo de Queima: Redutora

 

 

Gráfico 72 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível 
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Gráfico 73 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível 
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Tabela 56 – Correlações entre a queima sanduíche versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/

Concha

Mineral/Carvã

o
Vegetal

Vegetal/Caco 

Moído

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de Queima: Sanduíche

 

 

Gráfico 74 – Representação entre queima sanduíche versus antiplástico por nível 
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Tabela 57 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/

Concha

Mineral/Carvã

o
Vegetal

Vegetal/Caco 

Moído

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

020 - 030 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

Tipo de Queima: Redutora Interna

 

 

Gráfico 75 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico 
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Gráfico 76 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por nível  
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Com relação aos atributos a tabela e o gráfico que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 58 – Atributos observados no sítio arqueológico 

Tipos Qtd.

borda 215

lábio 29

parede 1167

base 129

alça 0

não ident. 0
 

 

Gráfico 77 – Representação dos tipos de atributo  

 

 

Com relação ao atributo borda as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 59 – Distribuição das bordas por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 25

010 - 020 cm 85

020 - 030 cm 25

030 - 040 cm 44

040 - 050 cm 27

050 - 060 cm 7

060 - 070 cm 2

Total 215
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Gráfico 78 – Representação das bordas por nível 
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Tabela 60 – Distribuição dos tipos de borda por nível (Geral) 

Nível Direta Extrovertida Introvertida Reforçada Int. Reforçada Ext.

000 - 010 cm 9 6 1 6 3

010 - 020 cm 49 29 6 5 0

020 - 030 cm 14 2 0 9 0

030 - 040 cm 31 6 3 2 2

040 - 050 cm 19 3 1 4 0

050 - 060 cm 3 2 0 1 1

060 - 070 cm 2 0 0 0 0

Total 127 48 11 27 6  

 

Gráfico 79 – Representação dos tipos de borda por nível 
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Com relação ao atributo lábio as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 61 – Distribuição dos lábios por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 0

010 - 020 cm 10

020 - 030 cm 7

030 - 040 cm 6

040 - 050 cm 4

050 - 060 cm 2

060 - 070 cm 0

Total 29
 

 

Gráfico 80 – Representação geral dos tipos de lábio 
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Gráfico 81 – Representação dos lábios por nível  
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Tabela 62 – Distribuição dos tipos de lábio por nível 

Nível Plano Arredondado Plano-Arred Apontado Biselado Expandido Contraído

000 - 010 cm 4 12 8 1 0 0 0

010 - 020 cm 21 43 24 6 0 0 0

020 - 030 cm 8 16 8 0 0 0 0

030 - 040 cm 5 31 9 5 0 0 2

040 - 050 cm 14 13 4 0 0 0 0

050 - 060 cm 2 2 3 8 0 0 0

060 - 070 cm 1 1 0 0 0 0 0

Total 55 118 56 20 0 0 2  

 

Gráfico 82 – Representação dos tipos de lábio por nível 
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A associação dos tipos de borda e as formas dos lábios resultaram nas correlações 

ilustradas nas tabelas e gráficos que se seguem. 

 

Tabela 63 – Distribuição dos tipos de borda e tipos de lábio por nível 

 



 

 804 

Gráfico 83 – Representação dos tipos de borda e tipos de lábio por nível 

 

 

Tabela 64 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda direta por nível 

 

 

Gráfico 84 – Representação dos tipos de lábio e borda direta por nível 
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Tabela 65 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda extrovertida 

 

 

Gráfico 85 – Representação das correlações das formas de lábio e borda extrovertida 

 

 

Tabela 66 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda introvertida 

 

 

Gráfico 86 – Representação das correlações das formas de lábio e borda introvertida 
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Tabela 67 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda reforçada internamente 

 

 

Gráfico 87 – Representação das correlações das formas de lábio e borda reforçada internamente 

 

 

Tabela 68 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda reforçada internamente 

externamente 

Nível Plano Arredondado Plano-Arred Apontado Biselado Expandido Contraído

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 14 4 1 0 0 0 0

020 - 030 cm 0 0 3 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 1 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 0 4 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0

Total 14 9 4 0 0 0 0

Tipo de Borda: Reforçada Externa
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Gráfico 88 – Representação das correlações das formas de lábio e borda reforçada externamente 

 

 

Tabela 69 – Distribuição das correlações das formas de lábio e borda direta-extrovertida 

 

 

Gráfico 89 – Representação das correlações das formas de lábio e borda direta-extrovertida 

 

 

Com relação ao acabamento do lábio, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 
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Tabela 70 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível 

Nível Inciso Exciso Acanalado Digitado Ungulado Ponteado Aplicado Cortado Serrilhado Não Exist.

000 - 010 cm 2 0 0 1 0 0 0 0 0 22

010 - 020 cm 2 0 1 0 0 1 0 0 0 90

020 - 030 cm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 4 0 0 0 27

050 - 060 cm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Total 6 0 1 2 0 5 0 0 0 231  

Gráfico 90 – Representação geral dos acabamentos do lábio 
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Gráfico 91 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível 
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Com relação às bases, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 
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Tabela 71 – Distribuição das bases por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 11

010 - 020 cm 43

020 - 030 cm 13

030 - 040 cm 31

040 - 050 cm 21

050 - 060 cm 10

060 - 070 cm 0

Total 129
 

 

Tabela 72 – Distribuição dos tipos de bases por nível  

Nível Plana Côncova Convexa Pedestal Anelar

000 - 010 cm 8 0 0 3 0

010 - 020 cm 41 0 1 1 0

020 - 030 cm 13 0 0 0 0

030 - 040 cm 28 0 2 1 0

040 - 050 cm 19 0 2 0 0

050 - 060 cm 6 0 0 4 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0

Total 115 0 5 9 0
 

 

Gráfico 92 – Representação das bases por nível 
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Gráfico 93 – Representação dos tipos de bases por nível 
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Com relação às paredes, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 73 – Distribuição das paredes por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 116

010 - 020 cm 463

020 - 030 cm 140

030 - 040 cm 216

040 - 050 cm 166

050 - 060 cm 59

060 - 070 cm 7

Total 1167
 

 

Gráfico 94 – Representação das paredes por nível 
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Tabela 74 – Distribuição dos tipos de parede por nível 

Nível Simples Infletida Flange

000 - 010 cm 116 0 0

010 - 020 cm 463 0 0

020 - 030 cm 140 0 0

030 - 040 cm 216 0 0

040 - 050 cm 166 0 0

050 - 060 cm 58 1 0

060 - 070 cm 7 0 0

Total 1166 1 0
 

 

Gráfico 95 – Representação dos tipos de parede por nível 
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Com relação aos tratamentos de superfície, as tabelas e os gráficos que se seguem 

ilustram os tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 75 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível 

Nível Alisamento Polimento Brunidura Resina Não Exist.
Alisamento/P

olimento

Alisamento/B

runidura

Polimento/B

runidura

000 - 010 cm 130 14 0 0 6 0 0 0

010 - 020 cm 527 73 4 0 0 2 1 0

020 - 030 cm 164 19 2 0 0 1 1 1

030 - 040 cm 237 59 10 0 0 1 0 7

040 - 050 cm 160 38 23 0 0 0 0 5

050 - 060 cm 61 7 14 0 0 0 2 3

060 - 070 cm 5 2 2 0 0 0 0 0

Total 1284 212 55 0 6 4 4 16  
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Gráfico 96 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície 
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Gráfico 97 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível 
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Com relação aos locais da decoração, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 76 – Distribuição dos locais da decoração  
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Gráfico 98 – Representação geral dos locais da decoração 

 

 

Com relação ao tratamento plástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Gráfico 99 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos 
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Gráfico 100 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível 
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Com relação ao tratamento pintado, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 77 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível 

 

 

Gráfico 101 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado 
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Gráfico 102 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível 

 

 

Tabela 78 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível 

Cor Pintura Engobo Engobo/Banho Engobo/Outro Banho Não Exist. Outro Total

Branco 0 129 0 0 2 0 0 131

Branco/Vermelho 0 0 2 0 0 0 0 2

Vermelho 1 2 0 0 524 27 0 554

Preto 0 0 0 0 0 0 0 0

Outro 0 0 0 0 0 110 0 110

Não Exist. 0 0 0 1 2 744 0 747  

 

Gráfico 103 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado 
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Gráfico 104 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível 

 

 

Com relação às marcas de uso, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 79 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível 

Nível Fuligem Raspado Atrito Reciclagem Ferramenta Não Exist.

000 - 010 cm 4 3 0 0 0 140

010 - 020 cm 11 0 0 1 0 589

020 - 030 cm 3 0 0 0 0 180

030 - 040 cm 11 1 0 0 0 281

040 - 050 cm 8 0 0 0 0 208

050 - 060 cm 12 0 0 0 0 60

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 9

Total 49 4 0 1 0 1467  

 

Gráfico 105 – Representação geral dos tipos de marca de uso 
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Gráfico 106 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível 
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Com relação ao estado de conservação, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram 

os tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 80 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível 

 

 

Gráfico 107 – Representação dos tipos de estado de conservação 
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Gráfico 108 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível 
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5.4.2 Sambaqui do Panaquatira 

 

 No Sambaqui da Panaquatira foram selecionadas duas quadrículas de duas áreas de 

escavação: quadrícula Q3 do Perfil 1 e quadrícula Q5 da Trincheira. A distribuição da cerâmica 

por nível, já abordada neste capítulo foi confrontada com a amostra efetivamente analisada. 

Na quadrícula Q3, o nível 235 a 240 cm apresentou a maior quantidade de cerâmica, 

com 131 fragmentos escavados e 115 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis 

apresentaram um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada 

entre as categoriais, a exemplo do 255 a 260 cm, conforme tabela 81. 

 

Tabela 81 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula Q3 

 

 

Q3 
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Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado.  

 

Gráfico 109 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula Q3 

 

 

 

Na quadrícula Q5, o nível 95 a 100 cm apresentou a maior quantidade de cerâmica, com 

460 fragmentos escavados e 341 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis apresentaram 

um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada entre as 

categoriais, a exemplo dos 5 a 10 cm; 75 a 80 cm; 100 a 105 cm, entre outros, conforme tabela 

82. 

Q3 
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Tabela 82 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na quadricula Q5 

 

 

Gráfico 110 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula Q5 
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A análise tipológica da cerâmica do Sambaqui do Panaquatira permitiu correlacionar as 

especificações Tafonômicas, relacionadas ao comprimento, largura e espessura, conforme tabela 

e gráficos que ilustram a média do comprimento versus a largura versus a espessura.  

 

Tabela 83 – Média geral do comprimento (<=5 cm) versus largura (<=5 cm) 

 

Qtd.

Comp. <= 5 e Larg. <= 5 1880

Comp. > 5 e Larg. > 5 228

2108Total

Comprimento e Largura

 

 

Gráfico 111 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 112 – Representação gráfica do comprimento versus a largura dos fragmentos 

cerâmicos 
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Tabela 84 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos 

Espessura (mm) Qtd.

01 - 05 mm 58

05 - 10 mm 1507

10 - 15 mm 462

15 - 20 mm 64

20 - 25 mm 14

25 - 30 mm 4

Total 2109  

 

Gráfico 113 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 114 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 115 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado 
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Com relação à manufatura a tabela e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 85 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 

Manufatura Qtd.

roletado 2101

modelado 1

moldado 0

torneado 0

não ident. 0  

 

Gráfico 116 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 
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Com relação à queima, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 86 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado 

 

Nível Oxidante Redutora Oxirredutora Sanduíche Red. Ext. Red. Int. Não Ident.

000 - 005 cm 0 38 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 1 25 0 0 2 2 0

015 - 020 cm 1 52 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 3 37 0 0 1 0 0

025 - 030 cm 2 69 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 1 162 0 0 0 1 0

035 - 040 cm 4 152 0 0 0 3 0

045 - 050 cm 9 158 0 0 0 1 0

050 - 055 cm 12 95 0 0 0 1 0

055 - 060 cm 8 115 0 0 0 4 1

070 - 075 cm 9 111 0 0 0 0 0

075 - 080 cm 2 33 0 0 0 0 0

095 - 100 cm 40 192 1 0 1 0 1

100 - 105 cm 25 184 1 0 0 1 3

110 - 115 cm 17 86 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 8 99 3 0 0 1 0

120 - 125 cm 10 75 1 0 2 1 2

125 - 130 cm 4 4 0 0 0 1 0

130 - 135 cm 9 53 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 33 78 0 1 1 1 0

245 - 250 cm 14 22 0 0 0 0 1

250 - 260 cm 7 7 0 0 0 4 0

Total 219 1847 6 1 7 21 8  

 

Gráfico 117 – Representação geral dos tipos de queima 
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Gráfico 118 – Representação geral dos tipos de queima por nível 
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Com relação ao antiplástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 87 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado  

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

000 - 005 cm 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 17 2 2 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 2 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 1 32 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 2 152 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 133 3 5 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 2 122 0 4 0 0 1 37 2 0 0 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 10 41 0 1 0 0 0 17 1 0 1 0 0 36 0 1

055 - 060 cm 68 0 0 0 0 1 2 23 0 0 0 0 0 32 0 1

070 - 075 cm 60 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 7 0 0

075 - 080 cm 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 2 1

095 - 100 cm 61 0 0 0 0 0 2 110 1 0 0 0 10 48 1 1

100 - 105 cm 57 0 1 0 0 0 3 103 1 0 0 0 6 36 6 0

110 - 115 cm 9 0 0 0 0 0 2 71 0 0 0 0 3 18 0 0

115 - 120 cm 27 0 0 0 0 2 2 61 1 0 0 2 3 13 0 0

120 - 125 cm 39 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2 8 0 0

125 - 130 cm 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0

130 - 135 cm 21 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 2 0 0

235 - 240 cm 33 0 0 0 0 0 0 53 2 0 0 0 1 23 0 0

245 - 250 cm 16 1 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 2 0 0

250 - 260 cm 7 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 3 0 0

Total 428 656 11 18 1 4 16 665 9 3 1 2 26 246 9 4  
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Gráfico 119 – Representação geral dos tipos de antiplástico 
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Gráfico 120 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível 
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Sobre as correlações entre o tipo de queima e o antiplástico, as tabelas e os gráficos que 

se seguem ilustram os tipos observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 88 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

Oxidante 24 11 2 0 0 0 5 59 2 1 0 0 17 89 5 2

Redutora 399 642 9 17 1 3 10 590 7 2 1 0 8 147 4 0

Oxirredutora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1

Sanduíche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Red. Ext. 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0

Red. Int. 3 3 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0

Não Ident. 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1  

 

Gráfico 121 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível 
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Tabela 89 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

000 - 005 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 0 3 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1

055 - 060 cm 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0

070 - 075 cm 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

095 - 100 cm 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 21 1 0

100 - 105 cm 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 3 12 3 0

110 - 115 cm 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 9 0 0

115 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0

120 - 125 cm 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0

125 - 130 cm 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0

235 - 240 cm 8 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 13 0 0

245 - 250 cm 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 2 0 0

250 - 260 cm 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0

Total 24 11 2 0 0 0 5 59 2 1 0 0 17 89 5 2

Tipo de Queima: Oxidante
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Gráfico 122 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível 
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Tabela 90 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

000 - 005 cm 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 17 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 1 32 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 2 149 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 129 3 5 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 1 117 0 4 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 10 38 0 1 0 0 0 17 1 0 1 0 0 27 0 0

055 - 060 cm 67 0 0 0 0 1 1 20 0 0 0 0 0 25 0 0

070 - 075 cm 59 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 3 0 0

075 - 080 cm 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 1 0

095 - 100 cm 57 0 0 0 0 0 2 101 1 0 0 0 5 25 0 0

100 - 105 cm 54 0 1 0 0 0 1 98 0 0 0 0 2 24 3 0

110 - 115 cm 8 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 9 0 0

115 - 120 cm 27 0 0 0 0 2 2 59 1 0 0 0 1 7 0 0

120 - 125 cm 38 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 3 0 0

125 - 130 cm 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 20 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 25 0 0 0 0 0 0 42 2 0 0 0 0 7 0 0

245 - 250 cm 13 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Total 398 639 9 17 1 3 10 589 6 2 1 0 8 147 4 0

Tipo de Queima: Redutora
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Gráfico 123 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível 
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Tabela 91 – Correlações entre a queima sanduíche versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

000 - 005 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

055 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 075 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

095 - 100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - 105 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 115 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 - 125 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 - 130 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

245 - 250 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Tipo de Queima: Sanduíche
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Gráfico 124 – Representação entre queima sanduíche versus antiplástico por nível 
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Tabela 92 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

000 - 005 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

055 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

070 - 075 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

095 - 100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - 105 cm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 115 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

120 - 125 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 - 130 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

130 - 135 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

245 - 250 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 3 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0

Tipo de Queima: Redutora Interna
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Gráfico 125 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por nível 
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Tabela 93 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

000 - 005 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

055 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 075 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

095 - 100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

100 - 105 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 115 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 - 125 cm 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

125 - 130 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

245 - 250 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0

Tipo de Queima: Redutora Externa
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Gráfico 126 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível 
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Com relação aos atributos a tabela e o gráfico que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 94 – Atributos observados no sítio arqueológico 

Tipo Qtd.

borda 341

lábio 34

parede 1460

base 275

alça 0

não ident. 0  
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Gráfico 127 – Representação dos tipos de atributo 
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Com relação ao atributo borda as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 95 – Distribuição das bordas por nível 

Nível Qtd.

000 - 005 cm 3

005 - 010 cm 4

015 - 020 cm 6

020 - 025 cm 8

025 - 030 cm 6

030 - 035 cm 25

035 - 040 cm 22

045 - 050 cm 26

050 - 055 cm 19

055 - 060 cm 14

070 - 075 cm 23

075 - 080 cm 7

095 - 100 cm 40

100 - 105 cm 44

110 - 115 cm 18

115 - 120 cm 25

120 - 125 cm 12

125 - 130 cm 2

130 - 135 cm 11

235 - 240 cm 17

245 - 250 cm 7

250 - 260 cm 2

Total 341  
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Gráfico 128 – Representação das bordas por nível 
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Tabela 96 – Distribuição dos tipos de borda por nível 

Nível Direta Extrovertida Introvertida Reforçada Int. Reforçada Ext.

000 - 005 cm 3 0 0 1 0

005 - 010 cm 2 2 0 0 0

015 - 020 cm 4 2 0 0 0

020 - 025 cm 3 2 0 2 1

025 - 030 cm 4 2 0 0 0

030 - 035 cm 14 6 2 3 2

035 - 040 cm 14 1 3 2 4

045 - 050 cm 10 10 2 4 3

050 - 055 cm 9 6 1 3 1

055 - 060 cm 7 5 1 1 0

070 - 075 cm 12 10 0 1 0

075 - 080 cm 5 1 1 0 0

095 - 100 cm 30 12 0 0 0

100 - 105 cm 32 11 0 2 0

110 - 115 cm 11 6 1 1 0

115 - 120 cm 11 11 1 1 1

120 - 125 cm 9 3 0 1 0

125 - 130 cm 1 1 0 0 0

130 - 135 cm 12 2 0 1 0

235 - 240 cm 8 8 0 2 0

245 - 250 cm 2 4 1 0 0

250 - 260 cm 2 0 0 0 0

Total 205 105 13 25 12  
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Gráfico 129 – Representação dos tipos de borda por nível 
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Com relação ao atributo lábio as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 97 – Distribuição dos lábios por nível 

Nível Qtd.

000 - 005 cm 0

005 - 010 cm 0

015 - 020 cm 1

020 - 025 cm 1

025 - 030 cm 0

030 - 035 cm 0

035 - 040 cm 0

045 - 050 cm 4

050 - 055 cm 3

055 - 060 cm 2

070 - 075 cm 1

075 - 080 cm 2

095 - 100 cm 7

100 - 105 cm 2

110 - 115 cm 0

115 - 120 cm 2

120 - 125 cm 2

125 - 130 cm 0

130 - 135 cm 3

235 - 240 cm 3

245 - 250 cm 1

250 - 260 cm 0

Total 34  
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Gráfico 130 – Representação geral dos tipos de lábio 

42%

22%

27%

9%

0%
0%

0%

0%

Plano

Arredondado

Plano-Arred.

Apontado

Biselado

Expandido

Contraído

Não Exist.

 

 

Gráfico 131 – Representação dos lábios por nível  
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Tabela 98 – Distribuição dos tipos de lábio por nível 

Nível Plano Arredondado Plano-Arred. Apontado Biselado Expandido Contraído Não Exist.

000 - 005 cm 2 0 1 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 3 1 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 3 1 2 1 0 0 0 0

020 - 025 cm 3 4 3 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 3 0 3 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 14 6 3 2 0 0 0 0

035 - 040 cm 9 5 4 4 0 0 0 0

045 - 050 cm 10 6 7 4 0 0 0 0

050 - 055 cm 8 0 11 3 0 0 0 0

055 - 060 cm 5 4 7 0 0 0 0 0

070 - 075 cm 7 3 10 2 0 0 0 0

075 - 080 cm 4 3 1 1 0 0 0 0

095 - 100 cm 21 14 12 1 0 0 0 0

100 - 105 cm 16 12 14 6 0 0 0 0

110 - 115 cm 2 8 5 3 0 0 0 0

115 - 120 cm 8 4 12 1 0 0 0 0

120 - 125 cm 1 8 4 1 0 0 0 0

125 - 130 cm 0 1 1 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 0 7 6 1 0 0 0 0

235 - 240 cm 4 7 10 0 0 0 0 0

245 - 250 cm 3 3 2 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 127 67 83 27 0 0 0 0  

 

Gráfico 132 – Representação dos tipos de lábio por nível 
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Com relação ao acabamento do lábio, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 99 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível 

 

Nível Inciso Exciso Acanalado Digitado Ungulado Ponteado Aplicado Cortado Serrilhado Não Exist.

000 - 005 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

005 - 010 cm 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

015 - 020 cm 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4

020 - 025 cm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

025 - 030 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

030 - 035 cm 0 0 0 2 0 4 0 0 0 19

035 - 040 cm 0 0 0 3 0 0 0 0 1 18

045 - 050 cm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26

050 - 055 cm 1 0 0 3 0 0 0 1 0 19

055 - 060 cm 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13

070 - 075 cm 3 0 0 4 0 1 0 0 3 13

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

095 - 100 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43

100 - 105 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45

110 - 115 cm 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11

115 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

120 - 125 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882

125 - 130 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3659

235 - 240 cm 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19

245 - 250 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

250 - 260 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Total 11 0 0 19 0 9 0 1 4 4844  

 

Gráfico 133 – Representação geral dos acabamentos do lábio 
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Gráfico 134 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível 
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Com relação às bases, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 100 – Distribuição das bases por nível  

Nível Qtd.

000 - 005 cm 1

005 - 010 cm 9

015 - 020 cm 6

020 - 025 cm 2

025 - 030 cm 10

030 - 035 cm 13

035 - 040 cm 28

045 - 050 cm 33

050 - 055 cm 19

055 - 060 cm 20

070 - 075 cm 9

075 - 080 cm 5

095 - 100 cm 27

100 - 105 cm 23

110 - 115 cm 13

115 - 120 cm 13

120 - 125 cm 11

125 - 130 cm 1

130 - 135 cm 12

235 - 240 cm 15

245 - 250 cm 3

250 - 260 cm 2

Total 275  
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Tabela 101 – Distribuição dos tipos de bases por nível  

Nível Plana Côncova Convexa Pedestal Anelar

000 - 005 cm 1 0 0 0 0

005 - 010 cm 8 0 0 1 0

015 - 020 cm 5 0 0 1 0

020 - 025 cm 2 0 0 0 0

025 - 030 cm 9 0 0 1 0

030 - 035 cm 13 0 0 0 0

035 - 040 cm 25 0 0 3 0

045 - 050 cm 26 0 0 7 0

050 - 055 cm 16 0 0 3 0

055 - 060 cm 15 0 0 5 0

070 - 075 cm 8 0 0 1 0

075 - 080 cm 5 0 0 1 0

095 - 100 cm 20 1 0 6 0

100 - 105 cm 21 0 0 2 0

110 - 115 cm 11 0 0 1 1

115 - 120 cm 10 0 0 3 0

120 - 125 cm 11 0 0 0 0

125 - 130 cm 3 0 0 0 0

130 - 135 cm 12 0 0 0 0

235 - 240 cm 13 0 0 2 0

245 - 250 cm 3 0 0 0 0

250 - 260 cm 2 0 0 0 0

Total 239 1 0 37 1  

 

Gráfico 135 – Representação das bases por nível 
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Gráfico 136 – Representação dos tipos de bases por nível 
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Com relação às paredes, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 102 – Distribuição das paredes por nível 

Nível Qtd.

000 - 005 cm 34

005 - 010 cm 17

015 - 020 cm 40

020 - 025 cm 30

025 - 030 cm 55

030 - 035 cm 124

035 - 040 cm 109

045 - 050 cm 113

050 - 055 cm 66

055 - 060 cm 91

070 - 075 cm 86

075 - 080 cm 20

095 - 100 cm 159

100 - 105 cm 145

110 - 115 cm 70

115 - 120 cm 72

120 - 125 cm 66

125 - 130 cm 6

130 - 135 cm 36

235 - 240 cm 81

245 - 250 cm 26

250 - 260 cm 14

Total 1460  
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Gráfico 137 – Representação das paredes por nível 
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Tabela 103 – Distribuição dos tipos de parede por nível 

Nível Simples Infletida Flange

000 - 005 cm 34 0 0

005 - 010 cm 17 0 0

015 - 020 cm 40 0 0

020 - 025 cm 30 0 0

025 - 030 cm 55 0 0

030 - 035 cm 124 0 0

035 - 040 cm 109 0 0

045 - 050 cm 114 0 0

050 - 055 cm 66 0 0

055 - 060 cm 91 0 0

070 - 075 cm 86 0 0

075 - 080 cm 20 0 0

095 - 100 cm 159 0 0

100 - 105 cm 145 0 0

110 - 115 cm 70 0 0

115 - 120 cm 71 0 0

120 - 125 cm 67 0 0

125 - 130 cm 0 0 0

130 - 135 cm 36 0 0

235 - 240 cm 85 0 0

245 - 250 cm 26 0 0

250 - 260 cm 14 0 0

Total 1459 0 0  
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Gráfico 138 – Representação dos tipos de parede por nível 
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Com relação aos tratamentos de superfície, as tabelas e os gráficos que se seguem 

ilustram os tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 104 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível 

Nível Alisamento
Alisamento/

Brunidura
Polimento Brunidura Resina Não Exist.

000 - 005 cm 36 1 119 33 0 6

005 - 010 cm 30 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 50 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 37 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 70 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 151 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 148 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 164 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 103 0 0 0 0 0

055 - 060 cm 123 0 0 0 0 0

070 - 075 cm 109 0 0 0 0 0

075 - 080 cm 32 0 0 0 0 0

095 - 100 cm 210 0 0 0 0 0

100 - 105 cm 190 0 0 0 0 0

110 - 115 cm 97 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 102 0 0 0 0 0

120 - 125 cm 80 0 0 0 0 0

125 - 130 cm 9 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 58 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 103 0 0 0 0 0

245 - 250 cm 27 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 12 0 0 0 0 0

Total 1941 1 119 33 0 6  
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Gráfico 139 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície 

92%

0% 6% 2%0%0%

Alisamento

Alisamento/Brunidura

Polimento

Brunidura

Resina

Não Exist.

 

 

Gráfico 140 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível 
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Com relação ao tratamento plástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui da Panaquatira. 

 

Gráfico 141 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos 
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Gráfico 142 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível 
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Com relação ao tratamento pintado, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 
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Tabela 105 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível 

 

Nível Pintura Pintura/Engobo Engobo Engobo/Banho Banho Não Exist. Outro

000 - 005 cm 0 0 9 0 11 18 0

005 - 010 cm 0 1 4 0 9 16 0

015 - 020 cm 0 2 18 0 12 21 0

020 - 025 cm 0 0 7 1 13 17 3

025 - 030 cm 0 0 11 0 21 39 0

030 - 035 cm 0 1 29 0 38 96 0

035 - 040 cm 1 0 29 0 42 87 0

045 - 050 cm 1 0 20 4 32 111 0

050 - 055 cm 0 0 18 0 25 64 0

055 - 060 cm 1 0 16 0 28 82 0

070 - 075 cm 0 3 10 0 23 84 0

075 - 080 cm 0 0 1 0 18 16 0

095 - 100 cm 0 0 11 0 48 176 0

100 - 105 cm 0 1 10 0 46 157 0

110 - 115 cm 0 0 7 0 36 60 0

115 - 120 cm 0 0 13 0 44 54 0

120 - 125 cm 0 0 5 0 28 58 0

125 - 130 cm 0 0 0 0 1 8 0

130 - 135 cm 0 0 1 0 18 41 0

235 - 240 cm 0 0 7 0 41 66 0

245 - 250 cm 0 0 0 0 7 30 0

250 - 260 cm 0 0 2 0 5 11 0

Total 3 8 228 5 546 1312 3  

 

Gráfico 143 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado 
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Gráfico 144 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível 
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Tabela 106 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível 

Cor Pintura Pintura/Engobo Engobo Engobo/Banho Banho Não Exist. Outro Total

Branco 1 0 211 1 4 0 0 217

Branco/Vermelho 0 8 0 4 0 0 0 12

Vermelho 2 0 17 0 529 1 0 549

Preto 0 0 0 0 3 0 0 3

Outro 0 0 0 0 2 0 0 2

Não Exist. 0 0 0 0 8 1292 3 1303  

 

Gráfico 145 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado 
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Gráfico 146 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível 
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Com relação às marcas de uso, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 107 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível 

 

Nível Fuligem Raspado Atrito Reciclagem Ferramenta Não Exist.

000 - 005 cm 0 0 0 0 0 38

005 - 010 cm 3 9 0 0 0 18

015 - 020 cm 0 1 0 0 0 52

020 - 025 cm 3 0 0 0 0 38

025 - 030 cm 1 0 0 0 0 66

030 - 035 cm 1 0 0 2 0 160

035 - 040 cm 0 0 0 0 0 159

045 - 050 cm 2 0 0 1 0 165

050 - 055 cm 2 0 0 0 0 105

055 - 060 cm 1 0 0 0 0 126

070 - 075 cm 1 0 0 1 0 117

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 35

095 - 100 cm 4 0 0 0 0 231

100 - 105 cm 2 0 0 0 0 25

110 - 115 cm 0 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 0 0 0 0 0 0

120 - 125 cm 0 0 0 0 0 0

125 - 130 cm 0 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 0 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 5 0 0 0 0 109

245 - 250 cm 1 0 0 0 0 36

250 - 260 cm 0 0 0 0 0 18

Total 26 10 0 4 0 1498  
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Gráfico 147 – Representação geral dos tipos de marca de uso 
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Gráfico 148 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível 
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Com relação ao estado de conservação, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram 

os tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Panaquatira. 

 

Tabela 108 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por níve 

l 

Nível
Percolad

o

Percolado/Rachado/

Raízes/Descamado

Percolado/Rachado/

Descamado

Percolado/

Raízes

Percolado/Raízes/

Descamado

Percolado/

Descamado
Rachado Raízes Descamado Ferrugem Líquen

000 - 005 cm 0 1 0 0 3 34 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 3 2 0 0 25 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 0 1 0 0 2 50 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 2 1 11 0 0 27 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 1 0 0 3 67 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 2 2 0 0 0 160 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 0 3 0 0 156 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 0 0 4 0 0 164 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0

055 - 060 cm 0 0 3 0 0 124 0 0 0 0 0

070 - 075 cm 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0

095 - 100 cm 0 0 2 0 0 232 0 0 0 0 0

100 - 105 cm 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0

110 - 115 cm 0 0 2 0 0 101 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 5 0 0 0 0 104 0 2 0 0 0

120 - 125 cm 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0

125 - 130 cm 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 31 0 11 1 0 71 0 0 0 0 0

245 - 250 cm 0 0 3 0 1 33 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 2 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0

Total 42 9 43 1 11 1997 0 2 0 0 0  

 

Gráfico 149 – Representação dos tipos de estado de conservação 
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Gráfico 150 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível 
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5.4.3 Sambaqui do Paço do Lumiar 

 

 No Sambaqui do Paço do Lumiar foram selecionadas duas quadrículas da unidade de 

escavação para análise: quadriculas A2 e B1. A distribuição da cerâmica por nível, já abordada 

neste capítulo foi confrontada com a amostra efetivamente analisada. 

Na quadrícula A2, o nível 235 a 240 cm apresentou a maior quantidade de cerâmica, 

com 131 fragmentos escavados e 115 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis 

apresentaram um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada 

entre as categoriais, a exemplo dos 60 a 70 cm e 100 a 110 cm, conforme tabela 109. 
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Tabela 109 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A2 

 

 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material 

escavado e a rosa o material analisado. 

 

Gráfico 151 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula A2 
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Na quadrícula B1, o nível 70 a 80 cm apresentou a maior quantidade de cerâmica, com 

289 fragmentos escavados e 272 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis apresentaram 

um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada entre as 

categoriais, a exemplo do 120 a 130 cm, conforme tabela 110. 

 

Tabela 110 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na B1 

B1

ce
râ

m
ic

a

a
n

a
li

sa
d

o

superfície 0

000-010cm 0

010-020cm 0

020-030cm 92 41

030-040cm 165 132

040-050cm 114 30

050-060cm 112 77

060-070cm 192 133

070-080cm 289 272

080-090cm 181 143

090-100cm 51 43

100-110cm 0 0

110-120cm 69 52

120-130cm 50 41

130-140cm 110 61

140-150cm 29 15
 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e a rosa o 

material analisado. 

 

Gráfico 152 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula B1 
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A análise tipológica da cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar permitiu 

correlacionar as especificações tafonômicas, relacionadas ao comprimento, largura e espessura, 

conforme tabela e gráficos que ilustram a média do comprimento versus a largura versus a 

espessura.  

 

Tabela 111 – Média geral do comprimento (<=5 cm) versus largura (<=5 cm) 

 

Qtd.

Comp. <= 5 e Larg. <= 5 1880

Comp. > 5 e Larg. > 5 228

2108Total

Comprimento e Largura

 

 

Gráfico 153 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 154 – Representação gráfica do comprimento versus a largura dos fragmentos 

cerâmicos 
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Gráfico 155 – Frequência e razão entre o comprimento versus a largura dos fragmentos 

cerâmicos 
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Tabela 112 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos 

Espessura (mm) Qtd.

01 - 05 mm 80

05 - 10 mm 1313

10 - 15 mm 387

15 - 20 mm 60

20 - 25 mm 12

25 - 30 mm 3

Total 1855  
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Gráfico 156 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 157 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 158 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado 
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Com relação à manufatura a tabela e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 113 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 

 

Manufatura Qtd.

roletado 1854

modelado 0

moldado 0

torneado 0

não ident. 0  
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Gráfico 159 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 
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Com relação à queima, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 114 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado 

 

Nível Oxidante Redutora Oxirredutora Sanduíche Red. Ext. Red. Int. Não Ident.

020 - 030 cm 4 103 1 0 1 0 2

030 - 040 cm 8 235 0 0 0 1 5

040 - 050 cm 5 131 0 0 0 0 1

050 - 060 cm 32 141 0 0 1 0 0

060 - 070 cm 15 165 1 0 0 1 0

070 - 080 cm 12 156 0 0 1 0 0

080 - 090 cm 34 279 0 0 0 0 0

090 -  100 cm 10 99 0 0 1 0 0

100 - 110 cm 1 30 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 21 78 0 0 1 0 0

120 - 130 cm 15 132 1 0 0 0 0

130 - 140 cm 19 76 0 0 1 0 0

140 - 150 cm 16 19 0 0 0 0 0

Total 192 1644 3 0 6 2 8  
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Gráfico 160 – Representação geral dos tipos de queima 
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Gráfico 161 – Representação geral dos tipos de queima por nível 
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Com relação ao antiplástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 115 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado 

 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/Concha

/Carvão
Mineral/Carvão

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

020 - 030 cm 50 15 1 0 0 20 0 1 0 1 23 0 0

030 - 040 cm 69 51 0 0 2 88 0 0 0 0 34 0 0

040 - 050 cm 65 15 0 1 0 26 0 1 0 0 27 0 2

050 - 060 cm 99 0 0 2 0 70 0 0 1 0 2 0 0

060 - 070 cm 80 23 0 0 0 52 0 0 0 0 27 0 0

070 - 080 cm 102 0 0 0 0 54 0 0 0 1 12 0 0

080 - 090 cm 165 0 0 0 0 57 1 0 0 2 88 0 0

090 -  100 cm 54 0 0 0 1 29 0 0 0 0 22 0 0

100 - 110 cm 17 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0

110 - 120 cm 47 0 0 1 0 37 0 1 0 0 13 1 0

120 - 130 cm 116 0 0 0 0 23 1 0 0 0 8 0 0

130 - 140 cm 72 0 0 0 0 15 0 1 0 0 8 0 0

140 - 150 cm 24 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0

Total 960 104 1 4 3 491 2 4 1 4 269 1 2  

 

Gráfico 162 – Representação geral dos tipos de antiplástico 
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Gráfico 163 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível 
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Sobre as correlações entre o tipo de queima e o antiplástico, as tabelas e os gráficos que 

se seguem ilustram os tipos observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 116 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico 

 

Queima Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/Concha

/Carvão
Mineral/Carvão

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

Oxidante 59 0 0 1 0 44 1 1 0 2 83 1 0

Redutora 897 101 1 3 2 443 1 2 1 2 181 0 2

Oxirredutora 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Sanduíche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Red. Ext. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0

Red. Int. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Não Ident. 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  
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Gráfico 164 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível 
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Tabela 117 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/Concha

/Carvão
Mineral/Carvão

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

020 - 030 cm 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

040 - 050 cm 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0

050 - 060 cm 13 0 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0

060 - 070 cm 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0

080 - 090 cm 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 24 0 0

090 -  100 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

100 - 110 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

110 - 120 cm 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9 1 0

120 - 130 cm 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0

130 - 140 cm 8 0 0 0 0 7 0 1 0 0 3 0 0

140 - 150 cm 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0

Total 59 0 0 1 0 43 1 1 0 2 83 1 0

Tipo de Queima: Oxidante

 

 

Gráfico 165 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível 
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Tabela 118 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico 

 

Nível Mineral
Mineral/V

egetal

Mineral/Vegetal/

Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Vegetal

/Carvão

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/

Concha/

Carvão

Mineral/Carvão Vegetal
Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Outro

000 - 005 cm 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 17 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 1 32 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 2 149 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 129 3 5 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 1 117 0 4 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 10 38 0 1 0 0 0 17 1 0 1 0 0 27 0 0

055 - 060 cm 67 0 0 0 0 1 1 20 0 0 0 0 0 25 0 0

070 - 075 cm 59 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 3 0 0

075 - 080 cm 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 1 0

095 - 100 cm 57 0 0 0 0 0 2 101 1 0 0 0 5 25 0 0

100 - 105 cm 54 0 1 0 0 0 1 98 0 0 0 0 2 24 3 0

110 - 115 cm 8 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 9 0 0

115 - 120 cm 27 0 0 0 0 2 2 59 1 0 0 0 1 7 0 0

120 - 125 cm 38 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 3 0 0

125 - 130 cm 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 20 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 25 0 0 0 0 0 0 42 2 0 0 0 0 7 0 0

245 - 250 cm 13 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Total 398 639 9 17 1 3 10 589 6 2 1 0 8 147 4 0

Tipo de Queima: Redutora

 

 

Gráfico 166 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível 
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Tabela 119 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/Concha

/Carvão
Mineral/Carvão

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

020 - 030 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

090 -  100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - 110 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 - 130 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 140 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 - 150 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Tipo de Queima: Redutora Interna
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Gráfico 167 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por nível 
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Tabela 120 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico 

 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal/

Concha

Mineral/Caco 

Moído

Mineral/Caco 

Moído/Concha
Mineral/Concha

Mineral/Concha

/Carvão
Mineral/Carvão

Caco 

Moído

Caco 

Moído/Concha
Concha

Concha/

Carvão
Carvão

020 - 030 cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

080 - 090 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

090 -  100 cm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - 110 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

120 - 130 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - 140 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 - 150 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0

Tipo de Queima: Redutora Externa
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Gráfico 168 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível 
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Com relação aos atributos a tabela e o gráfico que se seguem ilustram os tipos observados na 

análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 121 – Atributos observados no sítio arqueológico 

Tipo Qtd.

borda 331

lábio 49

parede 1244

base 209

alça 3

não ident. 0  

 

Gráfico 169 – Representação dos tipos de atributo  
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Com relação ao atributo borda as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 122 – Distribuição das bordas por nível 

Nível Qtd.

020 - 030 cm 19

030 - 040 cm 57

040 - 050 cm 27

050 - 060 cm 35

060 - 070 cm 42

070 - 080 cm 23

080 - 090 cm 45

090 -  100 cm 21

100 - 110 cm 7

110 - 120 cm 13

120 - 130 cm 21

130 - 140 cm 15

140 - 150 cm 6

Total 331  

 

Gráfico 170 – Representação das bordas por nível 
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Tabela 123 – Distribuição dos tipos de borda por nível 

Nível Direta Extrovertida Introvertida Reforçada Int. Reforçada Ext.

020 - 030 cm 11 8 0 0 0

030 - 040 cm 33 23 1 1 3

040 - 050 cm 14 10 0 3 1

050 - 060 cm 15 8 0 4 2

060 - 070 cm 26 12 1 2 1

070 - 080 cm 17 5 1 0 0

080 - 090 cm 29 14 1 1 0

090 -  100 cm 13 7 0 1 0

100 - 110 cm 5 2 0 0 0

110 - 120 cm 9 3 1 0 0

120 - 130 cm 17 3 1 1 0

130 - 140 cm 10 4 1 0 0

140 - 150 cm 3 1 2 0 0

Total 202 100 9 13 7  

 

Gráfico 171 – Representação dos tipos de borda por nível 
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Com relação ao atributo lábio as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 
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Tabela 124 – Distribuição dos lábios por nível 

Nível Qtd.

020 - 030 cm 4

030 - 040 cm 9

040 - 050 cm 5

050 - 060 cm 3

060 - 070 cm 7

070 - 080 cm 3

080 - 090 cm 4

090 -  100 cm 1

100 - 110 cm 0

110 - 120 cm 1

120 - 130 cm 4

130 - 140 cm 5

140 - 150 cm 3

Total 49  

 

Gráfico 172 – Representação geral dos lábios 
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Gráfico 173 – Representação dos lábios por nível  
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Tabela 125 – Distribuição dos tipos de lábio por nível 

Nível Plano Arredondado Plano-Arred. Apontado Biselado Expandido Contraído Não Exist.

020 - 030 cm 11 8 10 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 14 33 15 3 0 0 0 0

040 - 050 cm 8 12 11 1 0 0 0 0

050 - 060 cm 6 16 19 1 0 0 0 0

060 - 070 cm 16 17 13 3 0 0 0 0

070 - 080 cm 5 15 7 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 15 14 17 3 0 0 0 0

090 -  100 cm 7 9 6 0 0 0 0 0

100 - 110 cm 0 5 2 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 2 6 6 0 0 0 0 0

120 - 130 cm 3 11 11 0 0 0 0 0

130 - 140 cm 7 9 4 0 0 0 0 0

140 - 150 cm 4 5 0 0 0 0 0 0

Total 98 160 121 11 0 0 0 0  

 

Gráfico 174 – Representação dos lábios por nível 
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Gráfico 175 – Representação dos tipos de lábio por nível 
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Com relação ao acabamento do lábio, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 126 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível 

Nível Inciso Exciso Acanalado Digitado Ungulado Ponteado Aplicado Cortado Serrilhado Não Exist.

020 - 030 cm 3 1 5 1 0 2 0 0 0 12

030 - 040 cm 1 0 1 2 2 0 0 0 0 58

040 - 050 cm 0 0 1 1 0 0 0 0 0 28

050 - 060 cm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37

060 - 070 cm 1 0 0 2 0 2 0 0 0 44

070 - 080 cm 0 0 0 2 0 2 0 0 0 22

080 - 090 cm 3 0 0 4 0 0 0 0 0 39

090 -  100 cm 1 0 0 2 0 0 0 0 0 19

100 - 110 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

120 - 130 cm 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23

130 - 140 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

140 - 150 cm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

Total 10 1 7 15 2 7 0 1 0 327  

 

Gráfico 176 – Representação geral dos acabamentos do lábio 
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Gráfico 177 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível 
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Com relação às bases, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 127 – Distribuição das bases por nível 

 

Nível Qtd.

020 - 030 cm 12

030 - 040 cm 29

040 - 050 cm 17

050 - 060 cm 6

060 - 070 cm 25

070 - 080 cm 20

080 - 090 cm 38

090 -  100 cm 20

100 - 110 cm 7

110 - 120 cm 10

120 - 130 cm 15

130 - 140 cm 7

140 - 150 cm 3

Total 209  

 

Tabela 128 – Distribuição dos tipos de bases por nível 

 

Nível Plana Côncova Convexa Pedestal Anelar

020 - 030 cm 6 0 0 0 0

030 - 040 cm 25 0 0 4 0

040 - 050 cm 26 0 0 2 0

050 - 060 cm 16 0 0 4 0

060 - 070 cm 21 0 0 4 0

070 - 080 cm 19 0 0 1 0

080 - 090 cm 32 0 0 6 0

090 -  100 cm 17 0 0 3 0

100 - 110 cm 5 0 0 2 0

110 - 120 cm 8 0 0 2 0

120 - 130 cm 12 0 0 0 0

130 - 140 cm 6 0 0 1 0

140 - 150 cm 3 0 0 0 0

Total 196 0 0 29 0  
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Gráfico 178 – Representação das bases por nível 
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Gráfico 179 – Representação dos tipos de bases por nível 
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Com relação às paredes, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 129 – Distribuição das paredes por nível 

Nível Qtd.

020 - 030 cm 76

030 - 040 cm 150

040 - 050 cm 88

050 - 060 cm 121

060 - 070 cm 106

070 - 080 cm 121

080 - 090 cm 222

090 -  100 cm 68

100 - 110 cm 17

110 - 120 cm 76

120 - 130 cm 108

130 - 140 cm 69

140 - 150 cm 22

Total 1244  

 

Gráfico 180 – Representação das paredes por nível 
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Tabela 130 – Distribuição dos tipos de parede por nível 

Nível Simples Infletida Flange

020 - 030 cm 76 0 0

030 - 040 cm 152 0 0

040 - 050 cm 88 0 0

050 - 060 cm 121 0 0

060 - 070 cm 106 0 0

070 - 080 cm 122 0 1

080 - 090 cm 222 0 0

090 -  100 cm 68 0 0

100 - 110 cm 0 0 0

110 - 120 cm 76 0 0

120 - 130 cm 108 0 0

130 - 140 cm 69 0 0

140 - 150 cm 22 0 0

Total 1230 0 1  

 

Gráfico 181 – Representação dos tipos de parede por nível 
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Com relação aos tratamentos de superfície, as tabelas e os gráficos que se seguem 

ilustram os tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 
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Tabela 131 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível 

Nível Alisamento Alisamento/Brunidura Polimento Polimento/Brunidura Brunidura Resina Não Exist.

020 - 030 cm 108 0 2 0 1 0 0

030 - 040 cm 231 1 12 0 0 0 0

040 - 050 cm 133 0 2 0 2 0 0

050 - 060 cm 162 0 10 0 2 0 0

060 - 070 cm 176 0 6 0 0 0 0

070 - 080 cm 164 0 4 0 0 0 0

080 - 090 cm 303 0 9 0 1 0 0

090 -  100 cm 101 0 9 0 0 0 0

100 - 110 cm 29 0 2 0 0 0 0

110 - 120 cm 93 0 5 0 2 0 0

120 - 130 cm 126 1 10 0 11 0 0

130 - 140 cm 64 0 24 0 8 0 0

140 - 150 cm 19 0 2 1 3 0 10

Total 1709 2 97 1 30 0 10  

 

Gráfico 182 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície 
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Gráfico 183 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível 
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Com relação ao tratamento plástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui da Paço do Lumiar. 

 

Gráfico 184 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos 
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Gráfico 185 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível 
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Com relação ao tratamento pintado, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 132 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível 

 

Nível Pintura Engobo Banho Não Exist.

020 - 030 cm 0 25 24 62

030 - 040 cm 0 12 52 184

040 - 050 cm 1 12 29 95

050 - 060 cm 1 23 38 112

060 - 070 cm 0 23 38 105

070 - 080 cm 0 37 3 129

080 - 090 cm 0 30 49 233

090 - 100 cm 0 13 23 74

100 - 110 cm 0 0 7 24

110 - 120 cm 0 6 22 72

120 - 130 cm 1 8 46 93

130 - 140 cm 0 7 26 63

140 - 150 cm 0 3 6 26

Total 3 199 363 1272  

 

Gráfico 186 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado 
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Gráfico 187 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível 
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Tabela 133 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível 

Cor Pintura Engobo Banho Não Exist. Total

Branco 0 197 0 0 198

Vermelho 3 1 362 5 373

Preto 0 0 0 0 3

Outro 0 0 0 0 4

Não Exist. 0 1 1 1266 1273  

 

Gráfico 188 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado 
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Gráfico 189 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pintura

Engobo

Banho

Total

Branco

Vermelho

Preto

Outro

 

 

Com relação às marcas de uso, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 134 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível 

Nível Fuligem Fuligem/Raspado Raspado Atrito Reciclagem Ferramenta Não Exist.

020 - 030 cm 3 0 1 0 0 0 73

030 - 040 cm 4 2 0 0 3 0 239

040 - 050 cm 1 0 0 0 0 0 135

050 - 060 cm 5 0 0 0 1 0 168

060 - 070 cm 4 0 0 0 0 0 178

070 - 080 cm 2 0 0 0 0 0 167

080 - 090 cm 1 0 0 0 0 1 311

090 - 100 cm 1 0 0 0 0 0 109

100 - 110 cm 3 0 0 0 0 0 28

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 100

120 - 130 cm 9 0 0 0 0 0 139

130 - 140 cm 8 0 0 0 0 0 88

140 - 150 cm 4 0 0 0 0 0 31

Total 45 2 1 0 4 1 1766  

 

Gráfico 190 – Representação geral dos tipos de marca de uso 
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Gráfico 191 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível 
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Com relação ao estado de conservação, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram 

os tipos observados na análise cerâmica do Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Tabela 135 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível 

 

Nível
Percolad

o

Percolado/Rachado/

Raízes/Descamado

Percolado/Rachado/

Descamado

Percolado/

Raízes

Percolado/Raízes/

Descamado

Percolado/

Descamado
Rachado Raízes Descamado Ferrugem Líquen

000 - 005 cm 0 1 0 0 3 34 0 0 0 0 0

005 - 010 cm 0 3 2 0 0 25 0 0 0 0 0

015 - 020 cm 0 1 0 0 2 50 0 0 0 0 0

020 - 025 cm 2 1 11 0 0 27 0 0 0 0 0

025 - 030 cm 0 1 0 0 3 67 0 0 0 0 0

030 - 035 cm 2 2 0 0 0 160 0 0 0 0 0

035 - 040 cm 0 0 3 0 0 156 0 0 0 0 0

045 - 050 cm 0 0 4 0 0 164 0 0 0 0 0

050 - 055 cm 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0

055 - 060 cm 0 0 3 0 0 124 0 0 0 0 0

070 - 075 cm 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0

075 - 080 cm 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0

095 - 100 cm 0 0 2 0 0 232 0 0 0 0 0

100 - 105 cm 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0

110 - 115 cm 0 0 2 0 0 101 0 0 0 0 0

115 - 120 cm 5 0 0 0 0 104 0 2 0 0 0

120 - 125 cm 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0

125 - 130 cm 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0

130 - 135 cm 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0

235 - 240 cm 31 0 11 1 0 71 0 0 0 0 0

245 - 250 cm 0 0 3 0 1 33 0 0 0 0 0

250 - 260 cm 2 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0

Total 42 9 43 1 11 1997 0 2 0 0 0  
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Gráfico 192 – Representação dos tipos de estado de conservação 
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Gráfico 193 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível 
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5.4.4 Sítio arqueológico Vinhais Velho 

 

 No Sítio arqueológico Vinhais Velho foram selecionadas três quadrículas de unidades 

de escavações distintas: quadrícula A1 da Unidade 1; quadrícula A1 da Unidade 3 e quadrícula 

A1 da unidade 4. A distribuição da cerâmica por nível, já abordada neste capítulo foi 

confrontada com a amostra efetivamente analisada. 
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Na quadrícula A1 da Unidade 1, o nível 0 a 10 cm apresentou a maior quantidade de 

cerâmica, com 155 fragmentos escavados e 58 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis 

apresentaram um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada 

entre as categoriais, a exemplo do 20 a 30 cm, conforme tabela 136. 

 

Tabela 136 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A1 

A1 cerâmica

superfície 7 5

000-010cm 155 58

010-020cm 109 90

020-030cm 72 72

030-040cm 49 24

040-050cm 72 25

050-060cm 143 62

060-070cm 38 16

070-080cm 24 16

080-090cm 9 6

090-100cm 7 5
 

 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado. 

 

Gráfico 194 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula A1 
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Na quadrícula A1 da Unidade 3, o nível 90 a 100 cm apresentou a maior quantidade de 

cerâmica, com 122 fragmentos escavados e 122 fragmentos analisados. Esta quadrícula foi à 

única da tese que equilibrou o nível com o maior quantitativo de fragmentos e a mesma 

proporção do material escavado e analisado, conforme tabela 137. 

Tabela 137 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A1 

A1 cerâmica

superfície 0

000-010cm 0

010-020cm 0

020-030cm 0

030-040cm 0

040-050cm 0

050-060cm 0

060-070cm 0

070-080cm

080-090cm 83 83

090-100cm 122 122

100-110cm 113 88

110-120cm 10 10
 

 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado. 

 

Gráfico 195 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula A1 
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Na quadrícula A1 da Unidade 4, o nível 0 a 10 cm apresentou a maior quantidade de 

cerâmica, com 70 fragmentos escavados e 31 fragmentos analisados. Contudo, outros níveis 

apresentaram um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais equilibrada 

entre as categoriais, a exemplo do 20 a 30 cm; 30 a 40 cm e 50 a 60cm, conforme tabela 138. 

 

Tabela 138 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na A1 

A1 cerâmica

superfície 0

000-010cm 70 31

010-020cm 37 26

020-030cm 8 8

030-040cm 3 3

040-050cm 64 5

050-060cm 4 4

060-070cm 7 6
 

 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado. 

 

Gráfico 196 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula A1 
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A análise tipológica da cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho permitiu 

correlacionar as especificações tafonômicas, relacionadas ao comprimento, largura e espessura, 

conforme tabela e gráficos que ilustram a média do comprimento versus a largura versus a 

espessura.  

 

Gráfico 197 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 198 – Frequência e razão entre o comprimento versus a largura dos fragmentos 

cerâmicos 
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Tabela 139 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos 

Espessura (mm) Qtd.

01 - 05 mm 61

05 - 10 mm 361

10 - 15 mm 259

15 - 20 mm 63

20 - 25 mm 13

25 - 30 mm 3

Total 760  

 

Gráfico 199 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 200 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 201 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado 
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Com relação à manufatura a tabela e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 140 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 

 

Manufatura Qtd.

roletado 751

modelado 5

moldado 0

torneado 2

não ident. 0  
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Gráfico 202 – Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 
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Com relação à queima, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 141 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado 

Nível Oxidante Redutora Oxirredutora Sanduíche Red. Ext. Red. Int. Não Ident.

Superfície 5 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 51 30 6 0 0 1 1

010 - 020 cm 76 33 2 0 0 6 0

020 - 030 cm 67 9 1 0 4 1 0

030 - 040 cm 21 6 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 24 6 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 58 8 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 19 2 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 9 7 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 15 73 0 0 0 1 0

090 - 100 cm 14 111 0 0 1 0 1

100 - 110 cm 9 73 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 10 0 0 0 0 0 0

Total 378 358 9 0 5 9 2  

 

Gráfico 203 – Representação geral dos tipos de queima 
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Gráfico 204 – Representação geral dos tipos de queima por nível 
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Com relação ao antiplástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos observados 

nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 142 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado  

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Concha Mineral/Carvão Mineral/Osso Concha Concha/Carvão Carvão

Não 

Identificad

o

Superfície 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 53 25 7 0 0 0 0 3 0 0 0 1

010 - 020 cm 71 27 0 0 2 0 1 0 7 2 2 2

020 - 030 cm 63 11 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

030 - 040 cm 16 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

040 - 050 cm 24 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

050 - 060 cm 53 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 17 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

070 - 080 cm 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 44 36 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0

090 - 100 cm 28 91 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1

100 - 110 cm 8 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0

Total 388 303 7 12 3 1 4 3 28 2 2 4  
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Gráfico 205 – Representação geral dos tipos de antiplástico 
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Gráfico 206 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível 
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Sobre as correlações entre o tipo de queima e o antiplástico, as tabelas e os gráficos que 

se seguem ilustram os tipos observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 143 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Concha Mineral/Carvão Mineral/Osso Concha Concha/Carvão Carvão

Não 

Identificad

o

Oxidante 296 48 0 0 1 1 4 3 23 2 0 0

Redutora 90 248 1 12 2 0 0 0 3 0 2 0

Oxirredutora 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Sanduíche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Red. Ext. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Red. Int. 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Não Ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

 

Gráfico 207 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível 
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Tabela 144 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Concha Mineral/Carvão Mineral/Osso Concha Concha/Carvão Carvão

Não 

Identificad

o

Superfície 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 42 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

010 - 020 cm 60 11 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0

020 - 030 cm 57 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

030 - 040 cm 16 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

040 - 050 cm 21 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

050 - 060 cm 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 15 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

070 - 080 cm 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 8 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

090 - 100 cm 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

100 - 110 cm 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0

Total 296 48 0 0 1 1 4 3 23 2 0 0

Tipo de Queima: Oxidante
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Gráfico 208 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível 
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Tabela 145 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico 

 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Concha Mineral/Carvão Mineral/Osso Concha Concha/Carvão Carvão

Não 

Identificad

o

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 11 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 10 14 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0

020 - 030 cm 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 36 30 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

090 - 100 cm 17 88 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - 110 cm 4 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 90 245 1 12 2 0 0 0 3 0 2 0

Tipo de Queima: Redutora
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Gráfico 209 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível 
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Tabela 146 – Correlações entre a queima redutora interna versus antiplástico 

 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Concha Mineral/Carvão Mineral/Osso Concha Concha/Carvão Carvão

Não 

Identificad

o

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

020 - 030 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

090 - 100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - 110 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Tipo de Queima: Redutora Interna
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Gráfico 210 – Representação entre queima redutora interna versus antiplástico por nível 
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Tabela 147 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Concha Mineral/Carvão Mineral/Osso Concha Concha/Carvão Carvão

Não 

Identificad

o

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

090 - 100 cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - 110 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de Queima: Redutora Externa

 

 

Gráfico 211 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível 
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Com relação aos atributos a tabela e o gráfico que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 148 – Atributos observados no sítio arqueológico 

Tipo Qtd.

borda 105

lábio 11

parede 554

base 91

alça 6

não ident. 0  

 

Gráfico 212 – Representação dos tipos de atributo  
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Com relação ao atributo borda as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 149 – Distribuição das bordas por nível 

Nível Qtd.

Superfície 0

000 - 010 cm 12

010 - 020 cm 9

020 - 030 cm 11

030 - 040 cm 4

040 - 050 cm 3

050 - 060 cm 11

060 - 070 cm 2

070 - 080 cm 4

080 - 090 cm 13

090 - 100 cm 18

100 - 110 cm 15

110 - 120 cm 3

Total 105  
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Gráfico 213 – Representação das bordas por nível 
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Tabela 150 – Distribuição dos tipos de borda por nível 

 

Nível Direta Extrovertida Introvertida Reforçada Int. Reforçada Ext.

Superfície 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 4 1 6 1 0

010 - 020 cm 8 1 0 1 0

020 - 030 cm 9 2 0 1 0

030 - 040 cm 4 0 0 0 0

040 - 050 cm 2 1 0 0 0

050 - 060 cm 8 0 0 1 0

060 - 070 cm 0 1 0 1 0

070 - 080 cm 4 0 0 0 0

080 - 090 cm 2 7 1 2 1

090 - 100 cm 9 6 1 1 3

100 - 110 cm 10 1 1 1 1

110 - 120 cm 2 1 0 0 0

Total 62 21 9 9 5  
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Gráfico 214 – Representação dos tipos de borda por nível 
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Com relação ao atributo lábio as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 151 – Distribuição dos lábios por nível 

Nível Qtd.

Superfície 0

000 - 010 cm 0

010 - 020 cm 7

020 - 030 cm 0

030 - 040 cm 0

040 - 050 cm 0

050 - 060 cm 0

060 - 070 cm 0

070 - 080 cm 0

080 - 090 cm 0

090 - 100 cm 1

100 - 110 cm 3

110 - 120 cm 0

Total 11  
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Gráfico 215 – Representação geral dos lábios 
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Tabela 152 – Distribuição dos tipos de lábio por nível 

Nível Plano Arredondado Plano-Arred. Apontado Biselado Expandido Contraído Não Exist.

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 8 2 2 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 7 5 4 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 3 3 2 3 0 0 0 0

030 - 040 cm 0 1 2 1 0 0 0 0

040 - 050 cm 2 1 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 5 4 2 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 1 1 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 2 1 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 5 1 7 0 0 0 0 0

090 - 100 cm 9 4 4 2 0 0 0 0

100 - 110 cm 5 8 4 0 0 0 0 0

110 - 120 cm 1 2 0 0 0 0 0 0

Total 47 34 28 6 0 0 0 0  

 

Gráfico 216 – Representação dos lábios por nível 
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Gráfico 217 – Representação dos tipos de lábio por nível 
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Com relação ao acabamento do lábio, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 153 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível 

 

Nível Inciso Exciso Acanalado Digitado Ungulado Ponteado Aplicado Cortado Serrilhado Não Exist.

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7

010 - 020 cm 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14

020 - 030 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

060 - 070 cm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

080 - 090 cm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12

090 - 100 cm 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14

100 - 110 cm 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16

110 - 120 cm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Total 2 1 4 5 1 0 1 0 0 100  
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Gráfico 218 – Representação geral dos acabamentos do lábio 
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Gráfico 219 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível 
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Com relação às bases, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 
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Tabela 154 – Distribuição das bases por nível 

Nível Qtd.

Superfície 0

000 - 010 cm 13

010 - 020 cm 19

020 - 030 cm 10

030 - 040 cm 2

040 - 050 cm 0

050 - 060 cm 3

060 - 070 cm 2

070 - 080 cm 0

080 - 090 cm 15

090 - 100 cm 19

100 - 110 cm 7

110 - 120 cm 1

Total 91  

 

Tabela 155 – Distribuição dos tipos de bases por nível 

Nível Plana Côncova Convexa Pedestal Anelar

Superfície 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 13 0 0 0 0

010 - 020 cm 15 1 2 0 1

020 - 030 cm 7 0 0 0 0

030 - 040 cm 2 0 0 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 3 0 0 0 0

060 - 070 cm 2 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0

080 - 090 cm 11 0 0 4 0

090 - 100 cm 17 1 0 1 0

100 - 110 cm 8 0 0 0 0

110 - 120 cm 1 0 0 0 0

Total 79 2 2 5 1  

 

Gráfico 220 – Representação das bases por nível 
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Gráfico 221 – Representação dos tipos de bases por nível 
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Com relação às paredes, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos observados na 

análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 156 – Distribuição das paredes por nível 

Nível Qtd.

Superfície 5

000 - 010 cm 63

010 - 020 cm 79

020 - 030 cm 64

030 - 040 cm 21

040 - 050 cm 27

050 - 060 cm 52

060 - 070 cm 17

070 - 080 cm 12

080 - 090 cm 62

090 - 100 cm 87

100 - 110 cm 59

110 - 120 cm 6

Total 554  
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Gráfico 222 – Representação das paredes por nível 
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Tabela 157 – Distribuição dos tipos de parede por nível 

 

Nível Simples Infletida Flange

Superfície 5 0 0

000 - 010 cm 63 0 0

010 - 020 cm 77 2 0

020 - 030 cm 65 0 0

030 - 040 cm 21 0 0

040 - 050 cm 27 0 0

050 - 060 cm 52 0 0

060 - 070 cm 17 0 0

070 - 080 cm 12 0 0

080 - 090 cm 61 2 0

090 - 100 cm 87 0 0

100 - 110 cm 59 0 1

110 - 120 cm 5 0 0

Total 551 4 1  
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Gráfico 223 – Representação dos tipos de parede por nível 
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Com relação aos tratamentos de superfície, as tabelas e os gráficos que se seguem 

ilustram os tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 158 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível 

Nível Alisamento Alisamento/Polimento Alisamento/Brunidura Polimento Brunidura Resina Não Exist.

Superfície 5 0 0 0 0 0 0

000 - 010 cm 59 0 0 24 2 0 4

010 - 020 cm 93 0 0 24 0 0 0

020 - 030 cm 75 1 0 3 0 1 2

030 - 040 cm 18 0 0 5 0 0 4

040 - 050 cm 27 0 0 3 0 0 0

050 - 060 cm 43 0 0 18 3 0 2

060 - 070 cm 19 0 0 2 0 0 0

070 - 080 cm 7 0 1 1 0 0 7

080 - 090 cm 72 0 0 9 1 0 7

090 - 100 cm 107 0 0 17 2 0 1

100 - 110 cm 79 0 0 2 0 0 1

110 - 120 cm 7 0 0 0 0 0 3

Total 611 1 1 108 8 1 31  
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Gráfico 224 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície 
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Gráfico 225 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível 
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Com relação ao tratamento plástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 
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Tabela 159 – Distribuição dos tipos de tratamento plástico por nível 

Nível Inciso Inciso/Exciso Exciso Acanalado
Acanalado

/Ponteado
Digitado Ungulado Aplic./Model. Escovado Não Exist.

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

000 - 010 cm 2 0 1 0 0 1 1 0 2 82

010 - 020 cm 4 0 1 1 0 1 0 0 2 108

020 - 030 cm 0 1 1 0 0 0 0 0 0 79

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

040 - 050 cm 2 0 1 1 0 0 0 0 0 26

050 - 060 cm 1 0 0 0 0 0 1 0 2 62

060 - 070 cm 0 0 0 0 1 0 0 0 1 19

070 - 080 cm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15

080 - 090 cm 2 0 0 1 0 0 1 1 1 83

090 - 100 cm 4 0 0 0 0 2 0 1 9 111

100 - 110 cm 0 0 0 1 1 0 0 0 1 70

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8

Total 15 1 4 5 2 4 4 2 19 695  

 

Gráfico 226 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos 
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Gráfico 227 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Superfície

000 - 010 cm

010 - 020 cm

020 - 030 cm

030 - 040 cm

040 - 050 cm

050 - 060 cm

060 - 070 cm

070 - 080 cm

080 - 090 cm

090 - 100 cm

100 - 110 cm

110 - 120 cm

Total

Inciso

Inciso/Exciso

Exciso

Acanalado

Acanalado/Ponteado

Digitado

Ungulado

Aplic./Model.

Escovado
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Com relação ao tratamento pintado, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 160 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível 

Nível Pintura Pintura/Engobo Engobo Engobo/Banho Banho Não Exist. Outro

Superfície 0 0 4 0 0 1 0

000 - 010 cm 0 0 6 0 6 76 0

010 - 020 cm 0 0 4 0 0 112 0

020 - 030 cm 0 0 1 0 0 81 0

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 27 0

040 - 050 cm 0 0 2 0 2 26 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 66 0

060 - 070 cm 0 1 0 0 3 17 0

070 - 080 cm 0 0 3 0 1 12 0

080 - 090 cm 0 6 6 1 6 70 0

090 - 100 cm 0 5 39 0 17 58 7

100 - 110 cm 0 1 9 0 12 60 0

110 - 120 cm 0 0 0 0 0 10 0

Total 0 13 74 1 47 616 7  

 

Gráfico 228 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado 
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Gráfico 229 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível 
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Tabela 161 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível 

Cor Pintura Pintura/Engobo Engobo Engobo/Banho Banho Não Exist. Outro Total

Branco 0 0 70 0 4 0 0 74

Branco/Vermelho 0 9 0 1 1 0 0 11

Branco/Vermelho/Outro 0 1 0 0 1 0 0 2

Vermelho 0 0 1 0 37 0 0 38

Preto 0 0 1 0 3 0 0 4

Outro 0 0 1 0 1 1 0 3

Não Exist. 0 3 1 0 0 615 7 626  

 

Gráfico 230 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado 
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Gráfico 231 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível 
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Com relação às marcas de uso, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 
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Tabela 162 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível 

Nível Fuligem Fuligem/Raspado Fuligem/Ferramenta Raspado Atrito Reciclagem Ferramenta Não Exist.

Superfície 0 0 0 0 0 0 0 5

000 - 010 cm 5 0 0 39 8 0 2 34

010 - 020 cm 10 0 0 1 2 0 0 100

020 - 030 cm 0 0 0 5 0 0 0 77

030 - 040 cm 0 0 0 4 0 0 0 23

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 30

050 - 060 cm 5 0 0 0 0 0 3 58

060 - 070 cm 3 0 0 0 0 0 0 18

070 - 080 cm 2 0 0 0 0 0 0 14

080 - 090 cm 1 0 0 1 1 0 1 82

090 - 100 cm 4 1 1 8 0 0 0 110

100 - 110 cm 2 0 0 9 0 0 0 70

110 - 120 cm 1 0 0 1 0 0 0 8

Total 33 1 1 68 11 0 6 629  

 

Gráfico 232 – Representação geral dos tipos de marca de uso 
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Gráfico 233 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível 
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Com relação ao estado de conservação, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram 

os tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Tabela 163 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível 

Nível Percolado
Percolado/

Rachado

Percolado/Rachado/

Raízes
Percolado/Raízes

Percolado/

Descamado
Raízes

Superfície 0 0 0 5 0 0

000 - 010 cm 3 0 14 68 3 0

010 - 020 cm 18 3 27 34 8 1

020 - 030 cm 10 1 36 26 7 0

030 - 040 cm 7 0 4 16 0 0

040 - 050 cm 3 1 0 26 0 0

050 - 060 cm 4 3 8 51 0 0

060 - 070 cm 5 0 0 16 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 16 0 0

080 - 090 cm 9 1 18 58 0 0

090 - 100 cm 4 1 15 101 0 1

100 - 110 cm 10 2 7 61 0 0

110 - 120 cm 9 0 0 0 1 0

Total 82 12 129 478 19 2  

Gráfico 234 – Representação dos tipos de estado de conservação 
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Gráfico 235 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível 
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5.4.5 Sítio arqueológico Maiobinha I 

 

 No Sítio arqueológico Maiobinha I foram selecionadas três quadrículas de duas 

unidades de escavações distintas: B3 e C1 da Superfície Ampla 1 e quadrícula B2 da Unidade 

de Escavação 2. A distribuição da cerâmica por nível, já abordada neste capítulo foi confrontada 

com a amostra efetivamente analisada. 

Na quadrícula B3 da Superfície Ampla 1, o nível 30 a 40 cm apresentou a maior 

quantidade de cerâmica, com 45 fragmentos escavados e 27 fragmentos analisados. Contudo, 

outros níveis apresentaram um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais 

equilibrada entre as categoriais, a exemplo dos 0 a 10 cm e 50 a 60 cm, conforme tabela 164. 

 

Tabela 164 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na B3 

 

B3 cerâmica

superfície 0

000-010cm 2 2

010-020cm 4 2

020-030cm 33 17

030-040cm 45 27

040-050cm 7 4

050-060cm 3 3

060-070cm 0

070-080cm 0  

 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado. 

 

Analisado 
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Gráfico 236 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula B3 

 

 

 

Na quadrícula C1 da Superfície Ampla 1, o nível 40 a 50 cm apresentou a maior 

quantidade de cerâmica, com 61 fragmentos escavados e 25 fragmentos analisados. Contudo, 

outros níveis apresentaram um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais 

equilibrada entre as categoriais, a exemplo dos 20 a 30 cm e 70 a 80 cm, conforme tabela 165. 

 

Tabela 165 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na C1 

C1 cerâmica

superfície 0

000-010cm 0

010-020cm 0

020-030cm 3 3

030-040cm 41 23

040-050cm 61 25

050-060cm 52 22

060-070cm 10 7

070-080cm 2 2
 

 

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e a rosa o 

material analisado. 

Analisado 
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Gráfico 237 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula B3 

 

 

Na quadrícula B2 da Unidade de Escavação 1, o nível 30 a 40 cm apresentou a maior 

quantidade de cerâmica, com 39 fragmentos escavados e 13 fragmentos analisados. Contudo, 

outros níveis apresentaram um quantitativo de fragmentos que alcançaram uma proporção mais 

equilibrada entre as categoriais, a exemplo dos 20 a 30 cm e 40 a 50 cm, conforme tabela 166. 

 

Tabela 166 - Amostra cerâmica selecionada e analisada por nível na B2 

  

Sobre a proporção das duas categorias, a curva verde representou o material escavado e 

a rosa o material analisado. 
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Gráfico 238 – Curvas da proporção do material cerâmico escavado e analisado nos níveis da 

quadrícula B2 

 

 

 

Conforme exposto, em todas as quadrículas dos sítios arqueológicos investigados a 

proporção entre o material cerâmico selecionado e o material cerâmico analisado não respondeu 

ao total do material escavado, visto que, em algumas situações houve grande concentração de 

material arqueológico, mais com aspectos tafonômicos que excluíram a grande maioria destes 

da análise. 

Ao passo que em alguns níveis que apresentaram baixa ocorrência de material cerâmico 

a proporção entre material selecionado e material analisado manteve-se equilibrada, por vezes 

com 100% de correlação entre o que foi selecionado e analisado. 

A análise tipológica da cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I permitiu 

correlacionar as especificações tafonômicas, relacionadas ao comprimento, largura e espessura, 

conforme tabela e gráficos que ilustram a média do comprimento versus a largura versus a 

espessura.  
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Gráfico 239 - Média do comprimento versus a largura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 240 – Frequência e razão entre o comprimento versus a largura dos fragmentos 

cerâmicos 
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Tabela 167 – Média geral da espessura dos fragmentos cerâmicos 

 

Espessura (mm) Qtd.

01 - 05 mm 12

05 - 10 mm 113

10 - 15 mm 29

15 - 20 mm 0

20 - 25 mm 0

25 - 30 mm 0

Total 154  

 

Gráfico 241 - Média do comprimento versus a espessura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 242 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos 
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Gráfico 243 – Representação gráfica da espessura dos fragmentos cerâmicos por nível escavado 
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Com relação à manufatura a tabela e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 168 – Distribuição dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 

Manufatura Qtd.

roletado 152

modelado 0

moldado 0

torneado 0

não ident. 0  

 

Gráfico 244– Representação dos tipos de manufatura dos fragmentos cerâmicos 
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Com relação à queima, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 169 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado 

Nível Oxidante Redutora Oxirredutora Sanduíche Red. Ext. Red. Int. Não Ident.

000 - 010 cm 2 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 1 1 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 22 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 50 11 1 0 1 0 0

040 - 050 cm 30 1 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 25 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 7 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 1 0 0 0 0 0

Total 138 14 1 0 1 0 0  

 

Gráfico 245 – Representação geral dos tipos de queima 
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Gráfico 246 – Representação geral dos tipos de queima por nível 
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Com relação ao antiplástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 170 – Distribuição dos tipos de queima por nível escavado 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Carvão

000 - 010 cm 2 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 1 0 0 1 0 0

020 - 030 cm 20 0 0 0 2 0

030 - 040 cm 54 5 2 1 0 1

040 - 050 cm 27 3 0 1 0 0

050 - 060 cm 23 0 0 2 0 0

060 - 070 cm 7 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 1 0 0 0 0

Total 135 9 2 5 2 1  

 

Gráfico 247 – Representação geral dos tipos de antiplástico 
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Gráfico 248 – Representação geral dos tipos de antiplástico por nível 
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Sobre as correlações entre o tipo de queima e o antiplástico, as tabelas e os gráficos que 

se seguem ilustram os tipos observados nos fragmentos cerâmicos analisados. 

 

Tabela 171 – Correlações entre o tipo de queima versus antiplástico 

Queima Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Carvão

Oxidante 126 3 2 5 2 0

Redutora 8 5 0 0 0 1

Oxirredutora 0 1 0 0 0 0

Sanduíche 0 0 0 0 0 0

Red. Ext. 1 0 0 0 0 0

Red. Int. 0 0 0 0 0 0

Não Ident. 0 0 0 0 0 0  

 

Gráfico 249 – Representação entre o tipo de queima versus antiplástico por nível 
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Tabela 172 – Correlações entre o tipo de queima oxidante versus antiplástico 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Carvão

000 - 010 cm 2 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 1 0 0

020 - 030 cm 20 0 0 0 2 0

030 - 040 cm 47 0 2 1 0 0

040 - 050 cm 26 3 0 1 0 0

050 - 060 cm 23 0 0 2 0 0

060 - 070 cm 7 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 0 0 0 0 0

Total 126 3 2 5 2 0

Tipo de Queima: Oxidante
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Gráfico 250 – Representação entre queima oxidante versus antiplástico por nível 
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Tabela 173 – Correlações entre a queima redutora versus antiplástico 

 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Carvão

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 1 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 6 4 0 0 0 1

040 - 050 cm 1 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 1 0 0 0 0

Total 8 5 0 0 0 1

Tipo de Queima: Redutora
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Gráfico 251 – Representação entre queima redutora versus antiplástico por nível 
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Tabela 174 – Correlações entre a queima redutora externa versus antiplástico 

 

Nível Mineral
Mineral/

Vegetal

Mineral/Vegetal

/Caco Moído

Mineral/Vegetal/

Carvão

Mineral/Caco 

Moído
Mineral/Carvão

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 1 0 0 0 0 0

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 0

Total 1 0 0 0 0 0

Tipo de Queima: Redutora Externa
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Gráfico 252 – Representação entre queima redutora externa versus antiplástico por nível 
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Com relação aos atributos a tabela e o gráfico que se seguem ilustram os tipos observados na 

análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Tabela 175 – Atributos observados no sítio arqueológico 

 

Tipo Qtd.

borda 26

lábio 0

parede 122

base 5

alça 0

não ident. 0  
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Gráfico 253 – Representação dos tipos de atributo 
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Com relação ao atributo borda as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Tabela 176 – Distribuição das bordas por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 0

010 - 020 cm 1

020 - 030 cm 4

030 - 040 cm 10

040 - 050 cm 5

050 - 060 cm 5

060 - 070 cm 0

070 - 080 cm 1

Total 26  

 

Gráfico 254 – Representação das bordas por nível 
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Tabela 177 – Distribuição dos tipos de borda por nível 

Nível Direta Extrovertida Introvertida Reforçada Int. Reforçada Ext.

000 - 010 cm 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 3 0 0 0 1

030 - 040 cm 9 1 0 0 0

040 - 050 cm 1 1 1 0 1

050 - 060 cm 2 3 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 0 0 0 0

Total 16 5 1 0 2  

 

Gráfico 255 – Representação dos tipos de borda por nível 
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Com relação ao atributo lábio as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Tabela 178 – Distribuição dos lábios por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 0

010 - 020 cm 0

020 - 030 cm 0

030 - 040 cm 0

040 - 050 cm 0

050 - 060 cm 0

060 - 070 cm 0

070 - 080 cm 0

Total 0  
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Gráfico 256 – Representação geral dos lábios 
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Tabela 179 – Distribuição dos tipos de lábio por nível 

Nível Plano Arredondado Plano-Arred. Apontado Biselado Expandido Contraído Não Exist.

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 1 3 0 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 4 1 4 1 0 0 0 0

040 - 050 cm 1 1 1 2 0 0 0 0

050 - 060 cm 0 2 1 2 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 0 0 0 0 0 0 0

Total 7 7 6 5 0 0 0 0  

 

Gráfico 257 – Representação dos lábios por nível 
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Com relação ao acabamento do lábio, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 
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Tabela 180 – Distribuição dos acabamentos dos lábios por nível 

Nível Inciso Exciso Acanalado Digitado Ungulado Ponteado Aplicado Cortado Serrilhado Não Exist.

000 - 010 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

020 - 030 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

030 - 040 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

040 - 050 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

050 - 060 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

060 - 070 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  

 

Gráfico 258 – Representação geral dos acabamentos do lábio 
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Gráfico 259 – Representação geral dos acabamentos do lábio por nível 
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Com relação às bases, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

Tabela 181 – Distribuição das bases por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 0

010 - 020 cm 0

020 - 030 cm 0

030 - 040 cm 1

040 - 050 cm 2

050 - 060 cm 2

060 - 070 cm 0

070 - 080 cm 0

Total 5  

 

Tabela 182 – Distribuição dos tipos de bases por nível 

Nível Plana Côncova Convexa Pedestal Anelar

000 - 010 cm 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 0 0 0 0 0

030 - 040 cm 1 0 0 0 0

040 - 050 cm 2 0 0 0 0

050 - 060 cm 2 0 0 0 0

060 - 070 cm 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 0 0 0 0 0

Total 5 0 0 0 0  

 

Gráfico 260 – Representação das bases por nível 
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Gráfico 261 – Representação dos tipos de bases por nível 
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Com relação às paredes, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Tabela 183 – Distribuição das paredes por nível 

Nível Qtd.

000 - 010 cm 2

010 - 020 cm 1

020 - 030 cm 18

030 - 040 cm 51

040 - 050 cm 24

050 - 060 cm 18

060 - 070 cm 7

070 - 080 cm 1

Total 122  

 

Gráfico 262 – Representação das paredes por nível 
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Tabela 184 – Distribuição dos tipos de parede por nível 

Nível Simples Infletida Flange

000 - 010 cm 2 0 0

010 - 020 cm 2 0 0

020 - 030 cm 18 0 0

030 - 040 cm 51 0 0

040 - 050 cm 24 0 0

050 - 060 cm 18 0 0

060 - 070 cm 7 0 0

070 - 080 cm 1 0 0

Total 123 0 0  

 

Gráfico 263 – Representação dos tipos de parede por nível 
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Com relação aos tratamentos de superfície, as tabelas e os gráficos que se seguem 

ilustram os tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Tabela 185 – Distribuição dos tipos de tratamento de superfície por nível 

Nível Alisamento Alisamento/Resina Polimento Polimento/Resina Brunidura Resina Não Exist.

000 - 010 cm 2 0 0 0 0 0 0

010 - 020 cm 2 0 0 0 0 0 0

020 - 030 cm 8 0 10 0 0 0 4

030 - 040 cm 55 0 5 1 0 0 1

040 - 050 cm 14 0 0 0 0 0 1

050 - 060 cm 24 1 0 0 0 0 0

060 - 070 cm 7 0 0 0 0 0 0

070 - 080 cm 1 0 0 1 0 0 0

Total 113 1 15 2 0 0 6  
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Gráfico 264 – Representação geral dos tipos de tratamento de superfície 
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Gráfico 265 – Representação dos tipos de tratamento de superfície por nível 
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Com relação ao tratamento plástico, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 
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Tabela 186 – Distribuição dos tipos de tratamento plástico por nível 

Nível Exciso Escovado Não Exist.

000 - 010 cm 0 0 2

010 - 020 cm 0 1 0

020 - 030 cm 0 0 22

030 - 040 cm 0 0 63

040 - 050 cm 5 0 26

050 - 060 cm 0 0 25

060 - 070 cm 0 0 7

070 - 080 cm 0 1 1

Total 5 2 146  

 

Gráfico 266 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos 
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Gráfico 267 – Representação geral dos tipos de tratamentos plásticos por nível 
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Com relação ao tratamento pintado, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os 

tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Tabela 187 – Distribuição dos tipos de tratamento pintado por nível 

Nível Engobo Não Exist. Outro

000 - 010 cm 0 2 0

010 - 020 cm 1 1 0

020 - 030 cm 1 19 2

030 - 040 cm 0 50 2

040 - 050 cm 0 29 0

050 - 060 cm 0 25 0

060 - 070 cm 0 7 0

070 - 080 cm 0 2 0

Total 2 135 4  

 

Gráfico 268 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado 
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Gráfico 269 – Representação geral dos tipos de tratamento pintado por nível 
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Tabela 188 – Correlação entre a cor e o tipo de tratamento pintado por nível 

Cor Engobo Não Exist. Outro Total

Branco 1 0 0 1

Vermelho 1 0 0 1

Não Exist. 0 134 4 138  

 

Gráfico 270 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado 
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Gráfico 271 – Representação geral da cor e o tipo de tratamento pintado por nível 
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Com relação às marcas de uso, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram os tipos 

observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 
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Tabela 189 – Distribuição dos tipos de marca de uso por nível 

Nível Fuligem Fuligem/Raspado Reciclagem Não Exist.

000 - 010 cm 0 0 0 2

010 - 020 cm 0 0 0 2

020 - 030 cm 0 0 0 19

030 - 040 cm 1 1 1 49

040 - 050 cm 2 0 0 25

050 - 060 cm 0 0 0 16

060 - 070 cm 0 0 0 7

070 - 080 cm 0 0 0 1

Total 3 1 1 121  

 

Gráfico 272 – Representação geral dos tipos de marca de uso 
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Gráfico 273 – Representação geral dos tipos de marca de uso por nível 
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Com relação ao estado de conservação, as tabelas e os gráficos que se seguem ilustram 

os tipos observados na análise cerâmica do Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 

Tabela 190 – Distribuição dos tipos de estado de conservação por nível 

Nível Percolado Percolado/Rachado Percolado/Raízes Percolado/Descamado Rachado

000 - 010 cm 2 0 0 0 0

010 - 020 cm 2 0 0 0 0

020 - 030 cm 16 6 0 0 0

030 - 040 cm 32 22 4 2 0

040 - 050 cm 24 0 1 5 0

050 - 060 cm 22 0 2 0 1

060 - 070 cm 6 1 0 0 0

070 - 080 cm 2 0 0 0 0

Total 106 29 7 7 1  

 

Gráfico 274 – Representação dos tipos de estado de conservação 
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Gráfico 275 – Representação dos tipos de estado de conservação por nível 
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5.5 Conjuntos cerâmicos identificados 

 

A análise do material cerâmico proveniente dos sítios arqueológicos abordados nesta 

tese permitiu identificar recorrências e especificidades no material cerâmico, quando da 

observação dos dados estatísticos produzidos para os fragmentos descritos. 

No processamento dos dados da análise foi possível isolar alguns conjuntos cerâmicos, 

com base na queima, antiplástico, forma dos recipientes, e tratamentos plástico e pintado. 

Quando esses conjuntos foram correlacionados com as informações de proveniência, 

particularmente, a camada arqueológica correspondente, os conjuntos cerâmicos previamente 

segmentados ganharam corpo e puderam ser relacionado com os possíveis ocupantes do sítio. 

No capítulo 6, o último da tese, as correlações entre o material cerâmico e sua 

proveniência, paisagem e cronologia serão apresentadas. 

 

5.5.1 Manufatura 

 

A manufatura dos conjuntos cerâmicos analisados foi representada no material relacionado 

ao período pré-colonial por duas técnicas de montagem dos recipientes e artefatos cerâmicos: 

roletada e modelada. 

A técnica roletada esteve majoritariamente representada em todos os sítios arqueológicos 

investigados, sendo representada por quase 100% do material observado. Raras exceções 

ocorreram nos Sambaquis do Bacanga, com apenas um elemento; Sambaqui do Panaquatira, 

com apenas um elemento e no Sítio arqueológico Vinhais Velho, com cinco elementos. 

O que se percebeu foi que a montagem das vasilhas cerâmicas em todos os sítios 

arqueológicos estudados e em todos os períodos de ocupação observados na Ilha de São Luís foi 

feita pela sobreposição de roletes. 

Ao passo que a técnica do modelado foi empregada para manufatura de apêndices e 

apliques utilizados nos recipientes cerâmicos, a exemplo de cabeças de animais e humanas; na 

elaboração de estatuetas e adornos para uso ritualístico e confecção de artefatos, a exemplo de 

fusos, pesos de rede, instrumentos para decorar a cerâmica. 

Além da manufatura roletada e torneada, foram observados fragmentos cerâmicos 

elaborados pela técnica do torneado nos sítios Vinhais Velho e Maiobinha I. No entanto, este 

material era oriundo do período do contato ou colonial, não abordado nesta tese. 
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Prancha 50 - Técnicas de manufatura roletada e modelada 

 

  

Fragmento de borda com rolete oriundo do Sambaqui do Paço do Lumiar e estatueta zoomorfa oriunda do 

Sítio arqueológico Vinhais Velho). Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

5.5.2 Queima 

 

A queima dos conjuntos cerâmicos analisados variou conforme o sítio arqueológico, 

período de ocupação analisado e o tipo de matéria-prima utilizada na manufatura do recipiente. 

Em termos gerais, a queima redutora esteve presente na grande maioria da amostra 

avaliada nos Sambaquis do Bacanga, Panaquatira e Paço do Lumiar. A queima oxidante foi 

predominante nos sítios Vinhais Velho e Maiobinha I.  

Além destes dois grandes grupos, foram observadas variações na queima que não 

representaram peso estatístico na consideração dos conjuntos cerâmicos, a exemplo de redutora 

interna, redutora externa, oxidante interna, oxidante externa e queima com núcleo. 

Houve relativa variação entre a ocorrência de queima oxidante e redutora, nos sítios 

arqueológico investigados, relacionada ao período de ocupação.  

No Sambaqui do Bacanga, a queima redutora foi a predominante na cerâmica coletada 

entre a superfície até 30 cm de profundidade. A partir de 30 a 70 cm de profundidade ocorreu 

um aumento progressivo da queima oxidante em relação à redutora, até ser a predominante no 

material cerâmico associado ao último nível escavado e ao primeiro momento de ocupação do 

sítio. Apesar disso, a queima redutora esteve presente em 79% do material cerâmico analisado 

neste sítio. 

No Sambaqui da Panaquatira, a queima redutora foi a predominante na cerâmica 

coletada entre a superfície até 125 cm de profundidade. A partir desta profundidade ocorreu um 

aumento progressivo da queima oxidante em relação à redutora, sem, contudo, ser a 

predominante no material cerâmico observado no sítio. Os últimos níveis escavados apresentou 

material cerâmico com maior ocorrência da queima oxidante, em cerca de 44% dos fragmentos. 

A queima redutora esteve presente em 88% do material cerâmico analisado neste sítio.  
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O Sambaqui do Paço do Lumiar apresentou dados muito próximos aos da Panaquatira, 

com queima redutora sendo a predominante na cerâmica coletada entre a superfície até 110 cm 

de profundidade. A partir desta profundidade ocorreu um aumento progressivo da queima 

oxidante em relação à redutora, sem, contudo, ser a predominante no material cerâmico 

observado no sítio. Os últimos níveis escavados apresentou material cerâmico com maior 

ocorrência da queima oxidante, em cerca de 46% dos fragmentos. A queima redutora esteve 

presente em 89% do material cerâmico analisado neste sítio. 

Os sítios arqueológicos Vinhais Velho e Maiobinha I apresentaram correlações inversas 

entre as queimas, em relação aos sambaquis apresentados. 

No Vinhais Velho, a queima oxidante foi a predominante na cerâmica coletada entre a 

superfície até 80 cm de profundidade. A partir desta profundidade ocorreu um aumento 

progressivo da queima redutora em relação à oxidante, sem, contudo, ser a predominante no 

material cerâmico observado no sítio. O único nível onde a queima redutora foi hegemônica na 

amostra foi o nível 100 a 110 cm, correspondente a ocupação sambaquieira deste sítio 

arqueológico. A queima oxidante esteve presente em 50% do material cerâmico analisado neste 

sítio. 

No Maiobinha I, a queima oxidante foi a predominante na cerâmica coletada entre a 

superfície até 70 cm de profundidade. A partir desta profundidade ocorreu um aumento 

progressivo da queima redutora em relação à oxidante, sem, contudo, ser a predominante no 

material cerâmico observado no sítio. O único nível onde a queima redutora foi hegemônica na 

amostra foi o nível 70 a 80 cm. A queima oxidante esteve presente em 89% do material 

cerâmico analisado neste sítio. 



 

 942 

Prancha 51 – Tipos de queima observados nos conjuntos cerâmicos dos sítios 

arqueológicos da Ilha de São Luís – MA 
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5.5.3 Antiplástico 

 

Semelhantemente a queima, o emprego de antiplástico na manufatura dos recipientes 

cerâmicos variou conforme o sítio arqueológico, período de ocupação analisado e o tipo de 

matéria-prima utilizada na manufatura do recipiente. No entanto, o que se observou no registro 

arqueológico foi diversas matérias-primas sento utilizadas como antiplástico, principalmente 

mineral, concha e vegetal. 

Apesar da utilização preferencial de alguns elementos naturais como tempero, em 

muitos fragmentos foram observadas associações de vários antiplásticos, principalmente 

mineral com concha e mineral e vegetal. 

Além destes três grandes grupos, foram observadas variações no uso de atiplásticos e 

outras matérias-primas que não representaram peso estatístico na consideração dos conjuntos 

cerâmicos, a exemplo de carvão, caco moído e osso. 

Em termos gerais, o uso de mineral e concha esteve presente na grande maioria da 

amostra avaliada nos Sambaquis do Bacanga, Panaquatira, Paço do Lumiar e Sítio arqueológico 

Vinhais Velho. O único sítio que apresentou pouca variação relacionada ao antiplástico foi o 

Maiobinha I.  

No Sambaqui do Bacanga, foram observados três grandes grupos de antiplásticos que 

variaram de acordo com a camada arqueológica e o período de ocupação, sendo eles: 

 

 Mineral e vegetal;  

 Mineral; 

 Concha.  

 

Além disso, houve discreta ocorrência de cacos triturados associados à pasta cerâmica. 

O uso de mineral associado a vegetal foi predominante no sítio, principalmente, entre o 

material cerâmico coletado entre a superfície e 20 cm de profundidade. Esta camada associou-se 

a terra preta arqueológica que estava depositada sobre a camada de conchas.  

Entre 20 e 30 cm de profundidade houve um equilíbrio em relação ao uso de mineral e 

vegetal, mineral e concha, para em seguida ocorrer um aumento significativo no número de 

fragmentos temperados com mineral ou concha, entre 30 a 60 cm de profundidade. Esta camada 

correspondeu ao período da ocupação sambaquieira do Sambaqui do Bacanga. 

O equilíbrio entre o uso de mineral e/ou concha nos fragmentos cerâmicos se manteve 

até o nível 50 a 60 cm, aonde foi observado o uso generalizado de mineral como antiplástico da 

cerâmica até 70 cm de profundidade. Esta camada correspondeu ao período da ocupação pré-

sambaquieiro da região. 
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Apesar de toda a variação no uso de antiplástico nas distintas camadas que compõem as 

ocupações humanas do Sambaqui do Bacanga houve a predominância no uso de mineral 

associado com vegetal em 50% dos fragmentos analisados deste sítio.  

No entanto, a variação real do percentual não é tão hegemônica, uma vez que os níveis 

iniciais apresentaram uma quantidade bem maior de material cerâmico em relação aos níveis 

mais profundos. O que se percebeu no registro arqueológico foi uma relativo equilíbrio, se for 

considerada a proporção entre a quantidade do material analisado e o resultado obtidos na 

estatística, com o uso de concha perfazendo 27% e o de mineral perfazendo 26% da amostra 

cerâmica identificada. 

Os dados obtidos no Sambaqui da Panaquatira estão bem próximos aos observados no 

Sambaqui do Bacanga, guardado a devida proporção em relação a espessura do pacote 

arqueológico e uma maior diversidade em relação ao uso de antiplástico. 

Excluindo os antiplásticos que não apresentaram peso estatístico, a exemplo do caco 

moído, carvão, apenas vegetal e o uso associado desses elementos, foram observados quatro 

grupos de antiplásticos que variaram de acordo com a camada arqueológica e o período de 

ocupação, sendo eles: 

 

 Mineral e concha; 

 Mineral e vegetal;  

 Mineral 

 Concha 

 

O uso de mineral associado a vegetal e de mineral associado à concha foi predominante 

no sítio, principalmente, entre o material cerâmico coletado entre a superfície e 50 cm de 

profundidade, correspondente ao período de ocupação associado a terra preta arqueológica, para 

o primeiro grupo de antiplástico; e entre o material cerâmico coletado entre 70 cm e 240 cm de 

profundidade para o segundo grupo, associado ao período de ocupação sambaquieiro. 

No entanto, houve relativa variação e o uso simultâneo de outros antipláticos no período 

e camadas descritas no parágrafo anterior. Com aumento significativo do uso de mineral sem 

associações, a partir de 60 cm até o seu decréscimo em 115 cm de profundidade, quando é 

observado novo aumento do uso simples de concha, a partir de 80 cm até 260 cm de 

profundidade. 

Mesmo com a ocorrência simultânea dos quatro grandes grupos de antiplásticos, ora 

mais hegemônico, ora mais equilibrado, houve uma equiparação entre o uso associado de 

mineral com concha e mineral com vegetal, com 32% e 31%, respectivamente. 
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O uso simples de mineral ou concha esteve restrito a uma faixa do pacote arqueológico, 

entre 50 cm e 260 cm de profundidade, ainda que ocorrendo simultaneamente aos antiplásticos 

hegemônicos. Ambos perfizeram 205 e 12$ respectivamente. 

Dentre os sambaquis analisados, o sítio que apresentou o maior equilíbrio no uso e na 

distribuição temporal dos antiplásticos foi o Sambaqui do Paço do Lumiar, com a ocorrência de 

quatro grupos hegemônicos de tempero, excluindo-se o material sem peso estatístico, a exemplo 

do caco moído, carvão, apenas vegetal e o uso associado desses elementos. 

No Paço do Lumiar foram observados quatro grupos de antiplásticos que variaram de 

acordo com a camada arqueológica e o período de ocupação, sendo eles: 

 

 Mineral 

 Mineral e concha; 

 Concha 

 Mineral e vegetal 

 

O uso unicamente de mineral e de mineral associado à concha foi predominante no sítio, 

com distribuição relativamente homogênea do mineral em todos os níveis escavados, com picos 

de ocorrência entre 60 e 150 cm de profundidade, camada associada ao período de ocupação 

sambaquieira. 

A retração no uso único de mineral se deu entre o nível superficial é 50 cm de 

profundidade, onde houve relativo equilíbrio entre o uso de mineral com vegetal, mineral com 

concha e concha, em camada associada à ocupação humana em terra preta arqueológica. 

Mesmo com a ocorrência simultânea dos quatro grandes grupos de antiplásticos, ora 

mais hegemônico, ora mais equilibrado, houve o uso hegemônico do antiplástico mineral, 

perfazendo 52% da amostra verticalmente bem distribuída. 

O uso associado de mineral com concha foi o segundo grupo em representatividade no 

sítio arqueológico, com 27% da amostra, concentrada, principalmente, entre 40 cm a 120 cm de 

profundidade.  

O uso simples de mineral e concha, totalizaram 15% e 6% da amostra observada, 

principalmente entre os níveis 30 a 120 cm de profundidade, e 30 a 50 cm de profundidade, 

respectivamente. 

No Sítio arqueológico Vinhais Velho os dados foram bastante diferenciados dos 

anteriormente apresentados, com a identificação de três grupos de antiplásticos hegemônicos 

que variaram de acordo com a camada arqueológica e o período de ocupação humana, mas 

sendo distribuídos por quase todos os níveis escavados, sendo eles: 

 Mineral 
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 Mineral e vegetal 

 Concha 

 

Apesar dessa ampla distribuição vertical ocorreu um desequilíbrio numérico 

significativo entre o uso desses materiais, uma vez que o material cerâmico temperado com 

concha se restringiu a uma única camada arqueológica, que correspondeu a um momento 

distinto de ocupação deste sítio arqueológico.  

No entanto, numericamente, a quantidade de fragmentos com antiplástico de concha não 

representou grande variação em relação ao número maior de fragmentos onde foram observados 

mineral e mineral com vegetal. 

Comparando, primeiramente, a ocorrência de antiplástico mineral e mineral com 

vegetal, o primeiro teve amplo uso entre os níveis 10 a 80 cm e profundidade. A retração no uso 

de mineral se deu entre na camada superficial e entre os níveis 90 a 110 cm, onde houve a 

predominância no uso de mineral com vegetal e, no nível 110 a 120 cm, onde houve a 

predominância no uso da concha como antiplástico. 

O primeiro grupo de antiplástico ocorreu simultaneamente, com a ocorrência de 

antiplástico mineral com vegetal, mineral com vegetal e caco moído, osso, concha e carvão, 

principalmente, na camada associada a ocupação mais tardia do sítio arqueológico, entre a 

superfície e 50 cm de profundidade. 

Ao passo que o grupo formado por antiplástico de mineral com vegetal associou-se a 

ocorrência de fragmentos apenas com mineral como simultâneo, sem grande diversidade no uso 

de outros antiplástico, sendo observado apenas carvão, entre os níveis 80 cm a 110 cm de 

profundidade. 

Por fim, o grupo formado pelo uso de concha como antiplástico esteve representado 

hegemonicamente no nível 110 a 120 cm, com ocorrência discreta de fragmento com mineral e 

concha. A cerâmica deste grupo foi associada a ocupação sambaquieira do sítio arqueológico. 

Mesmo com a ocorrência de três grupos de antiplásticos, houve o uso hegemônico do 

antiplástico mineral, perfazendo 51% da amostra, seguido de mineral com vegetal, perfazendo 

40% da amostra e o uso de concha, totalizando 4% da amostra. 

No Sítio arqueológico Maiobinha I houve ocorrência hegemônica de um único tipo de 

antiplástico em todos os níveis escavados, denotando a amplitude temporal no uso do mineral na 

manufatura dos recipientes cerâmicos.  

Em associação ao mineral foram observados vegetais, cacos moídos e carvões 

compondo o leque de antiplásticos, com variação da ocorrência, a exemplo de mineral com 

vegetal e carvão, observado entre os níveis 20 a 60 cm; mineral com vegetal entre os níveis 40 a 

80 cm de profundidade e mineral com vegetal e caco moído no nível 30 a 40 cm. 
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Mesmo com a ocorrência dessas variações no uso associado do mineral como 

antiplástico, os fragmentos que apresentaram apenas mineral em sua composição perfizeram 

88% da amostra, se estendo da superfície até 80 cm de profundidade. 

 

 



 

 948 

  
 

 

Mineral (quartzo e laterita). 

Proveniência: Q B2 (z: 0 a10 cm). 

Sambaqui do Bacanga. 

Mineral (quartzo) + vegetal (canalículos 

de palha fina) 

Proveniência: Q A4 (z: 10 a 20 cm). 

Sambaqui do Bacanga. 

Mineral (quartzo arredondado) + concha + 

cerâmica triturada 

Proveniência: Q A4 (z: 20 a 30 cm). 

Sambaqui do Bacanga. 

Concha (calcinada e triturada) 

Concha + cerâmica triturada 

Proveniência: Q B2 (z: 30 a 40 cm). 

Sambaqui do Bacanga. 

  

 

 

Concha + Mineral (laterita) 

Proveniência: Q A4 (z: 30 a 40 cm). 

Sambaqui do Bacanga. 

Concha + cerâmica triturada 

Proveniência: Q A4 (z: 40 a 50 cm). 

Sambaqui do Bacanga. 

Mineral (quartzo e laterita). 

Proveniência: Q A4 (z: 60 a70 cm). Sambaqui 

do Bacanga. 

Mineral (quartzo) 

Proveniência: Q A4 (z: 70 a80 cm). 

Sambaqui do Bacanga. 

Prancha 52 – Variação dos antiplásticos observados nos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís - MA 
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Mineral (quartzo e laterita) 

Proveniência: trincheira - Q 5 (z: 10 a 15 

cm). Sambaqui da Panaquatira. 

Mineral (quartzo) + vegetal 

Proveniência: Q A4 (z: 10 a 20 cm). 

Sambaqui da Panaquatira. 

Mineral (quartzo arredondado) + 

concha+cerâmica triturada 

Proveniência: Q A4 (z: 20 a 30 cm). 

Sambaqui da Panaquatira. 

Concha (calcinada e triturada) 

Concha + cerâmica triturada 

Proveniência: trincheira - Q 5 (z: 50 a 60 

cm). Sambaqui da Panaquatira. 

    

Concha + Mineral (laterita) 

Proveniência: trincheira - Q 5 (z: 80 a 90 

cm). Sambaqui da Panaquatira. 

Concha + carvão 

Proveniência: trincheira - Q 5 (z: 110 a 

110 cm). Sambaqui da Panaquatira. 

Mineral (quartzo e laterita) + concha 

Proveniência: trincheira - Q 5 (z: 130 a 

135 cm). Sambaqui da Panaquatira. 

Mineral (quartzo) 

Proveniência: perfil - Q 3 (z: 245 a 260 

cm). Sambaqui da Panaquatira. 
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Mineral (quartzo e laterita) 

Proveniência: trincheira – Q A2 (z: 20 a 

30 cm). Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Mineral (quartzo) + vegetal 

Proveniência: Q B1 (z: 30 a 40 cm) 

Sambaqui do Paço do Lumiar..  

Mineral (quartzo arredondado) 

Proveniência: Q A4 (z: 40 a 50 cm). 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Concha (calcinada e triturada) 

Proveniência: Q B1 (z: 80 a 90 cm). 

Sambaqui do Paço do Lumiar.  

    

Concha + cerâmica triturada 

Proveniência: trincheira – Q A2 (z: 110 

a 120 cm). Sambaqui do Paço do 

Lumiar. 

Concha + carvão 

Proveniência: Q B1 (z: 110 a 120 cm). 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Mineral (quartzo e laterita) + concha + 

carvão 

Proveniência: trincheira – Q A2 (z: 130 a 

140 cm). Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Mineral (quartzo) 

Proveniência: trincheira – Q B1 (z: 140 

a 150 cm). Sambaqui do Paço do 

Lumiar.  
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Mineral (quartzo e laterita) 

Proveniência: Vinhais Velho – U 1 – Q 

A1 (z: 10 a 20 cm).  

Mineral (quartzo) + vegetal 

Proveniência: Vinhais Velho – U 1 – Q 

A1 (z: 20 a 30 cm). 

Mineral (quartzo arredondado) 

Proveniência: Vinhais Velho – U 3 – Q 

A1 (z: 90 a 100 cm).  

Concha (calcinada e triturada)  mineral 

Proveniência: Vinhais Velho – U 4 –Q 

A1 (z: 100 a 110 cm) 

    

Mineral (quartzo) 

Proveniência: Maiobinha I – SA 1 – Q 

B3 (z: 10 a 20 cm) 

Mineral (laterita) 

Proveniência: Maiobinha I – SA 1 – Q 

B3 (z: 20 a 30 cm) 

 

Mineral (quartzo) + vegetal 

Proveniência: Maiobinha I – UE 1 – Q C1 

(z: 10 a 20 cm) 

Mineral (quartzo + quartzo) 

Proveniência: Maiobinha I – SA 1 – Q 

B3 (z: 50 a 60 cm) 
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5.5.4 Bordas e lábios 

 

 No Sambaqui do Bacanga foi observada variação nas bordas e lábios, relacionada com o 

tipo de recipiente e seu uso, com predominância de bordas diretas, seguidas de extrovertidas, 

reforçada internamente, introvertida e reforçada externamente. 

 A borda direta ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com maior ocorrência 

entre 40 a 70 cm de profundidade. Da mesma forma, a borda extrovertida esteve distribuída por 

todo o pacote arqueológico, com maior ocorrência no nível 10 a 20 cm de profundidade. 

 Os demais tipos de borda ocorreram em menor número, distribuídos de forma irregular 

no registro arqueológico. 

 Com relação às formas dos lábios a característica predominante foi o arredondado, com 

47%, seguido de plano-arredondado e plano, com 22% ambos e finalizando com o lábio 

apontado e contraído, com 8% e 1%, respectivamente. 

No Sambaqui da Panaquatira foi observada variação nas bordas e lábios, semelhantemente ao 

ocorrido no Sambaqui do Bacanga, com predominância de bordas diretas, seguidas de 

extrovertidas, reforçada internamente, introvertida e reforçada externamente. 

 A borda direta ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com maior ocorrência 

entre 100 a 105 cm de profundidade. Da mesma forma, a borda extrovertida esteve distribuída 

por todo o pacote arqueológico, com maior ocorrência no nível 95 a 100 cm de profundidade. 

 Os demais tipos de borda ocorreram em menor número, distribuídos de forma irregular 

no registro arqueológico. 

 Com relação às formas dos lábios a característica predominante foi o plano, com 42%, 

seguido de plano-arredondado, com 27%; arredondado, com 22% e apontado, com 9%. 

No Sambaqui do Paço do Lumiar foi observada variação nas bordas e lábios, semelhantemente 

ao ocorrido no Sambaqui da Panaquatira, com predominância hegemônica de bordas diretas e 

extrovertidas, em relação aos tipos reforçados internamente, introvertidos e reforçados 

externamente. 

 A borda direta ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com maior ocorrência 

entre 30 a 40 cm de profundidade. Da mesma forma, a borda extrovertida esteve distribuída por 

todo o pacote arqueológico, com maior ocorrência também no nível 30 a 40 cm de 

profundidade. 

 Os demais tipos de borda ocorreram em menor número, distribuídos de forma irregular 

no registro arqueológico. 

 Com relação às formas dos lábios a característica predominante foi o arredondando, 

com 41%, seguido de plano-arredondado, com 31%; plano, com 25% e apontado, com 3%. 

A ocorrência e tipos de borda observados no Sítio arqueológico Vinhais Velho mantiveram-se 

equiparados com os dados já apresentados para os outros sítios, com predominância hegemônica 
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de bordas diretas e extrovertidas, em relação aos tipos reforçados internamente, introvertidos e 

reforçados externamente. 

 A borda direta ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com exceção ao 60 a 70 

cm. Sua maior ocorrência se deu entre 100 a 110 cm de profundidade. Da mesma forma, a borda 

extrovertida esteve distribuída em grande parte do pacote arqueológico, com maior ocorrência 

entre o nível 80 a 90 cm.  

 Os demais tipos de borda ocorreram em menor número, distribuídos de forma irregular 

no registro arqueológico, com a menor ocorrência relacionada a borda reforçada externamente. 

 Com relação às formas dos lábios a característica predominante foi o plano, com 41%, 

seguido de arredondado, com 30%; plano-arredondado, com 24% e apontado, com 5%. 

Para o Sítio arqueológico Maiobinha I houve a ocorrência apenas bordas diretas, extrovertidas, 

introvertidas e reforçadas externamente, com predomínio das bordas diretas ocorrendo em todos 

os níveis escavados que apresentaram material arqueológico. 

Diferentemente dos outros sítios, a borda extrovertida ocorreu dispersa no pacote arqueológico 

do Maiobinha I, acompanhando as mesmas características dos outros tipos de borda. 

O nível de maior ocorrência de borda direta correspondeu aos 30 a 40 cm de profundidade, com 

a borda extrovertida ocorrendo em maior quantidade entre 50 e 60 cm de profundidade.  

 Os demais tipos de borda ocorreram em apenas dois níveis, com número 

expressivamente pequeno. 

 Com relação às formas dos lábios a característica predominante se igualou entre plano e 

arredondando, com 28% cada um, seguidos de lábio plano-arredondado, com 24% e apontado, 

com 20%. 
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Borda direta e lábio plano. Sambaqui 

do Bacanga. 

Borda direta e lábio arredondando.  

Todos os sítios.  

Borda direta e lábio plano arredondado. 

Sambaqui da Panaquatira.  

Borda direta e lábio apontado. Todos os 

sítios. 

    

Borda extrovertida e lábio plano. 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Borda extrovertida e lábio arredondando. 

Todos os sítios.  

Borda extrovertida e lábio plano arredondado. 

Todos os sítios.   

Borda extrovertida e lábio apontado.  

Todos os sítios.  

    

Borda introvertida e lábio plano.  

Todos os sítios. 

Borda introvertida e lábio arredondando Borda introvertida e lábio plano arredondado. 

Sambaqui do Paço do Lumiar.  

Borda introvertida e lábio apontado. 

Maiobinha I.  

    

Borda reforçada externamente e lábio 

plano. Sambaqui do Bacanga. 

Borda reforçada externamente e lábio 

arredondado.  Todos os sítios. 

Borda reforçada externamente e lábio plano 

arredondado. Sambaqui da Panaquatira. 

Borda reforçada externamente e lábio 

apontado.  Todos os sítios. 

Prancha 53 – Variação das bordas e lábios observados nos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís - MA 



 

 955 

  
  

Borda reforçada internamente e lábio 

plano. Sambaqui do Bacanga. 

Borda reforçada internamente e lábio 

arredondado. Sambaqui da Panaquatira. 

Borda reforçada internamente e lábio plano 

arredondado. Maiobinha I. 

Borda reforçada internamente e lábio 

apontado. Sambaqui do Paço do Lumiar. 
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5.5.5 Bases 

 

 No Sambaqui do Bacanga foi observada variação nos tipos de base, relacionada com a 

forma do recipiente e seu uso, com predominância de bases planas, seguidas de bases com 

pedestal e bases convexas. 

A base plana ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com exceção ao nível 60 a 70 cm, 

onde não foi observado fragmento de base. A maior frequência da base plana se deu entre 10 e 

20 cm de profundidade. A base em pedestal ocorreu em maior quantidade em duas profundidade 

distintas no sítio, entre a superfície e 10 cm; e entre 50 a 60 cm de profundidade. 

 Os demais tipos de base ocorreram em menor número, distribuídos irregularmente no 

registro arqueológico. Nesse sítio não ocorreu borda côncava. 

No Sambaqui da Panaquatira foi observada variação nas bases, semelhantemente ao ocorrido no 

Sambaqui do Bacanga, com predominância de bases planas, seguida de base em pedestal, anelar 

e côncava. Neste sítio não foi observada base convexa. 

A base plana ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com maior frequência entre 45 e 50 

cm de profundidade. A base em pedestal ocorreu em alguns níveis, sem, contudo, apresentar 

equilíbrio na distribuição entre os níveis, sendo sua maior concentração entre 45 e 50 cm de 

profundidade. 

 Os demais tipos de base ocorreram em menor número, distribuídos irregularmente no 

registro arqueológico e sem peso estatístico na variação dos conjuntos cerâmicos. 

No Sambaqui do Paço do Lumiar foram observados apenas dois tipos de base, variando 

entre a plana e a de pedestal, com maior ocorrência da primeira em relação à segunda. 

A base plana ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com maior frequência entre 

80 e 90 cm de profundidade. A base em pedestal ocorreu em alguns níveis, sem, contudo, 

apresentar equilíbrio na distribuição entre os níveis, sendo sua maior concentração entre 80 e 90 

cm de profundidade. 

No Sítio arqueológico Vinhais Velho ocorreu a maior variação entre os tipos de base, 

com ocorrência de tipos planos, em pedestal, côncavos, convexos e anelar. Apesar disso, a 

proporcionalidade entre as formas acompanhou os outros sítios, com predominância do tipo 

plano, seguido do pedestal. 

A base plana ocorreu em todos os níveis escavados do sítio onde ocorreram fragmentos 

de base, com maior frequência entre 90 e 100 cm de profundidade. A base em pedestal ocorreu 

em alguns níveis, sem, contudo, apresentar equilíbrio na distribuição entre os níveis, sendo sua 

maior concentração entre 80 e 90 cm de profundidade. 

Os demais tipos de base ocorreram em menor número, distribuídos irregularmente no 

registro arqueológico e sem peso estatístico na variação dos conjuntos cerâmicos. 
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Ao contrário do Sítio arqueológico Vinhais Velho, no Maiobinha I ocorreu a menor 

variedade de bases de todos os exemplos apresentados, com a presença apenas do tipo plano, 

ocorrendo entre 30 a 60 cm de profundidade. 
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Base plana. Sítio arqueológico 

Maiobinha I. 

Base anelar. Sambaqui do Bacanga. Base convexa. Sítio arqueológico Vinhais 

Velho. 

Base plana. Sambaqui do Paço do 

Lumiar.. 

 
 

 

 

Base plana. Sambaqui do Bacanga. Base côncava. Sambaqui da Panaquatira 

. 

Base plana. Sambaqui da Panaquatira. Base em pedestal. Sambaqui do Bacanga. 

Prancha 54 – Variação das bases observadas nos conjuntos cerâmicos dos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís - MA 
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5.5.6 Paredes  

 

No Sambaqui do Bacanga foi observada pouca variação nas formas das paredes dos 

recipientes cerâmicos, sendo a grande maioria, caracterizada como simples, sem contorno 

complexo. Apenas um fragmento apresentou inflexão no contorno, associada a recipiente em 

miniatura.  

As paredes simples ocorreram em todos os níveis escavados do sítio, com maior 

ocorrência entre 10 e 20 cm de profundidade.  

No Sambaqui da Panaquatira a parede simples foi hegemônica, sem ocorrência de 

outros tipos. A totalidade dos tipos analisados foi caracterizada como simples, sem contorno 

complexo.  

As paredes simples ocorreram em todos os níveis escavados do sítio, com maior 

ocorrência entre 95 e 100 cm de profundidade.  

No Sambaqui do Paço do Lumiar foi observada pouca variação nas formas das paredes 

dos recipientes cerâmicos, sendo a grande maioria, caracterizada como simples, sem contorno 

complexo. Apenas um fragmento apresentou flange mesial. 

As paredes simples ocorreram em todos os níveis escavados do sítio, com maior 

ocorrência entre 80 e 90 cm de profundidade.  

No Sítio arqueológico Vinhais Velho ocorreu a maior variação entre as formas das 

paredes, com ocorrência de tipos simples, inflexões e flanges. 

As paredes simples ocorreram em todos os níveis escavados do sítio, com maior 

ocorrência entre 90 e 100 cm de profundidade. Ao passo que outros tipos se distribuíram 

irregularmente entre os níveis, com apenas quatro ocorrências de paredes com inflexões, entre 

os níveis 10 a 20 cm e 80 a 90 cm e uma única ocorrência de fragmento de flange entre 100 a 

110 cm de profundidade. 

No Sítio arqueológico Maiobinha I a parede simples foi hegemônica, sem ocorrência de 

outros tipos. A totalidade dos tipos analisados foi caracterizada como simples, ocorrendo em 

todos os níveis escavados, com maior concentração entre 30 a 40 cm de profundidade.  
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Prancha 55 – Variação das paredes observadas nos conjuntos cerâmicos dos sítios 

arqueológicos da Ilha de São Luís – MA 

 

   

   

Formas simples das paredes dos recipientes cerâmicos. 

 

Além das paredes, foram observados apêndices e apliques nas superfícies dos 

recipientes. Na amostra analisada não foi observado fragmento de parede com a presença de 

apliques ou apêndices. No entanto, estes foram observados fraturados ou fragmentados nos 

sítios arqueológicos. 
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Variação nos apêndices e apliques dos recipientes cerâmicos, apresentando figurações antropomórficas e zoomórficas, principalmente de mamíferos e répteis e rostos 

humanos.  

Prancha 56 - Apêndices e apliques dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís  
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A partir da curvatura da parede, em associação com as inclinações dos lábios e os 

formatos dos lábios foram propostos alguns conjuntos, que auxiliaram na reconstrução dos 

recipientes cerâmicos.  
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Conjunto 1 – Borda reforçada externamente e lábio arredondado com parade globular. 

  
  

Conjunto 2 – Borda direta e lábio plano com parede reta. 

Prancha 57 - Formas dos conjuntos entre borda e parede dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís  
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Conjunto 3 Borda extrovertida em junção com a parede e base. 

    

Conjunto 4 – Borda reforçada com parede reta. 
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Conjunto 5 – Borda introvertida com parede reta. 
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5.5.7 Decoração plástica 

 

 Com relação à decoração plástica observada no Sambaqui do Bacanga, houve uma 

variedade de tipos, representada, principalmente por escovados, incisos, excisos, acanalados, 

digitados, ungulados, ponteados. 

 Dentre os motivos observados a predominância foi de decoração plástica escovada, 

seguida de incisa, perfazendo 7% e 6% de todo o universo cerâmico analisado. 

O escovado ocorreu em todos os níveis escavados do sítio, com maior frequência entre 

30 e 40 cm de profundidade. Ao passo que os fragmentos com incisão também se distribuíram 

regularmente nos níveis escavados, com maior frequência entre 10 e 20 cm de profundidade.  

Os demais tipos de decoração plástica ocorreram em menor número, distribuídos 

irregularmente no registro arqueológico e sem peso estatístico na variação dos conjuntos 

cerâmicos. 

No Sambaqui do Panaquatira ocorreu a mesma variedade de tipos na decoração plástica 

observada no Sambaqui do Bacanga. No entanto, com a diferença que o inciso se sobrepôs 

numericamente ao escavado, permanecendo a presença de tipos excisos, acanalados, digitados, 

ungulados, ponteados e a variação desses tipos, com a associação de duas ou mais decorações 

plásticas, a exemplo de inciso-ponteado, inciso-acanalado e inciso-escovado. 

A decoração plástica incisa predominou em relação ao escovado, sem, contudo, 

apresentar variação estatística, pois ambos empataram com 8% de ocorrência em todo universo 

cerâmico analisado. 

Ambos ocorreram majoritariamente, entre a superfície e 100 cm de profundidade, com 

uma lacuna entre 105 a 135 cm, onde não foram observados fragmentos cerâmicos decorados. 

Em relação ao Sambaqui do Bacanga, os fragmentos cerâmicos que apresentaram outros 

tipos de decoração plástica no Panaquatira estiveram mais bem representando na amostra, 

principalmente, o digitado, o exciso e o ponteado.  

As demais decorações plásticas ocorreram em menor número, distribuídos 

irregularmente no registro arqueológico e sem peso estatístico na variação dos conjuntos 

cerâmicos. 

Os números observados no Sambaqui do Paço do Lumiar de assemelharam aos demais 

sítios apresentados, com a mesma variedade de tipos na decoração plástica, inclusive, com a o 

escovado retomando a predominância em relação ao inciso e as demais decorações plásticas. 

Neste sítio permaneceu a ocorrência de excisos, acanalados, digitados, ungulados, 

ponteados e a associação de duas ou mais decorações plásticas, a exemplo de inciso-ponteado, 

inciso-acanalado e inciso-escovado. 
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A decoração plástica escovada predominou em relação ao inciso, com grande variação 

estatística, perfazendo 42% de todo o material cerâmico que apresentou decoração; ao passo que 

os incisos totalizaram 34% da amostra. 

Ambos ocorreram majoritariamente, entre a superfície e 150 cm de profundidade, no 

entanto, apesar de menor numericamente, a decoração incisa foi mais bem distribuída nos 

níveis, com ocorrência em todos eles. Ao passo que a decoração escovada ocorreu entre a 

superfície e 130 cm de profundidade. 

As decorações plásticas acanalada, excisa e digitada estiveram bem representadas na 

amostra, com a média de 4% para todas elas.  

Os demais tipos de decoração plástica ocorreram em menor número, distribuídos 

irregularmente no registro arqueológico e sem peso estatístico na variação dos conjuntos 

cerâmicos. 

No Sítio arqueológico Vinhais Velho houve o maior equilíbrio de todos os sítios 

arqueológicos investigados, em relação às decorações plásticas observadas, com ocorrência de 

escovados, incisos, excisos, acanalados, ponteados, digitados, ungulados, aplicados e 

modelados. 

No entanto, permaneceu a predominância da decoração escovada em relação a incisa, 

com a primeira perfazendo 34% do material cerâmico que apresentou algum tipo de decoração 

plástica e a segunda totalizando 27%.  

A distribuição dos escovados e incisos permaneceu homogênea nos níveis escavados, 

sendo que As demais decorações plásticas ocorreram em menor número, distribuídas 

irregularmente no registro arqueológico, mas com melhor representatividade no quadro 

estatístico dos conjuntos cerâmicos. 

O Sítio arqueológico Maiobinha I apresentou o menor número de tipos de decoração 

plástica de todo o universo amostrado, com ocorrência somente de exciso e escovado em todos 

os níveis escavados. 

Além disso, houve uma distribuição irregular de ambos no registro arqueológico, com a 

presença de cinco fragmentos excisos, claramente associados ao mesmo recipiente, entre 40 e 

50 cm de profundidade e apenas dois fragmentos com decoração escovado, correndo entre 10 e 

20 cm de profundidade e entre 70 a 80 cm de profundidade. 

 Pelo exposto, a cerâmica deste sítio foi majoritariamente simples, cujos fragmentos 

decorados plasticamente não tiveram representatividade na caracterização dos conjuntos 

cerâmicos. 
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Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga  Sambaqui do Paço do Lumiar 

     

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga Sambaqui do Paço do 

Lumiar 

Sambaqui do Bacanga 

  

 
 

 

Sambaqui do Bacanga Sambaqui da Panaquatira Sítio arqueológico Vinhais Velho Sambaqui do Bacanga Sambaqui do Paço do Lumiar 

 
  

  

Prancha 58 - Bordas incisas dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís  
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Sambaqui do Bacanga Sambaqui do Bacanga Sítio arqueológico Vinhais Velho Sambaqui do Bacanga Sambaqui do Bacanga 

 
    

Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui da Panaquatira Sítio arqueológico Vinhais Velho Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga 
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Sambaqui do Bacanga Sambaqui do Bacanga Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga 

     

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui do Paço do Lumiar  Sambaqui da Panaquatira 

  
  

 

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui do Bacanga 

  
 

  

Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui do Bacanga Sítio arqueológico Vinhais 

Velho 

Sambaqui da Panaquatira Sítio arqueológico Vinhais Velho 

Prancha 59 - Decoração incisa, excisa e acanalada dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís  



 

 971 

Prancha 60 – Decoração escovada 

 

 
  

 

Sambaqui do Bacanga Sambaqui do Paço do 

Lumiar 

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga 

 
 

  

Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui da 

Panaquatira 

Sambaqui do Paço do 

Lumiar 

Sítio arqueológico 

Vinhais Velho 

 

Prancha 61 - Decoração digitada e ungulada 

 

   

 

Sambaqui do Bacanga Sítio arqueológico 

Vinhais Velho 

Sambaqui do Paço do 

Lumiar 

Sambaqui do Bacanga 

 

   

Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui do Paço do 

Lumiar 

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga 

 



 

 972 

Prancha 62 - Decoração ponteada 

 

  

 
 

Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga Sambaqui da 

Panaquatira 

  

  

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Paço do 

Lumiar 

Sambaqui do Bacanga Sambaqui do 

Bacanga 

 

Prancha 63 - Decoração estampada 

 

 
 

 

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Paço do Lumiar Sambaqui da Panaquatira 

   

Sambaqui do Bacanga Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Paço do Lumiar 
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Prancha 64 - Decoração roletada 

 

   

Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Paço do Lumiar Sítio arqueológico Vinhais Velho 

 
 

 

Sambaqui do Bacanga Sambaqui da Panaquatira Sambaqui do Bacanga 
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5.5.8 Decoração pintada 

 

Com relação à decoração pintada observada no Sambaqui do Bacanga, houve uma 

variedade no uso dos pigmentos para obtenção de cores para decoração e acabamento dos 

recipientes cerâmicos. 

 Dentre os motivos observados a predominância foi o banho, seguido de engobo, 

com menor existência de pintura sobre engobo. O banho esteve presente em 34% das amostras 

observadas, seguido de engobo, com 9%. Em 57% de todos os fragmentos cerâmicos analisados 

não houve qualquer tipo de decoração ou tratamento pintado. 

Ambos estiveram presentes em todos os níveis escavados do sítio, com maior 

frequência de ambos entre 10 e 20 cm de profundidade. Os demais tipos de decoração pintada 

ocorreram em menor número, distribuídos irregularmente no registro arqueológico e sem peso 

estatístico na variação dos conjuntos cerâmicos. 

A ocorrência das cores associou-se ao tipo de tratamento pintado, com a presença de 

pigmento vermelho para o banho, em 36% da amostra e o de cor branca associado a engobo em 

9% dos elementos analisados. 

No Sambaqui da Panaquatira a presença de decoração pintada também foi 

representada pela presença de banho, engobo, pintura sobre engobo e a associação de ambos em 

alguns fragmentos.  

A representatividade da decoração pintada se distribuiu em 26% para o banho; 11% 

para o engobo e 1% para ocorrência de pintura sobre engobo, do amostral total averiguado. Em 

62% de todos os fragmentos cerâmicos analisados não houve qualquer tipo de decoração ou 

tratamento pintado.  

Sobre a distribuição espacial da decoração pintada, o banho esteve presente em todos 

os níveis escavados, com maior ocorrência entre 95 a 100 cm. O engobo também apresentou 

uma distribuição equânime entre os níveis, com maior concentração entre 30 e 40 cm; ao passo 

que a pintura sobre engobo se concentrou nos níveis iniciais, principalmente, entre 5 e 20 cm de 

profundidade.  

Semelhantemente ao ocorrido no Sambaqui do Bacanga, a existência das cores dos 

pigmentos no Panaquatira associou-se ao tipo de tratamento pintado, com a presença de 

pigmento vermelho para o banho, em 26% da amostra e o de cor branca associado ao engobo, 

em 10% dos elementos analisados, sendo o restante dos tipos de decoração pintada representado 

pela associação do vermelho e branco. 

No Sambaqui do Paço do Lumiar a presença de decoração pintada foi representada, 

majoritariamente, pela presença de banho e engobo, com apenas três fragmentos apresentando 

pintura sobre engobo. 
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A representatividade da decoração pintada se distribuiu em 20% para o banho; 11% 

para o engobo e menos de 1% para ocorrência de pintura sobre engobo, do amostral total 

averiguado. Em 69% de todos os fragmentos cerâmicos analisados não houve qualquer tipo de 

decoração ou tratamento pintado.  

Sobre a distribuição espacial da decoração pintada, o banho esteve presente em todos 

os níveis escavados, com maior ocorrência entre 30 a 40 cm. O engobo também apresentou uma 

distribuição equânime entre os níveis, com maior concentração entre 0 e 80 cm; ao passo que a 

pintura sobre engobo se concentrou nos níveis iniciais, principalmente, entre 40 e 60 cm de 

profundidade.  

Semelhantemente ao ocorrido nos outros assentamentos, a existência das cores neste 

sítio associou-se ao tipo de tratamento pintado, com a presença de pigmento vermelho para o 

banho, em 20% da amostra e o de cor branca associado ao engobo, em 11% dos elementos 

analisados, sendo o restante dos tipos de decoração pintada representado pela associação do 

vermelho e branco. 

No Sítio arqueológico Vinhais Velho houve uma inversão nos tipos de decoração 

pintada, com o engobo ocorrendo majoritariamente, seguido de banho e pintura sobre engobo. 

A representatividade da decoração pintada se distribuiu em 55% para o engobo; 35% 

para o banho e 9% para ocorrência de pintura sobre engobo, de todo o amostral que 

apresentaram algum tipo de pintura. 

Sobre a distribuição espacial da decoração pintada, o engobo esteve presente em todos 

os níveis escavados, com uma distribuição regular e maior ocorrência entre 90 a 100 cm. O 

banho apresentou uma distribuição irregular, com ocorrência equilibrada a partir dos 30 cm; ao 

passo que a pintura sobre engobo se concentrou nos níveis intermediários, principalmente, a 

partir dos 60 cm de profundidade.  

Semelhantemente ao ocorrido nos outros assentamentos, a existência das cores neste 

sítio associou-se ao tipo de tratamento pintado, com a presença de pigmento branco para o 

engobo, em 10% da amostra e o de cor vermelha associado ao banho, em 5% dos elementos 

analisados, sendo o restante dos tipos de decoração pintada representado pela associação do 

vermelho e branco. 

No Sítio arqueológico Maiobinha I a decoração pintada foi representada apenas por 

dois fragmentos que apresentaram engobo branco, entre 10 a 30 cm de profundidade. 

Pelo exposto, a cerâmica deste sítio foi majoritariamente simples, cujos fragmentos 

pintados não tiveram representatividade na caracterização dos conjuntos cerâmicos. 
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Pintura vermelha sobre engobo branco. 

Sambaqui do Bacanga. 

Banho vermelho. Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho. 

Pintura vermelha sobre engobo branco. 

Sambaqui do Bacanga. 

Pintura vermelha sobre engobo branco. 

Sambaqui do Bacanga. 

    

Pintura vermelha sobre engobo branco. 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Pintura vermelha sobre engobo branco. 

Sambaqui da Panaquatira. 

Pintura vermelha sobre engobo branco. 

Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

Pintura vermelha sobre engobo branco. 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Prancha 65 - Fragmentos pintados dos conjuntos cerâmicos da Ilha de São Luís  
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5.5.9 Marcas e indicações de uso 

 

Com relação às marcas ou indicadores de uso da cerâmica evidenciada no Sambaqui do 

Bacanga, a fuligem resultado do uso do artefato em fogueiras foi a mais presente, seguido de 

raspado para limpeza das peças e reciclagem de uma parede cerâmica para confecção de um 

pingente. 

A distribuição dos fragmentos, principalmente bases, com fuligens foi regular em todos 

os níveis escavados, perfazendo 3% do total de fragmentos analisados neste sítio. 

No Sambaqui do Panaquatira os dados para marcas ou indicações de uso foram 

semelhantes, com maior ocorrência de fuligem, seguida de raspado e reciclagem de peças 

cerâmicas. No entanto, a distribuição dessas categoriais foi irregular por todos os níveis 

escavados, com a fuligem totalizando 2% do total de fragmentos analisados neste sítio. Os 

outros elementos não tiveram peso estatístico, apesar do aumento no reuso de fragmentos 

cerâmicos para confecção de adorno ou pingentes em número maior do que o Sambaqui do 

Bacanga. 

No Sambaqui do Paço do Lumiar a presença de fuligem permaneceu como o indicador 

de uso mais frequente, dentre os observados, em uma proporção de 3% do material analisado, 

com distribuição mais equânime dentre os sítios apresentados. 

Além disso, o reuso de fragmentos cerâmicos para outras funções permaneceu neste 

sítio, com a observação de pingentes e adornos de orelha. Foi observado também um artefato 

dentilhado para decoração da cerâmica, construído a partir de uma borda fraturada. Os demais 

elementos não tiveram peso estatístico. 

No Sítio arqueológico Vinhais Velho ocorreu uma mudança nos marcadores de uso com 

a raspado da superfície das peças assumindo a maior frequência dentre os elementos analisado. 

A fuligem permaneceu ocorrendo, seguida de marcas de atrito. Nenhum artefato elaborado a 

partir do reuso de fragmentos cerâmicos foi observado neste sítio. 

A distribuição espacial do raspado foi irregular, com a maior ocorrência entre a 

superfície e 10 cm de profundidade, totalizando 4% do material analisado no sítio. Os demais 

elementos não tiveram peso estatístico. 

 No Sítio arqueológico Maiobinha I foram observados poucos fragmentos com 

marcas ou indicações de uso, sendo apenas três fragmentos apresentando fuligem, seguidos de 

um fragmento com indicação de raspado e um fragmento reciclado para manufatura de uma 

rodela de fuso. 

A distribuição dos aspectos analisados foi irregular, com todo o material ocorrendo 

entre 30 e 50 cm de profundidade. 
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Prancha 66 – Estruturas, marcas e indicações de uso 

   

Fogueira. Sambaqui do Bacanga. Fogueira. Sambaqui da 

Panaquatira. 

Fogueira. Sítio Arqueológico 

Vinhais Velho. 

   

Fuligem. Sambaqui do Bacanga. Fuligem. Sambaqui do Paço do 

Lumiar. 

Fuligem. Sambaqui da Panaquatira. 

  
 

Marca de cesta. Sambaqui do Paço do 

Lumiar 

Marca de folha. Sambaqui do 

Bacanga. 

Marca de folha. Sambaqui da 

Panaquatira. 

 

5.5.10 Estado de conservação 

 

A respeito do estado de conservação do material cerâmico, que indicou aspectos 

tafonômicos relacionados com o processo de formação do registro arqueológico, no Sambaqui 

do Bacanga o percolado esteve presente em quase todos os fragmentos analisados, seguido do 

rachado, descamado e presença de radículas. 

A distribuição do percolado foi regular em todos os níveis escavados, com maior 

concentração de fragmentos percolados entre 10 e 20 cm de profundidade, denotando uma ação 

mais superficial das águas da chuva em relação ao material arqueológico. 
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A frequência do percolado em relação aos outros elementos que se correlacionaram com 

o estado de conservação do material cerâmico foi de 71%, seguido de 9% de rachado e 8% com 

presença de raízes. 

No Sambaqui da Panaquatira o percolado também esteve presente em quase todos os 

fragmentos analisados, seguido do rachado, descamado e presença de radículas. 

A distribuição do percolado foi regular em todos os níveis escavados, com maior 

concentração de fragmentos percolados entre 95 e 100 cm de profundidade, denotando uma 

ação mais profunda das águas da chuva atuando no material arqueológico. 

A frequência do percolado em relação aos outros elementos que se correlacionaram com 

estado de conservação do material cerâmico foi de 69%, seguido de 9% de descamado e 3% 

com presença de raízes. 

No Sambaqui do Paço do Lumiar o percolado esteve presente em quase todos os 

fragmentos analisados, seguido do rachado, descamado e presença de radículas. 

A distribuição do percolado foi regular em todos os níveis escavados, com maior 

concentração de fragmentos percolados entre 120 e 130 cm de profundidade, denotando uma 

ação mais profunda das águas da chuva atuando no material arqueológico. 

A frequência do percolado em relação aos outros elementos que se correlacionaram com 

estado de conservação do material cerâmico foi de 83%, seguido de 7% de descamado e 5% de 

rachado. 

No Sitio arqueológico Vinhais Velho a ação das raízes atuou mais no estado de 

conservação do material cerâmico, em relação ao percolado. Além disso, houve grande 

frequência de material rachado ou com marcas de fratura.  

A distribuição dos fragmentos com raízes teve uma apresentação regular, com 66% de 

frequência e ocorrendo em maior quantidade entre 20 e 30 cm de profundidade. 

A frequência do percolado em relação aos outros elementos que se correlacionaram com 

estado de conservação do material cerâmico foi de 83%, seguido 18% de rachado e 11% de 

descamado. 

No Sitio arqueológico Maiobinha I o percolado esteve presente em quase todos os 

fragmentos analisados, seguido do rachado, descamado e presença de radículas. 

A distribuição do percolado foi regular em todos os níveis escavados, com maior 

concentração de fragmentos percolados entre 30 e 40 cm de profundidade, denotando uma ação 

mais superficial das águas da chuva atuando no material arqueológico. 

A frequência do percolado em relação aos outros elementos que se correlacionaram com 

estado de conservação do material cerâmico foi de 60%, seguido de 5% de descamado e 2% de 

rachado e 2% de raízes, dentre todos os fragmentos cerâmicos analisados. 
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Marcas de raízes e radículas. Sítio 

arqueológico Vinhais Velho. 

Percolado. Sambaqui do Bacanga. Rachado. Sambaqui da Panaquatira. Descamado com presença de raizes. 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 
   

Marcas de raízes e radículas. Sítio 

arqueológico Vinhais Velho. 

Percolado.  Sítio arqueológico 

Maiobinha I. 

Rachado. Sambaqui do Bacanga. Descamado. Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Prancha 67 – Estado de conservação do material cerâmico da Ilha de São Luís 
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5.5.11 Emprego social 

 

 Além dos elementos analisados e apresentados neste capítulo, em alguns fragmentos 

cerâmicos foram observados aspectos que podem fornecer indicações do emprego social do 

material cerâmico dos sítios arqueológicos, com destaque para os orifícios de suspensão, 

instrumentos para decoração da própria cerâmica, carimbos corporais, rodelas de fuso e marcas 

de folha ou cestaria. 

 

Prancha 68 - Furos de suspensão 

 

 
 

 

Orifícios de suspensão. 

Sambaqui do Bacanga. 

Orifícios de suspensão. Sambaqui 

do Paço do Lumiar. 

Orifícios de suspensão. 

Sambaqui da Panaquatira. 

 

 

 

Orifícios de suspensão. 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

Orifícios de suspensão. Sítio 

arqueológico Vinhais Velho. 

Orifícios de suspensão. 

Sambaqui da Panaquatira. 

 

  

Orifícios de suspensão. 

Sambaqui da Panaquatira. 

Orifícios de suspensão. Sambaqui 

do Bacanga. 

Orifícios de suspensão. 

Sambaqui da Panaquatira. 
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Prancha 69 – Instrumentos em cerâmica para decorar e carimbar 

 

 

 

Instrumento dentilhado/serrilhado usado para criar 

escovados e acanalados na cerâmica. Sambaqui do 

Bacanga. 

Instrumento dentilhado/serrilhado usado para 

criar escovados e acanalados na cerâmica. 

Sambaqui do Bacanga. 

 

 

Instrumento dentilhado/serrilhado usado para criar 

escovados e acanalados na cerâmica. Sambaqui do 

Bacanga. 

Instrumento dentilhado/serrilhado usado para 

criar escovados e acanalados na cerâmica. 

Sambaqui do Bacanga. 

  

 

Instrumento dentilhado/serrilhado usado para criar 

escovados e acanalados na cerâmica. Sambaqui do 

Paço do Lumiar. 

Carimbo circular com estrias.Sambaqui da 

Panaquatira. 
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Prancha 70 – Rodelas de fuso 

 

 

 

Rodela de fuso. Sambaqui do Paço do Lumiar. Rodela de fuso. Sambaqui do Bacanga. 

 

 

Rodela de Fuso. Sítio arqueológico Maiobinha I. Rodela de fuso. Sítio arqueológico Vinhais Velho. 
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5.6 Variabilidade artefatual: reconstrução dos conjuntos cerâmicos identificados 

 

A reconstrução das vasilhas cerâmicas, com base nos atributos analisados permitiu 

aferir uma variabilidade nos conjuntos cerâmicos dos sítios arqueológicos estuados, relacionada 

com o uso e função de cada artefato e variando em relação ao período de ocupação do sítio 

arqueológico. 

A maioria do material reconstruído relacionou-se com cerâmica utilitária, utilizada no 

cotidiano dos grupos humanos para preparação, consumo ou armazenagem de alimentos e 

líquidos. 

No entanto, para além do emprego utilitário dos conjuntos cerâmicos foi documentado o 

reaproveitamento das vasilhas de cozinha como mobiliário funerário, a exemplo do material 

cerâmico evidenciado junto aos sepultamentos dos sambaquis do Bacanga, Panaquatira e Paço 

do Lumiar. 

Neste âmbito, o duplo contexto, funcional e simbólico, permeou o emprego da cerâmica 

entre os grupos povoadores da Ilha de São Luís. 

Além disso, instrumentos para decoração, carimbos, adornos, estatuetas e cachimbos 

também foram elaborados a partir da argila ou mesmo com o reaproveitamento de fragmentos 

cerâmicos dos recipientes. 

A reconstrução hipotética dos vasilhames considerou as possíveis correlações entre os 

atributos observados nos sítios arqueológicos, tendo em vista, que não foram observadas 

vasilhas inteiras. Apesar disso, a reconstrução das formas dos vasos, mesmo que aproximada, 

possibilitou aferir seu uso no dia a dia dos povos que habitaram a Ilha de São Luís. 
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Prancha 71 – Reconstituição das vasilhas cerâmicas 

 

 

Forma aberta e profundidade rasa (pratos 

e assadeiras). 

Sambaqui do Bacanga. 

 

Forma aberta e profundidade rasa (pratos 

e assadeiras). 

Sambaqui da Panaquatira. 

 

Forma aberta e profundidade rasa (pratos 

e assadeiras). 

Sítio Arqueológico Vinhais Velho 
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Forma aberta, com contorno complexo e 

profundidade rasa (pratos e tigelas). 

Sambaqui do Bacanga. 

 

Forma aberta com contorno composto e 

profundidade rasa (panelas). 

Sambaqui do Bacanga. 

 

Forma aberta com contorno composto, 

flange labial e profundidade rasa (panelas 

e tigelas). 

Sambaqui da Panaquatira. 

 

Forma aberta com contorno simples e 

profunda (panelas e tigelas). 

Sambaqui do Bacanga. 
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Forma aberta com contorno simples e 

profunda (panelas). 

Sambaqui do Bacanga. 

 

Forma aberta com contorno simples e 

profunda (panelas). 

Sambaqui do Bacanga. 

 

Forma aberta com contorno simples e 

profunda (panelas e tigelas). 

Sambaqui do Bacanga. 
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Forma fechada com contorno simples e 

profunda (panelas). 

Sambaqui da Panaquatira. 

 

 

Forma fechada com contorno composto e 

profunda (panelas). 

Sambaqui do Bacanga. 

 

Forma fechada com contorno simples e 

profunda (panelas e tigelas). 

Sambaqui do Bacanga. 

 

Forma fechada com contorno simples e 

profunda (panelas). 

Sambaqui do Bacanga. 
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Forma fechada com pescoço e profunda 

(potes). 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Forma fechada com pescoço e profunda 

(potes). 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Forma fechada com pescoço e profunda 

(potes). 

Sambaqui do Bacanga. 
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Forma fechada com contorno simples e 

profundidade rasa (tigela). 

Sambaqui do Paço do Lumiar. 

 

Forma aberta, com flange labial e 

profundidade média (panelas e tigelas). 

Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

 

Forma aberta, com contorno complexo e 

profundidade média (panelas e tigelas). 

Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

Forma aberta, e profundidade média 

(pratos e tigelas). 

 

 

Forma aberta com contorno simples e 

profunda (panelas e tigelas). 

Sítio arqueológico Maiobinha I. 
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CAPÍTULO 6 

 

ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM DAS OCUPAÇÕES HUMANAS DA ILHA DE SÃO 

LUÍS 

 

6.1 INTERPRETAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS A PARTIR DAS 

CORRELAÇÕES ELABORADAS: CRONOLOGIA, CULTURA MATERIAL 

CERÂMICA E PAISAGEM 

 

6.1.1 Cronologia 

 

Para o estabelecimento da cronologia dos sítios arqueológicos investigados nesta tese 

foram empregados três métodos de datação, em quatro laboratórios distintos: Absorção de CO2 

para estabelecimento de Carbono 14 (C
14

), realizado no Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear – RJ para datação das amostras de conchas; 

Termoluminescência e Luminescência Opticamente Estimulada (TL/LOE), realizado no 

Laboratório de Vidros e Datações da FATEC – SP para datação das amostras de cerâmica e 

Acelerador de Espectrometria de Massa (MAS), realizado no Beta Analytic – Miami – EUA e 

no LACUFF, da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, para datação das 

amostras de carvão e concha. 

Sobre os métodos de datação utilizados na pesquisa o de Absorção de CO2 para 

estabelecimento de Carbono 14 foi desenvolvido como uma alternativa para síntese benzênica, 

envolvendo uma linha de preparação de amostra mais complexa. Este método é muito utilizado 

para amostras que apresentam uma atividade de C
14

 elevada, mas sua aplicabilidade vem sendo 

testada em amostras que apresentam atividade baixa, por causa da sua rapidez e simplicidade na 

preparação
64

.  

                                                 
64 No método de Absorção de CO2 para estabelecimento de Carbono 14 inicialmente foi realizado um pré-tratamento 

nas amostras por meio de várias lavagens com água destilada e deionizada nas conchas com o auxílio de espátula e 

escova para remover a terra. As amostras foram colocadas no banho com ultrassom por 1 a 2 horas para remover 

todas as impurezas que, por ventura, ainda permanecessem nas reentrâncias das conchas. Novamente foram lavadas 

com água destilada e deionizada com auxílio de espátula e escova. Para remover o carbonato de cálcio secundário as 

amostras foram colocadas em ácido clorídrico a 4%, para em seguida ser novamente lavada com água destilada e 

deionizada. Em seguida, foram depositadas na estufa por 24 horas a 60 ºC para secagem e, finalmente, foram 

reduzidas a pó por meio do uso de gral e pistilo em ágata (GUERRA et al., 2007). Para a geração e absorção de CO2 

foi montada uma aparelhagem utilizando 10 g de amostra de conchas que foram transferidas para um balão de fundo 

redondo de três bocas, contendo um agitador magnético. O CO2 liberado pela adição de ácido fosfórico 85% foi 

absorvido em 10 ml de Carbo-Sorb®, que se encontrava no frasco utilizado para contagem de C14 do instrumento de 

cintilação em meio líquido e que ficava imerso em um banho de gelo. Antes da colocação de Carbo-Sorb® no frasco, 

a aparelhagem foi purgada com nitrogênio, por 5 minutos, eliminando assim todo CO2 atmosférico presente. 

Contaminação do CO2 atmosférico também foi minimizada pela existência de um primeiro frasco colocado na frente 

da aparelhagem, contendo hidróxido de sódio 1M, evitando que qualquer CO2 que, porventura, estivesse presente no 

cilindro de nitrogênio, viesse contaminar o meio. A adição de ácido fosfórico foi feita ao longo da reação, juntamente 

com a agitação (GUERRA et al., 2007). A massa de CO2 absorvida no Carbo-Sorb® foi determinada 

gravimetricamente e continha cerca de 0,6 g de carbono, similar ao observado por outros autores. No final do 
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Neste método foram datadas 7 (sete) amostras de conchas do Sambaqui do Bacanga 

dos setores Perfil 1 e Trincheira Exploratória. 

Os métodos de Termoluminescência e Luminescência Opticamente Estimulada 

consistiram da medição e análise da dose acumulada, utilizando o equipamento TL/OSL 

Automated Systems, Model 1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc e para análise da 

dose anual foi usado o equipamento Canberra Inspector Portable Spectroscopy Workstation 

(NaI – Tl)
65

. 

No caso da cerâmica, quando esta é levada ao forno para a sua queima, as 

temperaturas atingidas nesse processo fazem com que todos os pares de elétron-buraco se 

recombinem e a luz total resultante desse processo seja emitida, cancelando qualquer 

informação dessa natureza previamente armazenada. O mesmo acontece quando um mineral é 

cristalizado a partir de uma solução saturada. Logo, com o passar do tempo, a radiação ionizante 

                                                                                                                                               
processo, foram adicionados 10 ml de Permafluor®. Por último, o frasco de contagem foi colocado em geladeira por, 

no mínimo, 24 horas para eliminar o efeito da luminescência, antes de ser colocado no equipamento de medida 

(GUERRA et al., 2007). Para a determinação da atividade de C14 foi empregado um contador de cintilação em meio 

líquido Packard Tricarb 3170 TR/SL nas seguintes condições de operação: controles de estática e luminescência 

ativados, pré-contagem de 1 minuto e tempo de contagem de 1000 minutos. A eficiência de contagem, nas condições 

de trabalho estabelecidas situava-se na faixa de 60%. O grau de atenuação “quenching" foi verificado 

amostra/amostra mediante fonte externa do equipamento de medida, este parâmetro (tSIE). Com base nos valores 

determinados pelo emprego do material de referência IAEA C-2, obteve-se uma eficiência global do método de 8,60 

± 0,41 cpm/gC moderno. A contribuição da radiação de fundo foi determinada por 10 determinações e o valor médio 

observado foi de 3,93 ± 0,16 com (GUERRA et al., 2007). 
65 Os métodos de Termoluminescência e Luminescência Opticamente Estimulada consistiram em 

Termoluminescência (TL) e Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). São métodos geocronológicos para 

datação de fenômenos ou processos geológicos ocorridos há milhares de anos, usando-se para a análise as 

propriedades termoluminescentes de minerais como quartzo e carbonatos de solos e sedimentos que já foram 

expostos à luz solar e depois foram soterrados. Além do seu uso para obtenção de dados cronológicos de longa 

duração, a TL é de grande utilidade para obtenção de cronologias para a arqueologia, sendo que ela pode cobrir 

facilmente idades acima de 50 mil anos antes do presente. A base da TL consiste na assertiva de que os elementos 

minerais sofrem bombardeio dos raios cósmicos e se carregam de radioatividade. Esses minerais apresentam defeitos 

e impurezas cristalinos que armadilham progressivamente às emissões do decaimento radioativo de isótopos de K, U, 

Th e Rb dos sedimentos e também de radiação cósmica a que foram expostos anteriormente. A exposição à luz solar 

ou ao forte aquecimento zeram este relógio, que é medido por técnicas sofisticadas de irradiação e de aquecimento da 

amostra, medindo-se a intensidade de luz (termoluminescente) emitida no processo, que permite quantificar o tempo 

em que o “relógio” ficou enterrado. Em termos arqueológicos, a viabilidade dessa datação centra-se na perspectiva de 

se saber a idade de um mineral usado na fabricação de uma lasca de sílex ou presente na argila como antiplástico para 

fabricação de recipientes cerâmicos. Assim, esse método pode fornecer uma data aproximada da manipulação 

humana dessas matérias-primas, fornecendo, portanto, dados do período em essas amostras sofreram algum tipo de 

queima ou aquecimento. A TL é o fenômeno da emissão de luz quando o material é aquecido e a LOE é a luz emitida 

quando o material é estimulado opticamente, com uma fonte monocromática de luz. A TL foi proposta inicialmente 

por Daniels et al. (1953) para a datação de minerais e rochas. Depois Grogler et al. (1960) dataram fragmentos de 

cerâmicas arqueológicas com sucesso usando TL. Em 1972, Wintle e Oakley dataram lavas vulcânicas usando TL. 

Esta técnica vem sendo usada continuamente até os dias atuais para datar materiais que foram queimados no ato de 

sua confecção, ou que sofreram algum aquecimento como as lavas vulcânicas, materiais líticos queimados, cinza de 

fogueira etc. A LOE foi proposta para a datação por Huntley et al., em 1985, que dataram sedimentos, quartzo, 

usando LOE estimulada com laser de Argônio verde. Hutt et al. (1988) dataram feldspato usando LOE-

infravermelho. Em ambos os casos TL e LOE utilizava-se um protocolo chamado Regeneração por Múltiplas 

Alíquotas (MAR), em que a idade é encontrada com ~100 mg de grãos de quartzo, feldspato ou carbonatos. No 

entanto, Duller et al. (1991) dataram sedimentos usando o protocolo de regeneração com uma alíquota única (SAR) 

de grãos de K-feldspato, neste caso é usado em torno de 7 mg de amostra. Galloway (1994); Liritzis et al. (1994); 

Stokes (1994), dataram uma alíquota única de quarzto. Murray e Wintle (1999) desenvolvendo o protocolo SAR, que 

é a determinação da idade pelo método da alíquota única, contudo eles datam para uma mesma amostra em torno de 

20 a 50 alíquotas. Desta forma, um histograma com a flutuação das idades encontradas por meio destas alíquotas 

pode ser construído. Disponível em (http://www.datacao.com.br/home_1.html). Acesso em: 18 nov. 2012. 
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a que a amostra está presente no ambiente criará o mesmo mecanismo para a produção de luz 

medida na TL. 

Neste método foram datadas 15 (quinze) amostras cerâmicas de diferentes setores dos 

Sambaquis do Bacanga e Panaquatira. 

O Acelerador de Espectrometria de Massa (AMS) é o mais moderno método de 

datação por radiocarbono, que mede o conteúdo de radiocarbono de uma amostra. Neste 

método, o conteúdo de carbono 14 é diretamente medido em relação ao carbono 12 e carbono 

13 presentes. O método não conta partículas beta, mas o número de átomos de carbono 

presentes na amostra e a proporção dos isótopos
66

. 

                                                 
66 Radiocarbono ou carbono 14 é um isótopo do elemento carbono que é instável e fracamente radioativo. Os isótopos 

estáveis são carbono 12 e carbono 13. O Carbono 14 está continuamente sendo formado na atmosfera superior pelo 

efeito dos neutrões de raios cósmicos sobre átomos de nitrogénio 14. E rapidamente oxidado no ar formando dióxido 

de carbono e entra no ciclo de carbono global. Plantas e animais assimilam o carbono 14 a partir de dióxido de 

carbono ao longo de suas vidas. Quando eles morrem, deixam de absorver carbono com a biosfera e seu conteúdo de 

carbono 14 começa a diminuir a uma taxa determinada pela lei de decadência radioativa. Pelo exposto, a datação 

radiocarbônica é essencialmente um método desenvolvido para medir a radiatividade residual. Ao conhecer o quanto 

de carbono 14 é deixado numa amostra a idade quando o organismo morreu pode ser conhecida. Deve-se notar que 

embora os resultados de datação por radiocarbono indiquem quando o organismo estava vivo, não necessariamente 

atesta quando o material daquele organismo foi usado. Os espectrómetros de massa detectam átomos de elementos 

específicos de acordo com seus pesos atómicos. Eles, no entanto, não têm a sensibilidade para distinguir átomos de 

elementos diferentes que tem o mesmo peso atômico, como no caso de carbono 14 e do nitrogênio 14. Carvão e 

madeira são as amostras mais testadas para datação por radiocarbono. Um dos principais pressupostos da datação por 

radiocarbono é que o tempo da morte do organismo é também o tempo que cessou a troca de carbono com a biosfera. 

Se este não for o caso, como em madeira, a idade de radiocarbono do organismo na hora da morte não é zero. Há 

essencialmente duas partes no processo de datação por radiocarbono por meio do acelerador de espectrometria de 

massa. A primeira parte envolve acelerar os íons a energias cinéticas extraordinariamente altas, e o passo seguinte 

envolve a análise de massa. Existem dois sistemas de acelerador comumente usados para datação por radiocarbono 

pelo acelerador de espectrometria de massa. Um deles é o cíclotron, e o outro é um acelerador Tandem eletrostática. 

Os passos para obtenção das idades consistem, inicialmente, de um pré-tratamento, onde as amostras para datação por 

radiocarbono são tratadas para uso em um espectrómetro acelerador de massa convertendo-os em uma forma de 

grafite sólida. Isto é feito pela conversão das amostras em dióxido de carbono por meio de combustão, e em seguida, 

a monóxido de carbono na presença de zinco. Mediante reação catalítica com o ferro, o monóxido de carbono é 

reduzido ainda mais em grafite. Queimar as amostras para convertê-las em grafite, no entanto, também introduz 

outros elementos na amostra, como o nitrogênio 14. Quando as amostras foram finalmente convertidas em poucos 

miligramas de grafite, elas são pressionadas contra um disco de metal. Materiais de referência também são 

pressionados contra discos de metal. Estes discos de metal são, então, montados em uma roda-alvo para que possam 

ser analisados em sequência. Íons de uma arma de césio são então disparados contra a roda-alvo, produzindo átomos 

de carbono negativamente ionizados. Estes átomos de carbono negativamente ionizados passam por dispositivos de 

enfoque e por uma injeção magneto antes de alcançar o acelerador tandem, em que são acelerados ao terminal 

positivo por uma diferença de voltagem de dois milhões de volts. Nesta fase, outros átomos carregados 

negativamente são instáveis e não podem chegar ao detector. Os átomos de carbono com carga negativa, no entanto, 

passam para o stripper (um gás ou uma folha de metal), onde eles perdem os eléctrones e emergem como triplos, 

átomos de carbono carregados positivamente. Nesta fase, moléculas que podem estar presentes são eliminadas porque 

elas não podem existir em este estado triplo carregado. Os átomos de carbono com carga positiva triple aceleram 

ainda mais longe do terminal positivo e passam por outro conjunto de dispositivos de enfoque em que ocorre análise 

de massa. Na análise de massa, um campo magnético é aplicado a essas partículas carregadas em movimento, que faz 

com que as partículas se desviem do caminho que estão viajando. Se as partículas carregadas têm a mesma 

velocidade, mas massas diferentes, como no caso dos isótopos de carbono, as partículas mais pesadas são desviadas 

menos. Detectores em diferentes ângulos de deflexão então contam as partículas. No final de uma corrida AMS os 

dados recolhidos não são somente o número de átomos de carbono 14 na amostra, mas também a quantidade de 

carbono 12 e carbono 13. A partir destes dados, o índice de concentração dos isótopos podem ser conhecidos para 

permitir a avaliação do nível de fraccionamento. Disponível em: www.radiocarbon. com. Acesso em: 18 nov. 2012. 
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Neste método foram realizadas 18 (dezoito) datações, sendo 2 (duas) em conchas e 16 

(dezesseis) em carvão de diferentes setores dos Sambaquis do Bacanga, Panaquatira, Paço do 

Lumiar, Vinhais Velho e Maiobinha I. 

A Tabela 190 segue resume as informações de todas as datações obtidas, para os sítios 

apresentados na tese. 
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SÍTIO LOCALIZAÇÃO AMOSTR

A 

TEC/LAB. 

CÓDIGO 

IDADE CALIBRADA HORIZONTE VARIAÇÃO 

MÁXIMA E 

MÍNIMA 

OBS. 

Bacanga TE/175 – 160 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/01 

6.600 anos 

A.P. 

Não Pré-sambaqui 8000/5200 anos A.P. pré-sambaqui 

Bacanga P1/ 175-160 cm Carvão AMS/Beta Analytic 

- Miami/USA 

(306446) 

1.860 anos 

A.P. 

AP 1870 a 1710 Pré-sambaqui 1890/1830 anos A.P pré-sambaqui 

Bacanga TE/147-160 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/02 

5.800 anos 

A.P  

Não Pré-sambaqui 6900/4700 anos A.P. Contato pré-sambaqui e 

sambaqui 

Bacanga P1/ 177-147 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/03 

4.800 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 5900/3700 anos A.P. Contato pré-sambaqui e 

sambaqui 

Bacanga P1/ 147-137 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/04 

4.100 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 5100/3100 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga P1/ 137-130 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/05 

3.900 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 4900/2900 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga TE/137 – 130 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/06 

3.800 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 4600/3000 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga P1/130 – 122 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/07 

3.500 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 4300/2700 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga TE/1,22 - 1,13 cm Concha C14 - CNEN – 

RJ/08 

2.430 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 2630/2230 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga P1/117 – 111 cm Cerâmica LOE-TL - Fatec – 

SP/09 

2.100 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 2600/1600 anos A.P. Sambaqui 

Tabela 191 – Cronologia para as ocupações humanas da Ilha de São Luís - MA 
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Bacanga TE/ 0,88 - 0,77 cm Concha C14 - CNEN – 

RJ/10 

2.070 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 2270/1870 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga P1/ 0,88 - 0,77 cm Concha C14 - CNEN – 

RJ/11 

1.940 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 2140/1740 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga SA/B4 – 0,40 – 0,50 

cm 

Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296881) 

2.150 anos 

A.P. 

AP 2290 a 2280 Sambaqui 2180/2120 anos A.P Sambaqui 

Bacanga SA/A5 0,40 – 0,30 

cm 

Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296880) 

1.940 anos 

A.P. 

AP 1930 a 1820 Sambaqui/terra 

preta 

1970/1910 anos A.P Contato camada do 

Sambaqui com a terra 

preta 

Bacanga SA/B4 0,50 – 0,60 

cm 

Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296882) 

1.860 anos 

A.P 

AP 1860 a 1710 Sambaqui 1890/1830 anos A.P Sambaqui 

Bacanga TE/ 0,57 - 0,46 cm Concha C14 - CNEN – 

RJ/12 

1.830 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 2030/1630 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga P1/ 0,51 - 0,44 cm Concha C14 - CNEN – 

RJ/13 

1.480 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 1680/1280 anos A.P. Sambaqui 

Bacanga P1/ 0,26 - 0,17 cm Concha C14 - CNEN – 

RJ/14 

1.080 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 1280/880 anos A.P. Contato camada do 

Sambaqui com a terra 

preta 

Bacanga TE/ 0,18 - 0,3 cm Concha C14 - CNEN – 

RJ/15 

900 anos 

A.P. 

Não Terra preta 1100/700 anos A.P. Terra preta 

Panaquatira P1/Q1 - 280-275 cm Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

3.490 anos 

A.P. 

AP 3840 a 3690 Pré-sambaqui 3520/3460 anos A.P. Cerâmico inicial 



 

 997 

(296879) 

Panaquatira P1/Q2 - 250-240 cm Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296878) 

1.840 anos 

A.P. 

AP 1830 a 1700 Sambaqui 1870/1810 anos A.P. Contato pré-sambaqui e 

sambaqui 

Panaquatira P1/Q5 230-220 cm Cerâmica LOE-TL – Fatec –

SP/11 

4.630 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 5420/3840 anos A.P. Sambaqui 

Panaquatira P1/Q1 220-210 cm Cerâmica LOE-TL – Fatec –

SP/10 

3.920 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 4290/3550 anos A.P. Sambaqui 

Panaquatira P1/Q1 220-210 cm Cerâmica LOE-TL – Fatec –

SP/12 

780 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 1030/530 anos A.P. Sambaqui 

Panaquatira P1/Q1 210-200 cm Cerâmica LOE-TL – Fatec –

SP/7b 

760 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 800/720 anos A.P. Sambaqui 

Panaquatira TE/Q3 150-140 cm Cerâmica LOE-TL – Fatec –

SP/7a 

1.584 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 1788/1380 anos A.P. Sambaqui 

Panaquatira TE/Q3 - 130-120 cm Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296877) 

1.770 anos 

A.P. 

AP 1720 a 1570 Sambaqui 1800/1740 anos A.P. Sambaqui 

Panaquatira TE/Q3 - 130-120 cm Cerâmica LOE-TL – Fatec –

SP/13 

770 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 910/630 anos A.P. Sambaqui 

Panaquatira TE/Q3 - 130-120 cm Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296876) 

1.800 anos 

A.P. 

AP 1670 a 1620 Sambaqui 1830/1770 anos A. P. Sambaqui 

Panaquatira TE/Q3 - 110-100 cm Cerâmica LOE-TL – Fatec –

SP/9 

5.730 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 7370/4090 anos A.P. Sambaqui 
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Panaquatira TE/Q4 – 100 cm Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296874) 

127 anos 

A.P. 

---------- Terra preta 131/123 anos A.P. Terra preta 

Panaquatira TE/Q4 – 70-60 cm Carvão AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(296875) 

1.640 anos 

A.P. 

AP 1560 a 1420 Terra preta 1670/1610 anos A.P. Contato camada do 

Sambaqui com a terra 

preta 

Paço do 

Lumiar 

P1; 180 – 170 cm Concha AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(306459) 

1.810 anos 

A.P. 

AP 1860 a 1710 Sambaqui 1840/1780 anos A.P. Contato pré-sambaqui e 

sambaqui 

Paço do 

Lumiar 

P1; 180 – 170 cm Concha AMS/Beta Analytic 

– Miami/USA 

(306458) 

1.540 anos 

A.P. 

AP 1910 a 1690 Sambaqui 1570/1510 anos A.P. Contato pré-sambaqui e 

sambaqui 

Paço do 

Lumiar 

P1; 80 – 70 cm Concha AMS/Beta Analytic 

- Miami/USA 

(306457) 

1.780 anos 

A.P. 

AP 1730 a 1600 Sambaqui 1810/1750 anos A.P. Sambaqui 

Paço do 

Lumiar 

AE/B2 - 150-140 

cm 

Carvão LACUFF - Rio de 

Janeiro-RJ 

(12059) 

116 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 236,29/3,71 anos 

A.P. 

Sambaqui 

Paço do 

Lumiar 

AE/B2 - 130-120 

cm 

Carvão LACUFF - Rio de 

Janeiro-RJ 

(12058) 

1.729 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 1818/1640 anos A.P. Sambaqui 

Paço do 

Lumiar 

AE/A1 - 60-50 cm Carvão LACUFF - Rio de 

Janeiro-RJ 

(12057) 

908 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 985/831 anos A.P. Sambaqui 
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Vinhais 

Velho 

UE 3/A - 100 a 90 

cm 

Carvão LACUFF - Rio de 

Janeiro-RJ 

12060 

2.198 anos 

A.P. 

Não  Sambaqui 2291/2105 anos A.P. Contato Terra preta com 

sambaqui 

Maiobinha Área de escavação/ 

120-105 cm 

Carvão C14/Smithsonian 

Institution/ (SI 

2760) 

1.405 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 1475/1335 anos A.P. Sambaqui 

Maiobinha Áreas de escavação/ 

120-105 cm 

Carvão C14/Smithsonian 

Institution/ (SI 

4065) 

2.090 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 2170/2010 anos A.P. Sambaqui 

Maiobinha Área de escavação/ 

60-45 cm 

Carvão C14/Smithsonian 

Institute/ (SI 2759) 

1.245 anos 

A.P. 

Não Sambaqui 1340/1150 anos A.P. Sambaqui 

Maiobinha Área de escavação/ 

60-45 cm 

Carvão C14/Smithsonian 

Institution/ (SI 

4064) 

1.865 anos 

A.P 

Não Sambaqui 1995/1735 anos A.P. Sambaqui 

Maiobinha SA/Q2- 50-60 cm Carvão LACUFF - Rio de 

Janeiro-RJ 

(12061) 

2.183 anos 

A.P 

Não Maiobinha 

Simples 

2276/2090 anos A.P. Terra mulata 
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A distribuição das datações em termos espaciais e temporais atestou uma ocupação 

humana de longa duração na Ilha de São Luís. A cronologia obtida para a região foi construída a 

partir de datas para todos os sítios arqueológicos estudados nesta tese. 

A cronologia intrasítio demonstrou que a ocupação mais antiga da Ilha de São Luís 

ocorreu no Sambaqui do Bacanga, com o início desta dando-se em torno de 6.600 anos A.P. e 

estendendo-se até 900 anos A.P. 

 A correlação dos métodos de datação com o contexto temporal e espacial do Sambaqui 

do Bacanga foi ilustrada nos quadros cronológicos que se seguem.  
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Figura 526 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por método e idade. 
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Figura 527 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por método e setor escavado. 
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Figura 528 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por período de ocupação. 
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Figura 529 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Bacanga por período de ocupação e setor escavado. 

 

A cronologia intrasítio demonstrou que o segundo sítio mais antigo da Ilha de São Luís 

foi o Sambaqui da Panaquatira, com o início da ocupação humana dando-se em 5.730 anos A.P. 

e com vestígios datados até 127 anos A.P., sendo esta última data descartada para fins da 

caracterização pré-colonial. 

 A correlação dos métodos de datação com o contexto temporal e espacial do Sambaqui 

da Panaquatira foi ilustrada nos quadros cronológicos que se seguem.  
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Figura 530 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por método e idade. 
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Figura 531 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por método e setor escavado. 
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Figura 532 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por período de ocupação. 
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Figura 533 – Quadro geral das datações do Sambaqui da Panaquatira por período de ocupação e setor 

escavado. 
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No Sítio arqueológico Vinhais Velho foi realizada uma única datação até o momento, 

assegurando a ele o terceiro sítio mais antigo da Ilha de São Luís, com horizonte sambaquieiro 

datado em 2.198 anos A.P. 

 A correlação dos métodos de datação com o contexto temporal e espacial do Sítio 

arqueológico Vinhais Velho foi ilustrada nos quadros cronológicos que se seguem.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Quadro Geral de Datações do Sítio Vinhais Velho

AMS

 

Figura 534 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Vinhais Velho por método e idade. 
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Figura 535 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Vinhais Velho por período de ocupação e 

setor escavado. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Quadro Geral de Datações do  Sítio Vinhais Velho

Conchífera

 

Figura 536 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Vinhais Velho por período de ocupação e 

setor escavado. 



 

 1007 

A cronologia intrasítio demonstrou que o sítio mais recente da Ilha de São Luís, 

dentre todos os investigados nesta tese, foi o Sambaqui do Paço do Lumiar, com o início 

da ocupação humana ocorrendo em 1.810 anos A.P. e com vestígios datados até 127 

anos A.P., sendo esta última data descartada para fins da caracterização pré-colonial. 

A correlação dos métodos de datação com o contexto temporal e espacial do 

Sambaqui do Paço do Lumiar foi ilustrada e estabelecida nos quadros cronológicos que 

se seguem. 
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Figura 537 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por método e idade. 
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Figura 538 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por método e setor escavado. 
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Figura 539 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por período de ocupação. 
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Figura 540 – Quadro geral das datações do Sítio arqueológico Maiobinha I por período de ocupação e 

setor escavado. 

 

A cronologia intrasítio demonstrou que o sítio mais recente da Ilha de São Luís, dentre 

todos os investigados nesta tese, foi o Sambaqui do Paço do Lumiar, com o início da ocupação 

humana ocorrendo em 1.810 anos A.P. e com vestígios datados até 127 anos A.P., sendo esta 

última data descartada para fins da caracterização pré-colonial. 

A correlação dos métodos de datação com o contexto temporal e espacial do Sambaqui 

do Paço do Lumiar foi ilustrada e estabelecida nos quadros cronológicos que se seguem. 
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Figura 541 – Quadro geral das datações do Paço do Lumiar por método e idade. 
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Figura 542 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Paço do Lumiar por método e setor escavado. 
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Figura 543 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Paço do Lumiar por período de ocupação. 
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Figura 544 – Quadro geral das datações do Sambaqui do Paço do Lumiar por período de ocupação e 

setor escavado. 
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As datações de todos os sítios arqueológicos e a cronologia para as ocupações humanas 

da Ilha de São Luís foram descritas no quadro que se segue. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Quadro Geral de Datações da Ilha de São Luís

Bacanga Panaquatira Paço do Lumiar Maiobinha Vinhais Velho

 

Figura 545 – Datações dos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís 

 

 A distribuição das datações por método e por sítio arqueológico e as correlações das 

idades com o período de ocupação humana da Ilha de São Luís foram apresentadas no quadro 

que se segue. 
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Figura 546 – Datações dos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís por método. 

 

Conforme exposto, a cronologia para a Ilha de São Luís possibilitou construir 

conhecimento inédito sobre as ocupações humanas nesta região, outrora, restrita as cronologias 

dos sambaquis do Bacanga e da Maiobinha. 

A distribuição das datações por tipo de ocupação nos sítios arqueológicos investigados 

foi apresentada no quadro que se segue: 
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Figura 547 – Datações dos sítios arqueológicos por tipo de ocupação. 

 

Com base na dispersão das idades, a ocupação da Ilha de São Luís está bem situada 

entre dois conjuntos de idades, com um horizonte mais antigo, isolado entre 6.600 anos até 

3.500 anos A.P. e outro horizonte estabelecido entre 2.500 anos até 760 A.P., com hiato entre 

3.500 a 2.500 anos A.P. 

 A ausência de idades neste período pode significar um intervalo entre as ocupações 

humanas na Ilha de São Luís ou mesmo um período de abandono dos assentamentos. No 

entanto, evidências desses possíveis intervalos nos sítios, a exemplo de estratos sem material 

arqueológico ou sedimentação dos pacotes arqueológico devido a extensos períodos de 

abandono, não foram observadas no registro arqueológico. 

Outra hipótese girou em torno da ocupação de outros setores da Ilha de São Luís, neste 

intervalo de 1.000 anos sítios arqueológicos não abordados nesta tese. 
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Figura 548 – Conjuntos de datas para os sítios arqueológicos na Ilha de São Luís. 

 

Considerando a cronologia relacionada com as ocupações humanas na Ilha de São Luís 

foram datados quatro horizontes culturais, a exemplo do ceramista inicial pré-sambaqui, 

ocupação sambaquieira/conchífera, terra preta arqueológica e Maiobinha simples. 

A distribuição das datações por tipo de ocupação humana nos sítios arqueológicos 

investigados foi apresentada no quadro que se segue: 
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Figura 549 – Conjuntos de datas para os horizontes culturais na Ilha de São Luís. 

 

A correlação das idades com os horizontes culturais observados nos sítios arqueológicos 

demonstrou uma primeira ocupação ceramista pré-sambaquieira sobre latossolo alaranjado, 

seguida por uma segunda ocupação associada ao horizonte ceramista-sambaquieiro, seguida por 

uma terceira ocupação ceramista associada a um tipo cerâmico simples sem decoração e um 

horizonte de terra mulata, finalizando com uma quarta ocupação ceramista associada à terra 

preta arqueológica. 

 Para o período de contato e histórico, referente ao início da presença europeia na Ilha de 

São Luís, não foram realizadas datações específicas para o material arqueológico relacionado 

com essas ocupações.  

No entanto, amostras coletadas nos níveis iniciais dos Sambaquis da Panaquatira e Paço 

do Lumiar, correspondente ao pacote de terra preta arqueológica, resultaram em idades recentes, 

não chegando em 200 anos atrás. Evidentemente, tais idades foram descartadas nas 

interpretações dos episódios de ocupação humana da Ilha de São Luís. 

Pelo exposto, as datações demonstraram que em termos temporais algumas ocupações 

humanas na Ilha de São Luís ocorreram simultaneamente, dependendo do contexto observado 

em cada sítio.  
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Figura 550 – Dispersão temporal da cronologia para os horizontes culturais da Ilha de São Luís. 

 

A amplitude temporal da ocupação ceramista pré-sambaquieira poder ser explicada por 

um desequilíbrio entre os métodos de datação, uma vez que não se observou sobreposição do 

pacote relacionado a este horizonte cultural como o pacote de conchas que formou o horizonte 

sambaquieiro.  

A datação em AMS para o Sambaqui do Bacanga, no Perfil 1 em carvão coletado entre 

180 cm a 170 cm, resultou em uma idade de 1.860 anos A.P. para o período ceramista inicial, 

que claramente contrastou com as idades obtidas pelo método LOE/TL para cerâmicas coletadas 

no mesmo setor e profundidade, que resultaram em 4.800 anos A.P. 

Algumas explicações para tal discrepância pode ter sido a mistura de camadas nesta 

parte do sítio, em episódios envolvendo a construção dos montículos ou mesmo o depósito 

acidental de material de horizontes mais recentes, no momento da escavação, para estratos mais 

antigos, no contexto de material o período final da ocupação sambaquieira para o horizonte 

ceramista pré-sambaquieiro. 

Em relação a ocupações posteriores, o material datado associado à terra preta 

arqueológica indicou que em alguns sítios este horizonte cultural ocorreu em áreas também 

ocupadas por populações sambaquieiras afiliadas à tradição Mina, em um processo dinâmico de 
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ocupação e reocupação dessas áreas, não sendo observados hiatos no registro arqueológico em 

relação ao período sambaquieiro e ao período de terra preta. 

Nesses contextos, os períodos sambaquieiros e de terra preta ocorreram 

simultaneamente na Ilha de São Luís, inclusive, com o material arqueológico associado ao 

período sambaquieiro estendendo-se até 900 anos A.P. 

Evidentemente, datações mais recentes podem ser obtidas para a ocupação ceramista em 

terra preta, inclusive, a hipótese é que esse horizonte cultural tenha ocupado a Ilha de São Luís 

para além do período sambaquieiro, até próximo ao contato com o europeu. 

Neste âmbito, existiu uma limitação na documentação empírica para comprovar tais 

assertivas, uma vez que o pacote relacionado com a ocupação ceramista em terra preta estendeu-

se entre 30 cm de profundidade até a superfície. A possibilidade de contaminação do material 

cerâmico por queimadas e da origem dos carvões serem recentes são problemas que não foram 

equacionados, tendo em vista que nas duas tentativas de se datar material arqueológico oriundo 

deste horizonte as idades não alcançaram 200 anos.  

Um horizonte cultural isolado e não observado nos outros sítios arqueológicos ocorreu 

no Sítio Maiobinha I, com cerâmica simples e sem correlações culturais com os exemplares 

observados em toda a Ilha de São Luís, sendo datado de 2.183 anos A.P. Este horizonte foi 

cerca de 100 anos mais antigo do que o horizonte sambaquieiro evidenciado nas datações de 

Simões (1981a) para o Sambaqui da Maiobinha, em área próxima.  

Para os outros horizontes culturais observados na Ilha de São Luís, principalmente 

associados aos períodos mais recentes de ocupação desta região, e que se iniciaram 

posteriormente a horizonte cultural da terra preta arqueológica a mesma limitação descrita para 

datação de materiais mais tardios também se aplicou nesses contextos, inclusive, com um 

agravante, pois quase todo o material arqueológico disponível encontrou-se depositado em 

superfície. 

No entanto, relatos de cronistas e viajantes ajudaram a complementar a documentação 

arqueológica, com claras indicações dos locais das aldeias e dos grupos ocupantes destes sítios, 

a exemplo do Vinhais Velho, Paço do Lumiar, Panaquatira e Maiobinha I. 

Especificamente para o Vinhais Velho, em que o material arqueológico claramente 

associado a outros horizontes culturais foi evidenciado, a presença Tupinambá no registro 

arqueológico situou-se imediatamente após a ocupação ceramista em terra preta arqueológica. 

Este horizonte, por sua vez, encontrou-se depositado sobre camada de conchas associada a uma 

ocupação sambaquieira com cerâmica filiada à tradição Mina. 

A superficialidade dos vestígios arqueológicos impossibilitou a realização de datações 

para o período Tupinambá e de terra preta, estando a camada sambaquiera datada em 2.198 anos 

A.P. 
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Pelo exposto, as ocupações humanas na região ocorreram a partir deste período, com 

sucessões de camadas de ocupação que representaram todos os horizontes culturais do Vinhais 

Velho, finalizando com material arqueológico de contato e histórico, a exemplo da cerâmica 

torneada com influência europeia e louças portuguesas e espanholas do século XVII e XVII. 

Tabulando todos os dados obtidos pela cronologia da Ilha de São Luís e que serão 

posteriormente cruzados com a análise cerâmica no item seguinte, a ocupação da Ilha de São 

Luís em sua longa duração foi representada pelos seguintes horizontes culturais: 

 

 Horizonte ceramista pré-sambaquieiro; 

 Horizonte ceramista sambaquieiro associado à tradição Mina; 

 Horizonte ceramista Maiobinha simples; 

 Horizonte ceramista associada à terra preta arqueológica; 

 Horizonte ceramista Tupinambá; 

 Horizonte ceramista de contato; 

 Horizonte ceramista do período histórico. 

 

De todos os horizontes culturais descritos, apenas os quatro primeiros foram datados e 

analisados pormenorizadamente nesta tese. Para os demais foi utilizada documentação histórica 

produzida nos primeiros momentos de ocupação europeia da Ilha de São Luís, que corrobora 

com a evidência arqueológica disponível. 
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6.1.2 Paisagem arqueológica e os lugares persistentes  

 

Contrariamente aos resultados descritos nos itens relacionados com a cronologia e a 

análise cerâmica, onde ficou clara a diversidade cultural de povos que viveram na Ilha de São 

Luís em sua história de longa duração e, que corroboraram por uma compreensão da 

multicomponencialidade dos sítios arqueológicos estudados nesta tese, as informações sobre a 

implantação dos sítios arqueológicos na paisagem demonstrou um sistema de assentamento 

coerente com o ambiente estuarino-marítimo-insular, característico da Ilha de São Luís, não 

havendo diferenciações na localização dos sítios arqueológicos, mesmo com a multiplicidade de 

horizontes culturais observada no registro arqueológico. 

 O que de fato ocorreu na Ilha de São Luís foi uma contínua reocupação humana 

de áreas dotadas de condições ambientais ideais para fixação, habitação e permanência dos 

grupos humanos por longos períodos de tempo. 

Uma das principais questões que permeou a tese foi com a relação estabelecida entre as 

populações que habitaram a Ilha de São Luís e o meio ambiente circundante. A estratégia 

escolhida para alcançar tal objetivo consistiu da investigação de aspectos relacionados com a 

captação de recursos alimentares e de matérias-primas, a partir da identificação dos possíveis 

fontes para captação e subsistência. Para Moran, tais estudos são de cunho adaptativo e 

estiveram centrados em características funcionais e estruturais das populações humanas que as 

auxiliaram a enfrentar alterações ambientais e condições de grande estresse (MORAN, 1994). 

Na fala de Fagundes (2009) esta linha de investigação tem seu foco para interpretação 

da paisagem sobre o ponto de vista ecológico, enquanto meio que garante a subsistência dos 

grupos pré-históricos. 

 A Ilha de São Luís, por sua longa sequência de ocupação humana, foi considerado como 

um “lugar persistente”. A premissa dos “lugares persistentes” partiu do conceito do lugar em 

que ocorreram os processos humanos, envolvendo mobilidade, organização tecnológica, 

captação de recursos pertinente aos distintos modos de vidas. Esta visão partilhou de uma 

perspectiva materialista.  

Ao passo que as escolhas simbólicas, sentimentos, expectativas medos, e apegos dos 

povos aos seus habitats giram em torno de uma visão mais imaterial e intangível que muitas 

vezes escapam do registro arqueológico. 

Independente do caminho a ser seguido, a arqueologia dos lugares, segundo Binford (1982), 

deveria ser exercida para além do espaço do sítio arqueológico, nos locais denominados de “não 

sítios”, a exemplo dos espaços topográficos com vistas a identificar um sistema regional de 

assentamento e a distribuição destes pela paisagem. 
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Pelo exposto, assentamentos distribuídos na paisagem geram distintos tipos de sítios 

arqueológicos, resultado de diferentes tipos de ocupação e uso do espaço, levando-se em conta a 

frequência que as ocupações ocorrem em diferentes lugares e os processos que geraram 

associações entre o material arqueológico e os sítios (BINFORD, 1982). 

Nesta tese, as seguintes premissas foram consideradas para nortearem a compreensão do 

sistema de assentamentos e a espacialidade na Ilha de São Luís (BINFORD, 1982): 

 

 O modo como os grupos humanos usam seu habitat está diretamente associado ao 

padrão de mobilidade e de retorno para a área de moradia; 

 A fixação dos grupos humanos está condicionada as características biogeográficas do 

território, ajustada à distribuição de diferentes recursos; 

 Existem diferenças entre os episódios ocupacionais e episódios deposicionais nos sítios 

arqueológicos, com índices e magnitudes distintos e com processos de formação 

deposicionais do registro operando quase que independente dos episódios ocupacionais. 

Deste modo, várias ocupações, dependendo da dinâmica ambiental da área, podem ser 

estratificadas juntas, de modo que quando evidenciadas no presente podem representar 

uma única ocupação.  

 

Transpondo o conceito de espaços e lugares para a arqueologia da paisagem, Fagundes 

(2009) considerou que os lugares, entendidos como subconjuntos da paisagem, fazem parte da 

rede de significação cultural e, por isso, as repetições do uso destes lugares permitem enumerar 

as recorrências e a variabilidade dos modos de ocupação da paisagem no passado. 

Conforme exposto, o conceito de lugar foi uma resposta ao estudo exaustivo e pontual 

dos sítios arqueológicos isolados do seu meio e de outros sítios arqueológicos. A análise do 

lugar foi ampliada e Schlanger (1992) cunhou a terminologia persistent places ou lugares 

persistentes, para indicar lugares que foram repetidamente utilizados durante longos períodos 

pelas ocupações em uma região. Eles não são nem estritamente sítios, isto é, apresentando 

concentrações de materiais arqueológicos e, nem simplesmente áreas de uma paisagem sem 

evidência arqueológica. Ao invés disso, representam os comportamentos humanos em 

conjunção a uma paisagem particular. 

Neste sentido, a Ilha de São Luís, considerada como unidade de análise no que concerne 

a implantação dos sítios na paisagem, é considerada um lugar persistente, cenário de distintas 

ocupações humanas ao longo de mais de 6.000 anos de duração. 

 Com base no conceito de Schlanger (1992), os sítios arqueológicos abordados nesta tese 

seriam subunidades de análise da paisagem, sendo suas áreas de implantação também 

consideradas como “Lugares Persistentes”, uma vez que foram reocupados por distintos grupos 

culturais ao longo dos anos, de acordo com as premissas sustentadas por Fagundes (2009): 
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 Particularidades dos lugares que os fazem singulares e requisitados para certas 

atividades, práticas e comportamentos; 

 Características que justificaram as seguidas ocupações humanas; 

 Aspectos simbólicos envolvidos nessas escolhas. 

 

Isolando as variáveis com base nas recorrências e especificidades dos sítios 

arqueológicos investigados, a justificativa para definição dessas áreas como “lugares 

persistentes”, principalmente sobre a implantação dos sítios arqueológicos na Ilha de São Luís 

basearam-se nas características descritas a seguir. 

Os sítios estão situados em baixos cursos d’água, em tributários de rios maiores, a 

exemplo das bacias do Bacanga, Anil, Santo Antônio e Paciência, em áreas estuarinas e em 

contato com a linha costeira. Esses braços de rio nunca distam mais de 1 km da área do 

assentamento, sendo que os cursos maiores estão entre 1 a 4 km de distância, com base na 

paisagem atual.  

Tais locais são abrigados das enchentes e da dinâmica costeira da baixa-mar e preamar e 

apresentaram topografia privilegiada, caracterizados como áreas de terra firme. Apesar disso, 

estão próximo a linha da costa nas baías de São Marco, São José e Curral, com áreas inundáveis 

e florestas de mangue não distando mais de 1 km.  

Além disso, imagens de satélites demonstraram que na proximidade de todos os sítios 

arqueológicos pesquisados existiram paleocanais e meandros de cursos de rios não mais 

existentes, assegurando que a oferta de água e recursos estaria mais acessível às populações que 

habitaram essas regiões no passado do que nos dias atuais.  

Conforme as indicações em vermelho no mapa que se segue, as áreas de implantação 

dos sítios arqueológicos estariam nas extremidades da Ilha de São Luís, próxima à linha da 

costa.  

A única exceção seria o Sítio Maiobinha I que se encontra no interior da Ilha, situado 

em um braço do rio Paciência que facilmente poderia ser navegável e que sofre a influência das 

marés.  

No entanto, este sítio não foi caracterizado como assentamento pescador-coletor-

caçador o que significa afirmar que os seus habitantes era muito menos dependente dos recursos 

aquáticos do que os povos do horizonte sambaquieiro. 
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Figura 551 – Indicação em vermelho das áreas de implantação dos sítios arqueológicos na Ilha de São Luís – 

MA. Composição: Brandi, 2012. 

 

A altimetria das áreas de implantação dos sítios arqueológicos privilegiaram lugares 

com cotas altimétricas entre 20 a 35 metros em relação ao nível do mar, com os sítios 

arqueológicos implantados sobre falésias, paleodunas pleistocênicas e afloramentos lateríticos 

da Formação Barreira.  

Apesar de existirem setores da Ilha com cotas altimétricas acima 45 metros não foram 

observados assentamentos nessas áreas, provavelmente por causa do crescimento da cidade e da 

intensa antropização desta.  

A exceção em relação à implantação dos sítios nas cotas altimétrica acima de 20 m foi o 

Vinhais Velho, que estava situado na maior elevação do estuário do rio Anil, mas apenas 9 m 

acima do nível do mar, no terraço fluvial do igarapé do Vinhais. 

O mapa de hipsometria apresentou nas cores alaranjadas as áreas com topografia mais 

elevada da Ilha de São Luís, enquanto os tons amarelados representaram os setores com relativa 

elevação mais próximos à linha costeira.  

No interior da Ilha, onde as cidades estão implantadas, percebem-se as áreas mais altas, 

ao passo que nas extremidades da Ilha são observadas a implantação dos sítios na média e baixa 

vertente dessas elevações, marcados em azul. 
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Figura 552– Mapa da Hipsometria da Ilha de São Luís com a indicação dos sítios arqueológicos. Composição: 

Brandi, 2012. 

 

 

Figura 553 a-b – Áreas com as maiores elevações onde os sítios arqueológicos estão implantados: falésias do 

sambaqui da Panaquatira e elevação formada por latetitas no Sambaqui do Bacanga. Fotos: Arkley Bandeira, 

2007 e 2012. 

 

A cobertura vegetal nas áreas de implantação dos sítios arqueológicos está 

representada por biomas diferenciados, convivendo em proximidade. Nas áreas de cotas mais 

baixas e no nível do mar as florestas de mangue estão sempre presentes, servindo de área de 

captação de matérias-primas variadas, a exemplo de recursos alimentares, madeira, argilas, 

além dos braços de mangue constituírem-se em vias naturais de penetração na Ilha ou para 

alcance da linha da costa, facilitando a mobilidade.  
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O principal recurso oferecido pelos manguezais para as populações pré-históricas foi a 

disponibilidade de animais que poderiam ser pescados, coletados ou caçados. A produtividade 

dos manguezais é elevada e sua periodicidade é regulada por ciclos lunares e de marés.  

Para um maior aproveitamento desses recursos as sociedades precisaram desenvolver 

diferentes técnicas e métodos de captura de presas ou de colheita de produtos da floresta no 

tempo certo e da maneira certa. A presença de mangues inundáveis teve um papel fundamental 

na seleção de áreas onde povos do passado estabeleceram seus assentamentos.  

Como consequência, sua economia de subsistência foi muitas vezes baseada, quase 

que exclusivamente, na exploração de recursos desse ecossistema (BIAGI e NISBET, 2006).  

Estudos arqueológicos no Brasil revelaram que as populações de pescadores-coletores-

caçadores do Holoceno provavelmente se fixaram por um período relativamente longo nas 

áreas estuarinas ou de mangues, denotando uma adaptação que suportou o semisedentarismo 

ou mesmo sedentarismo e uma organização sociocultural relativamente complexa.  

As evidências atestam que os sítios eram localizados estrategicamente para a 

exploração de áreas ricas em peixes e moluscos, em mangues e florestas. A distribuição 

espacial, sempre em grupos, poderia indicar estabilidade territorial (GASPAR, 2000b; KIPNIS 

e SCHEEL-YBERT, 2005).  

Vannucci (2002) atribui que muitos manguezais foram colonizados e abandonados 

pelo homem, graças aos testemunhos fornecidos pelos montes de restos de peixes e moluscos 

(sambaquis no Brasil, montes de conchas e restos de cozinha em todos os lugares), como na 

Ilha de Moturpe, em Papua-Nova Guiné.  

Nesta mesma linha Cintrón e Schaeffer-Novelli (1981) afirmaram que os sambaquis 

provêm a mais antiga evidência da utilização das áreas de mangues por Ameríndios, sendo os 

locais preferidos, onde os esforços da caça e da pesca foram concentrados. Contudo, o período 

de ocupação e colonização inicial do mangue por grupos humanos constitui um assunto pouco 

explorado, sendo raras as referências no Brasil para esse tipo de questão.  

Tenório (1996), uma das poucas arqueólogas a se debruçar sobre o tema, indicou que a 

capacidade do manguezal de apresentar recursos alimentares altamente concentrados e 

facilmente coletáveis por homens, mulheres e crianças, o que nos leva a acreditar, que, a partir 

da intensificação de sua exploração, o litoral brasileiro passou a ser habitado por grupos com 

uma população mais estável e de maneira permanente.  

Dias Junior (1991) afirmou que por volta de 6.000 anos A.P. parece ter ocorrido certa 

estabilização climática, com o incremento máximo da temperatura e da umidade, 

caracterizando o “Altitermal”. Consequentemente, a precipitação pluviométrica se elevou, 

assim como a extensão da área ocupada pela floresta, ocorrendo uma argilização generalizada, 

criando condições para uma verdadeira explosão de vida. Em consequência a todos esses 
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fatores, o mesmo autor discorreu que se multiplicaram as fontes de abastecimento para o 

homem nas áreas litorâneas e adjacências.  

Grupos inteiros passaram a contar com uma fonte aparentemente inesgotável de 

proteínas, os “frutos do mar” (moluscos, crustáceos e peixes), os anfíbios e todos ligados a 

essa cadeia alimentar. Multiplicaram-se os grandes e extensos sítios, constituídos basicamente 

dos restos das carapaças dos moluscos consumidos na alimentação.  

Biagi e Nisbet (2006), semelhantemente, relataram que os manguezais com sua 

vegetação fina e densa atraíram a atenção dos grupos pescadores-coletores no início do 

Holoceno e que algumas florestas de mangues, relacionadas a sítios arqueológicos, ainda hoje 

permanecem próximas à linha da costa, localizadas na foz de rios, em deltas e estuários, por 

causa do aumento eustático do nível do mar no pós-glacial, início do Holoceno. Para Tenório 

(1996), os sítios arqueológicos associados aos ambientes de manguezais evidenciaram a 

exploração deste sistema há mais de 5.000 anos.  

A intensificação da exploração do mangue trouxe alterações não só em termos 

alimentares, mas também modificou decisivamente a organização social de grupos pré-

históricos que ocuparam o litoral brasileiro.  

Examinando o contexto do litoral equatorial amazônico e as cronologias obtidas para 

os sambaquis da região, a Ilha de São Luís está plenamente caracterizada pelo cenário descrito 

por esses importantes autores que estudam a interação do homem com o ambiente estuarino e 

de mangues.  

Nesta região foram observadas na evidência arqueológica, independente do tipo de 

formação do sítio arqueológico e do horizonte cultural associado, grupos humanos plenamente 

adaptados a este ecossistema e que tinham como paisagem mais marcante a floresta de 

mangues.  

Os exemplos mais marcantes são as grandes concentrações de vestígios faunísticos 

captados em ambiente aquático e as grandes camboas de pedra utilizadas para pesca. Fato é 

que em torno de 5.500 anos A.P. a Ilha de São Luís estava colonizada por grupos adaptados ao 

ambiente descrito, com um máximo expansionista em torno de 2.500 anos A.P., quando 

praticamente toda a região estava plenamente ocupada.  
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Figura 554 a-b – Mangues e braços de rios com influencia das marés e áreas de floresta densa características 

de ambiente tropical. Fotos: Arkley Bandeira, 2009. 

 

Em áreas próximas aos assentamentos existiram outras províncias vegetais 

representadas pelas matas ciliares com grande riqueza de palmáceas, a exemplo da Jussara, 

Buriti, Bacaba, Tucum e matas fechadas representadas por florestas tropicais. Nestes locais a 

oferta de água doce é constante, por se tratarem de brejos e baixões com as principais nascentes 

da Ilha de São Luís.  

Exemplo disto é que as nascentes do reservatório do Batatan, nas proximidades do 

Sambaqui do Bacanga, são as principais fontes de abastecimento de água doce para população 

da Ilha de São Luís. A oferta de água doce, presas para caça, espécies vegetais para coleta e 

manejo, além de terras férteis para cultivo, foram fatores preponderantes que contribuíram para 

a implantação dos sítios nos locais descritos. 

 

  

Figura 555 a-b – Áreas de nascentes com mata ciliar e disponibilidade de água doce. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2007. 
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O mapa de identificação das possíveis fontes de água doce levou em conta a 

identificação e o mapeamento das fontes, nascentes e rios propícios ao consumo regular de água 

no entorno dos sítios arqueológico. 

Com base na representação construída, as áreas disponíveis para captação de água doce 

também se encontravam no entorno dos assentamentos. 

 

 

Figura 556 – Mapa com as prováveis fontes de água doce utilizadas pelas populações da Ilha de São Luís. 

Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

Além dos recursos advindos da floresta, a disponibilidade de alimentos e de matérias-

primas, independente do horizonte cultural investigado, foi assegurada pelos bancos de 

moluscos e áreas de pesca próximas à linha da costa, no interflúvio entre água doce e salgada e 

nos estuários da Ilha de São Luís. 

Conforme o mapa para predição das áreas possíveis para captação de recursos 

alimentares percebeu-se que os locais de pesca, caça e coleta pesca situaram-se no entorno do 

sítio arqueológico, não distando mais de 4 km. A composição do mapa levou em consideração a 

identificação e mapeamento in situ dessas áreas. 

 

 



 

 1029 

 

Figura 557 – Mapa com as prováveis áreas de captação de recursos alimentares associadas os sítios arqueológicos da 

Ilha de São Luís. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

De particular interesse neste estudo, são os afloramentos de laterita das falésias situados 

nas praias, ocasionados pela dinâmica costeira que escavou e evidenciou naturalmente os veios 

de rocha e criou ambientes propícios ao surgimento de corais e, junto destes, floresceu todo um 

ecossistema integrado, com abundância de moluscos, crustáceos, aves, peixes, répteis e 

mamíferos.  

A sazonalidade desses recursos foi regida por ciclos diários ou estacionais, a exemplo 

do regime das marés, ciclos lunares e estações climáticas, influenciados não apenas por aspectos 

locais, mas, principalmente, pela descarga dos rios que formam as baías da Ilha de São Luís 

relacionadas aos aspectos climáticos do interior do Estado.  

Possíveis instabilidades no clima que pudessem afetar a disponibilidade regular de 

recursos ou mesmo a mudança do nível médio do mar foram compensadas com o manejo da 

paisagem e a construção de estruturas de pedras, denominadas de Camboas ou Gamboas, que 

reproduziram os bancos de corais, explorados por centenas de anos na Ilha de São Luís. 
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Figura 558 a-b-c-d – Bancos naturais de rocha com grande riqueza faunística, representada por moluscos, 

crustáceos e peixes representaram importantes fontes de proteína. Fotos: Arkley Bandeira, 2010. 

 

As camboas ou gamboas são estruturas de pedra existentes em várias partes do 

mundo. No Maranhão, elas são referenciadas desde os cronistas franceses do século 

XVII, conforme já descrito nesta tese, e consistem de estruturas de pedra ou barro, 

localizadas em diversos pontos do litoral, cuja função seria a de capturar, aprisionar e 

até mesmo criar peixes e outros animais aquáticos utilizando o ciclo das marés e a 

dinâmica hídrica costeira. 

As camboas da Ilha de São Luís foram construídas utilizando matérias-primas 

locais. A estrutura observada na margem do Igarapé do Coelho, tributário do rio 

Bacanga, foi feita de argila, extraída do leito lamoso dos manguezais. O seu tamanho 

não chega a 60 m de extensão por 30 m de largura, com altura das paredes em 1 m.  

A existência de uma densa floresta em seu interior contrastando com o entorno, 

dificultou a visualização da camboa, mas demostrou que o porte maior da cobertura 

vegetal implicou em um manejo desta área, devido ao acúmulo de água e sedimento em 

área próxima ao Sambaqui do Bacanga. 
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Figuras 559 a-b – Camboa do Bacanga, próximo ao rio de mesmo nome. Fotos: Arkley Bandeira, 2005. 

 

As camboas na Panaquatira se diferenciaram da observada no Bacanga pelo fato de 

terem sido construídas com os blocos de rocha laterítica que afloraram naturalmente das falésias 

da praia da Panaquatira e por formaram um complexo constituído de 12 (doze) estruturas com 

formatos diferenciados, sendo observados tipos semicirculares, elipsoidais e semielipsoidais, 

sempre em ângulo aberto. 

A localização das estruturas na linha da praia propiciou uma visão privilegiada tanto do 

nível do solo, por estarem em área aberta, como dos topos das falésias, facilitando o registro e a 

compreensão do funcionamento das estruturas, inclusive por imagens de satélite. 

Em relação aos aspectos construtivos, todas as camboas da Panaquatira foram feitas 

com o empilhamento de rochas lateríticas da região, de tamanhos diversos, formando muros de 

pedra, com mais de 1 m de altura. Provavelmente, no auge da sua utilização essas estruturas 

eram bem mais altas e manejadas, uma vez que a sedimentação eólica e flúvio-marinha nesses 

setores aportam grande carga de silte, argila e areia. 

O que mais surpreendeu nas camboas da Panaquatira são a alta concentração deste tipo 

de estrutura na linha da praia e o tamanho destas, com as maiores chegando a medir 170 m de 

extensão por 80 m de largura. Ao passo que as camboas menores são mais largas do que 

extensas, variando entre 80 a 90 m de largura por 50 de extensão.  

Uma peculiaridade foi observada na maior camboa da Panaquatira onde foi construída 

uma parede em linha reta fechando o semicírculo, remetendo a um curral ou área para 

aprisionamento. 

O princípio de funcionamento das camboas é bem simples e até os dias atuais elas 

permanecem úteis nas pescarias e coletas. A implantação das estruturas é feita na linha da costa 
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onde a baixamar e preamar ocorrem decorrentes da variação diária da maré. Especificamente 

para a Ilha de São Luís, existem dois movimentos de variação da maré por dia, com as cotas 

variando em determinados períodos do ano em mais de 7 m. 

Quando a maré alcança seu máximo transgressivo as camboas ficam totalmente 

encobertas pela cheia da praia, fazendo com que as espécies animais cheguem mais próximas a 

linha da costa.  

Quando o movimento de baixamar ocorre discretamente no decorrer do dia, a maré 

torna-se vazante e os diversos animais ficam aprisionados pelas paredes das camboas, que 

escoam a água, mas não o material que se encontra no interior. 

O passo seguinte seria despescar os animais aprisionados com redes ou mesmo 

manualmente até o novo ciclo da maré, facilitando, consideravelmente, a pesca comunitária. 

Cabe ressaltar, que a manutenção das camboas por um longo período de tempo criou 

condições propícias ao aparecimento de outros animais, inclusive, terrestres e aéreos, que 

permaneciam no período de despesca, também servindo de pressas as populações que se 

serviam dessas estruturas. 

A existência das grandes estruturas de pedra na Ilha de São Luís, oriundas do período 

pré-colonial indicou uma organização comunitária e um senso de coletividade dos grupos 

indígenas pré-coloniais existentes na região. 

A mobilização de pessoas para construção, uso, manejo e manutenção das camboas da 

Panaquatira só seria possível graças à existência de assentamentos estáveis e com muitos 

indivíduos vivendo coletivamente. 

As camboas, como evidência indireta do uso e ocupação do território por grupos pré-

coloniais, contribuíram para uma percepção do modo de vida referente à exploração dos 

recursos, à percepção do ambiente e ao manejo da paisagem costeira, possíveis somente com a 

ocupação de longa duração da Ilha de São Luís. 

Os mapas de distância e de mobilidade dos sítios arqueológicos estudados na tese 

indicaram que as camboas da Panaquatira poderiam servir as populações que habitaram as 

aldeias da baía de São José e Curral, inclusive, os Sambaquis da Panaquatira e de Paço do 

Lumiar, distando o primeiro sítio a menos de 2 km do complexo e o segundo a menos de 9 km, 

acessível por braços de rios navegáveis. 

Com relação ao uso e sua correlação com os horizontes culturais abordados na tese 

apenas os relatos dos cronistas fizeram menção a existência das camboas e seu uso pelos 

habitantes locais, ou seja, os Tupinambás. No entanto, não foram relatados aspectos 

relacionados com a autoria das estruturas ou o período de sua construção.  

Em que pese essa afirmação, até os dias atuais as camboas são utilizadas por pescadores 

e coletores da região, garantindo a perpetuação de uma estratégia de pesca e coleta ancestral 

ainda existente na Ilha de São Luís. 
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Para os sítios arqueológicos Vinhais Velho e Maiobinha I não foram observadas 

estruturas de pesca relacionadas a camboas em sua proximidade. No entanto, relatos orais dão 

conta da existência de camboas de pesca, no atual bairro da Camboa, na desembocadura do rio 

Anil, na baía de São Marcos, a menos de 2 km de distância do Vinhais Velho.  
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Prancha 72 - Camboas da Praia de Panaquatira – São José 

de Ribamar - MA 
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Outro aspecto observado nas áreas de implantação dos assentamentos se relacionou com 

a mobilidade dos grupos humanos que habitaram a Ilha de São Luís, em direção aos recursos 

alimentares e a áreas de matéria-prima.  

Neste contexto, considerando que alguns povos que habitaram a região seriam 

canoeiros, o deslocamento poderia ser feito por meio dos incontáveis canais, córregos, igarapés 

e cursos de rios menores que deságuam nos estuários das baías de São Marcos, São José e 

Curral.  

Ao mesmo tempo, o movimento de retorno às áreas de habitação era facilitado na 

preamar, quando a maré avança em direção ao interior da Ilha, fazendo o movimento contrário 

da correnteza do rio. 

 

  

Figura 560 a-b – Rios navegáveis nas baías de São Marcos e São José. Fotos: Arkley Bandeira, 2006. 

 

No entorno de todos os sítios estudados na tese existiram braços de rio que desaguaram 

em rios maiores, com exceção do Sambaqui da Panaquatira que se situou muito próximo da 

linha da costa, sendo facilmente acessado a pé. 

Nestes mesmos locais foram mapeadas as principais fontes de argila associadas a 

possíveis fontes de captação desse recurso para as populações ceramistas da Ilha de São Luís. 

A composição do mapa com as possíveis áreas de captação de argila levou em 

consideração a identificação e o mapeamento in situ dessas fontes e apontou a existência mais 

concentrada deste recurso nas extremidades da Ilha de São Luís, no leito lamoso dos mangues, 

nas áreas com afloramento laterítico e nos veios das falésias. 
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Figura 561 – Mapa com as prováveis áreas de captação de argila no entorno dos sítios arqueológicos da Ilha de São 

Luís. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

Em levantamento realizado na área do sambaqui do Bacanga obtiveram-se os seguintes 

tipos de argila: um horizonte de pequena espessura, variando de poucos centímetros. Sua 

composição é dominada pela fração grosseira 0,0062 mm, com uma baixa concentração de 

matéria orgânica (PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 

Assim, são os solos denominados de “Podosolos
67

” presente nas áreas de matas e em algumas 

capoeiras nas zonas de depressão que apresentam coloração escura. 

Os solos Lateritas Hidromórficas são basicamente de características distrófica + Solos 

Concrecionários Indivisos + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, além da presença 

individualizada de Solos Gley
68

 e Latossolos
69

. 

                                                 
67 Os Podzólicos têm ocorrência abrangente, sendo o Vermelho-Amarelo o mais comum no Brasil. Os distróficos são 

encontrados em clima úmido, como na Amazônia e na região costeira do país. O Podzólico Amarelo surge, em sua 

grande maioria, nos tabuleiros da zona úmida costeira e na Amazônia. São solos com horizonte B textural (Bt), 

caracterizado por acumulação de argila, por iluviação, translocação lateral interna ou formação no próprio horizonte. 

Em geral, apresentam diferenças significativas no teor da argila entre os horizontes A e B (relação textural mais alta 

do que os Latossolos), passando de um horizonte superficial mais arenoso, para um horizonte superficial mais 

argiloso (PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 
68 Estes solos ocupam planícies aluviais, várzeas e áreas deprimidas por todo o país. Quando apresentam alto teor de 

enxofre, são denominados Glei Tiomórficos, situados em áreas litorâneas, sob vegetação de mangue ou campos 
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Nas margens dos cursos d’água são localizados os solos de aluviões, com uma maior 

espessura e de cores mais escuras que os demais pela maior ocorrência de matéria orgânica. 

Estão em sequência com os solos salinos, típicos de planícies de maré em que a concentração de 

salinidade é bem elevada (> 30%), constituídos de sedimentos argilosos, principalmente as 

caolinitas, ilitas e montmosilonitas, que caracterizam um solo altamente catalizador (PLANO 

DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 

As amostras analisadas apresentaram as composições mineralógicas dominadas por 

quartzo, seguida por quantidades variáveis de caulinita, feldspato e goethita. Essa composição é 

típica de solos ou mesmo sedimentos tropicais com presença significativa da caulinita. 

 

  

  

Figura 562 a-b-c-d – Possíveis fontes de argila mapeadas no entorno dos sítios arqueológicos na Ilha de São 

Luís (Panaquatira, Vinhais Velho, Paço do Lumiar e Bacanga). Fotos: Arkley Bandeira, 2007 e 2011. 

 

                                                                                                                                               
halófilos. Quando distróficos, são fortemente ácidos. A textura é, geralmente, argilosa, podendo ser siltosa a média 

(PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 
69 São encontrados em área de vegetação de florestas, ocorrendo em grande extensão na Amazônia. São solos que 

apresentam horizonte B latossólico (Bw), caracterizado por avançado estágio de intemperização; formação de argila 

de baixa atividade; capacidade de troca catiônica baixa, cores vivas (brunadas, avermelhadas, amareladas), boa 

agregação, estrutura comumente granular; e com pouca ou nenhuma acumulação de argila aluvial. São solos de 

textura média a muito argilosa e com predomínio de argilominerais do grupo 1:1 (caulinítico-gibsíticos), quartzo e 

outros minerais altamente resistentes a intemperização (PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO 

BACANGA, 1992). 
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A área está assentada sobre os sedimentos e rochas da Cobertura Detrítico-Laterítica de 

idade Tércio-Cretácia e dos sedimentos arenossiltoso, argiloarenossiltoso, arenoargiloso com 

petroplintitas da Formação Itapecuru. (PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO 

BACANGA, 1992). 

Todos os sítios arqueológicos estudados nesta tese apresentaram área com captação de 

argila em uma distância menor que 2 km. 

Com relação a rochas, apesar de não ser o foco da tese pelo fato do material lítico está 

sendo estudado no doutorado de Sanderson (2012), o mapeamento das fontes minerais para 

obtenção de rochas também apresentou relevância para o estudo da tecnologia cerâmica e do 

modo de vida das populações que habitaram a Ilha de São Luís. 

 

  

Figura 563 a-b – Fontes de captação de rochas nas praias e rios, principalmente nos afloramentos lateríticos e 

em áreas com seixos (Panaquatira e Vinhais Velho) Fotos: Arkley Bandeira, 2011. 

 

A ausência de fontes de rochas boas para lascamento condicionou a indústria lítica das 

populações que habitaram a Ilha de São Luís, sendo comum o uso de seixos rolados encontrados 

nas margens dos rios e nas praias. 

A composição do mapa com as possíveis fontes de matéria prima rochosa levou em 

consideração a identificação e mapeamento in situ de alguns locais na Ilha de São Luís, não 

considerando a natureza da fonte, mas apenas a existência deste recurso. 
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Figura 564 – Mapa com as prováveis fontes de coleta de rocha no entorno dos sítios arqueológicos da Ilha de São 

Luís. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

As rochas sem ocorrência na Ilha de São provavelmente foram transportadas pelos 

cursos d’água ou mesmo pela aquisição intencional em outras áreas do Maranhão, ao passo que 

as fontes locais de rochas propiciaram blocos de laterita que foram utilizados no cotidiano 

dessas populações, como batedores, percutores, machados de mãe, raladores, estruturadores de 

fogueiras etc. 

O mineral utilizado como antiplástico da cerâmica, por sua vez, deve ter sido agregado 

naturalmente nas argilas, pelo fato de existir quartzos e minerais ferrosos nas argilas 

encontradas na Ilha de São Luís. 

Sobre os dados paleoambientais que atuaram na composição da paisagem onde as 

ocupações pré-coloniais da ilha de São Luís se assentaram as lacunas existentes sobre o 

paleoclima e a paleopaisagem da região inviabilizaram correlações seguras sobre as 

características do meio em relação a ocupações humanas. 

Para Suguio (1999) as mudanças eustáticas, que seriam a variação do nível do mar em 

termos absolutos, não podem ser explicadas somente por episódios de glaciação e deglaciação. 

Os indicadores do nível do mar podem ser medidos por vários métodos, com medidas de 
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altitudes atual e original desses indicadores, a exemplo do nível médio do mar em sua formação, 

que varia em função do tipo de costa e suas características ambientais. 

As curvas de mudanças eustáticas do Holoceno, que apresentam variações locais em 

diferentes trechos do litoral brasileiro, baseadas em evidências múltiplas indicaram uma última 

fase transgressiva, conhecida como Transgressão Santista: 

 

Iniciou-se há cerca de 17.500 anos, no auge do U.M.G. Até o momento, 

poucas datações estão disponíveis entre 6.500 e 7.000 anos A. P. Entretanto, 

os últimos 6.500 anos dessa transgressão são mais bem conhecidos, por meio 

de várias evidências geológicas, biológicas, e pré-históricas nas costas 

nordeste, leste e sudeste do Brasil. Essa transgressão tem sido, muitas vezes, 

referida na literatura geológica como Transgressão Flandriana, denominação 

que dever ser considerada errônea, pois nos chamados Países Baixos, como 

Holanda, o nível do mar teve comportamento bem diferente do verificado no 

Brasil nesse intervalo de tempo, uma vez que permaneceu sempre abaixo do 

atual. No Rio Grande do Sul, poderia ser correlacionadas ao sistema ilha-

barreira/laguna IV. Constituem terraços de construção marinha situados nas 

porções externas dos de idades pleistocênicas, separados destes por 

depressões alongadas ocupadas por lamas paleolagunares, que são 

superpostas por depósitos paludiais, em muitos locais. Nas suas porções 

internas, os terraços holocênicos encontram-se alcançados até 4 a 5 m acima 

do nível atual do mar e exibem suave declividade rumo ao oceano, sugerindo 

que a sua construção se processou durante a descensão progressiva do nível 

do mar. (SUGUIO, 2010, p. 77) 

 

Adicionalmente, dados da arqueologia advindos de sambaquis no Sul e Sudeste do 

Brasil forneceram informações complementares ao delineamento dessas curvas, onde ficam 

foram evidenciadas três principais regressões nos últimos cinco milênios (SUGUIO, 2010). 

A ausência de estudos diacrônicos sobre a formação dos mangues da Ilha de São Luís e 

os episódios geomorfológicos mais recentes, principalmente para o Holoceno Médio, não 

possibilitam construir curvas seguras da linha da costa, inclusive, para inferências de possíveis 

ocupações humanas anteriores a 6.600 anos A.P. 

Um dos poucos pesquisadores que escreveu sobre o paleoambiente da Ilha de São Luís 

foi Ab’Saber: 

 
Entre 6 e 5.000 anos A. P. deslanchou-se a sedimentação de finos nos 

bordos internos de lagunas e sistemas lagunares. Logo apareceram e se 

expandiram planícies-de-marés capazes de redistribuir os produtos mais 

finos da decomposição das rochas, criando pântanos salinos, em um 

ambiente de baixadas quentes e úmidas, onde vieram a se estender grandes 

manguezais. A expansão excessiva dos mangues foi tão nociva aos 

construtores de sambaquis quanto a chegada dos aguerridos e 

ecologicamente flexíveis grupos Tupi-Guarani (AB’SABER, 1989, p. 76) 
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A cadeia de eventos paleoclimáticos proposta por Ab’Saber (1989) concernentes a 

migração e fixação de populações humanas em mangues costeiros, em um período de longa 

duração, apontou que a Ilha de São Luís constitui-se de uma extensa e, relativamente, elevada 

plataforma, fato que primeiro se destacou na região, pela presença dessa ilha colinosa de 

sedimentos terciários, colocada no largo vão central da grande reentrância costeira.  

Como parte desse processo, a Ilha de São Luís foi desvinculada dos tabuleiros 

costeiros por uma série de processos erosivos fluviais, da época em que o mar estava, 

aproximadamente, a menos de 100 metros. Posteriormente, foi circundada por águas marinhas 

da penetração ocorrida em torno de 6.000 anos A.P. (Holoceno Médio) (AB’ SABER, 2003). 

O município de São Luís situou-se no domínio geomorfológico denominado de Golfão 

Maranhense, que se subdivide em tabuleiros costeiros (unidade dominante) e baixada litorânea 

(regiões estuarinas que circundam a Ilha). Essa unidade geomorfológica é resultante de uma 

série de processos de erosão, de soerguimento e da transgressão marinha, que originaram 

numerosas lagoas fluviais, extensas várzeas inundáveis, áreas sedimentadas e um sistema 

hidrográfico divagante e labiríntico. É uma planície flúvio-marinha, formada pela 

deposição/erosão dos sistemas de drenagem dos rios Mearim, Itapecuru e Munim (ZEMA, 

2004).  

A morfogênese dessa região resultou da erosão post-pliocênica que isolou a ilha de São 

Luís dos terrenos terciários continentais sublitorâneos, enquanto, mais tarde, os movimentos 

eustáticos positivos complementaram o insulamento por meio da ingressão marinha profunda do 

Pleistoceno. Atrás da Ilha de São Luís formou-se um golfo interior extremamente extenso, que 

forçou os grandes cursos d’água do Maranhão a desaguarem em pontos situados a muitas 

dezenas de quilômetros para o interior da linha de costa atlântica (AB’ SABER, 1960). 

Em certa altura do Quaternário antigo, os paleoestuários de São Marcos (coletor das 

águas dos rios Mearim, Pindaré e Grajaú) e de São José (coletor das águas dos rios Itapecuru e 

do Munim) sofreram um extraordinário afogamento eustático, passando a constituir largas “rias” 

70
, dando origem pela primeira vez as atuais baías de São Marcos e de São José. Ao mesmo 

tempo, as águas que ingressaram pela embocadura desses dois cursos antigos, envolveram o 

espigão terciário de São Luís, pela sua porção anterior dando origem à Ilha de São Luís. 

Datam desta mesma época as inúmeras e sucessivas rias da costa do nordeste do Pará e 

noroeste do Maranhão. Foi somente após a última ingressão moderada das águas atlânticas que 

                                                 
70 O estuário tipo ria, de origem tectônica, formou-se por elevação da parte continental onde estava localizado o vale 

interior do rio, aliviado do peso de glaciares durante o descongelamento. O rio inundado com a elevação eustática do 

nível relativo do mar formou esse estuário típico de regiões montanhosas anteriormente ocupadas por glaciares. 

Geralmente o ria tem morfologia irregular com tributários que drenam grande parte da região (MIRANDA et al., 

2002). 
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iniciou a fase final de assoreamento flúvio-marinho do interior do Golfão, que foi a responsável 

pelas feições geográficas atuais da região (AB’ SABER, 1960). 

As áreas de maior hipsometria dessa região coincidem com os Tabuleiros Costeiros, que 

na linha da costa são acompanhados pela Baixada Litorânea, resultante do afogamento de rios 

encaixados nas bordas dos tabuleiros pelo mar e posteriormente convertidos em planícies 

aluviais e de marés sob efeito das flutuações do nível do mar e das alterações climáticas que 

afetaram a região no Quaternário (PREFEITURA DE SÃO LUÍS, 2006). 

A partir do referencial apresentado foi proposto um modelo para aferir o nível do mar 

na Ilha de São Luís, entre 6 mil anos A.P., período correspondente as ocupações humanas mais 

antigas até então conhecidas na região até 5 mil A.P., época do surgimento de outros 

assentamentos humanos. 

Com base nos mapas do nível médio do mar para este período percebeu-se no 

modelamento que, no Holoceno Médio, porções de terra, principalmente no Norte, Nordeste e 

Noroeste da Ilha de São Luís, apresentavam o nível médio do mar acima do atual, com a linha 

da costa avançando entre 3 e 5 m. 

Inserindo a localização dos sítios arqueológicos no modelo costeiro de 6 a 5 mil anos 

A.P., o nível do mar não interferiu na existência dos assentamentos, sendo que todos 

permaneceram visíveis e implantados na área de praia e no interior da Ilha de São Luís, mesmo 

com o mar acima do nível atual. A linha da costa estava bem mais próxima dos assentamentos, 

com os estuários mais interiorizados em direção à porção central da ilha e a desembocaduras 

dos rios mais largas e menos alongadas. 
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Figura 565 – Modelo do nível eustático da Ilha de São Luís, entre 6 e 5 mil anos A. P. Composição: Rafael 

Brandi, 2012. 

 

Figura 566 – Modelo do nível eustático da Ilha de São Luís nos dias atuais. Composição: Rafael Brandi, 2012. 

 

A implantação dos sítios arqueológicos em relação aos cursos d’água atuais auxiliou na 

visualização no nível médio do mar modelado nos mapas de 6 a 5 mil anos A.P. e a situação 

atual. 
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Figura 567 – Elevação do Sambaqui do Bacanga em relação ao curso d’água mais próximo. Composição: Arkley 

Bandeira, 2012. 

 

Figura 568 – Elevação do Sambaqui da Panaquatira em relação ao curso d’água mais próximo. Composição: Arkley 

Bandeira, 2012. 
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Figura 569 – Elevação do Sambaqui do Paço do Lumiar em relação ao curso d’água mais próximo. Composição: 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

Figura 570 – Elevação do Sítio arqueológico Vinhais Velho em relação ao curso d’água mais próximo. Composição: 

Arkley Bandeira, 2012. 
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Figura 571 – Elevação do Sítio arqueológico Maiobinha I em relação ao curso d’água mais próximo. Composição: 

Arkley Bandeira, 2012. 

 

6.1.3 Cultura material cerâmica 

 

A cerâmica, um dos principais pilares da tese, foi o elemento comum a todos os sítios 

arqueológicos investigados, independentemente da cronologia, processos formativos relativos 

ao período de ocupação e horizonte cultural. 

Conforme descrito no Capítulo 5 o estudo tipológico permitiu identificar distintos 

conjuntos cerâmicos, resultado de uma diversidade de formas, usos de distintas matérias-primas, 

elementos constitutivos, acabamentos, decorações etc. 

O cruzamento dessas variáveis permitiu delinear o sistema tecnológico e a cadeia 

operatória dos conjuntos cerâmicos, com base nas correlações da cultura material com o 

horizonte ocupacional dos sítios arqueológicos. 

Pelas correlações estatísticas do material cerâmico analisado foram isolados os 

seguintes conjuntos cerâmicos para o período pré-colonial: 

 

 Horizonte ceramista pré-sambaquieiro; 

 Horizonte ceramista sambaquieiro associado à tradição Mina; 

 Horizonte ceramista Maiobinha simples; 

 Horizonte ceramista associado à terra preta arqueológica; 
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 Horizonte ceramista Tupinambá. 

 

Além destes foram identificados outros horizontes culturais, a exemplo do Ceramista 

de contato e do Ceramista do período histórico, que se correlacionaram com momentos 

específicos de ocupação dos sítios arqueológicos e representaram uma ruptura com o antigo 

modo de vida. No entanto, a temporalidade da cultura material cerâmico desses períodos 

escapou do recorte temporal da tese.  

Um aspecto inicial a ser abordado neste item refere-se ao uso da tecnologia cerâmica, 

independente do modo de vida e da escala temporal. O emprego social da cerâmica perpassou 

mais de 6.600 anos de ocupação da Ilha de São Luís, distintos horizontais culturais e possíveis 

mudanças climáticas. 

O contraponto a essa situação é a inexistência, até o momento, de ocupações humanas 

pré-ceramistas na Ilha de São Luís, tanto nos sítios arqueológicos apresentados na tese, como 

também em outros assentamentos conhecidos. Além disso, as referências bibliográficas 

fartamente apresentadas não indicaram horizontes caçadores-coletores pré-cerâmico. 

As hipóteses que poderiam ser levantadas para futuras investigações deveriam centrar-

se no processo de colonização relativamente tardio da Ilha de São Luís, no Holoceno Médio, 

quando os primeiros grupos humanos que se fixaram na região já conheciam a tecnologia 

cerâmica e a empregava no dia a dia. 

Além disso, a ausência de matérias-primas essenciais para a manutenção de um modo 

de vida caçador-coletor, a exemplo de rochas para manufatura de instrumentos, inibiu a 

ocupação dessa região para grupos humanos no Holoceno Inicial. 

Embora a limitação da evidência arqueológica tenha impedido a identificação dos 

assentamentos humanos mais antigos da Ilha de São Luís, cabe ressaltar que na desembocadura 

do rio Itapecuru, que deságua na baía de São José, próximo ao Sambaqui do Bacanga, foram 

identificados assentamentos de caçadores-coletores pré-ceramistas, já abordados neste estudo, 

com longa sequência temporal, estendendo-se de 9.200 anos até cerca de 4000 anos A.P. 

Pelo exposto, apesar da Ilha não ter sido o cenário para ocupações mais antigas, 

associadas a povos pré-ceramistas, as divisas continentais da Ilha, nas desembocaduras dos rios, 

já estavam plenamente ocupadas por grupos caçadores-coletores em torno de 6.600 anos A.P. 

Feitas as devidas considerações sobre ausência de evidência para grupos pré-

cerâmicos na Ilha de São Luís cabe situar cronologica, espacial e tecnologicamente os 

horizontes culturais ceramistas identificados na investigação para a Ilha de São Luís: 
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6.1.3.1 Horizonte ceramista pré-sambaquieiro 

 

Os primeiros indícios de uma ocupação ceramista pré-sambaquieira surgiram na 

escavação de duas áreas distintas do Sambaqui do Bacanga, conforme relatado na dissertação 

(BANDEIRA, 2008b). Esta mesma ocupação ocorreu nos sambaquis do Panaquatira e Paço do 

Lumiar, com variação relacionada a características do pacote arqueológico em que o material 

cerâmico estava depositado. 

O elemento comum a essa ocupação ceramista pré-sambaquieira reside justamente na 

ausência de conchas e demais restos alimentares como formadores do registro arqueológico. A 

cerâmica ocorreu associada a carvão, blocos de laterita e carvão, com ocorrência discreta de 

poucos bivalves.  

A diferenciação entre os assentamentos para esse horizonte cultural se deu no uso e na 

ocupação da área do sítio arqueológico. No Sambaqui do Bacanga o sítio arqueológico estava 

depositado sobre afloramento laterítico da Formação Barreiras, associado ao latossolo 

arenoargiloso alaranjado. 

Ao passo que no Sambaqui da Panaquatira o material associado ao horizonte cultural 

estava depositado sobre uma paleoduna pleistocênica, que, por sua vez, estava assentada em 

falésias da Formação Barreiras. No Sambaqui do Paço do Lumiar o Horizonte ceramista pré-

sambaquieiro ocorreu logo após a camada de conchas, em sedimento arenoso, provavelmente 

depositado na região pela dinâmica pluvial e eólica. 

Em todos os sítios arqueológicos onde este horizonte ocorreu ele estava sob a camada 

de conchas que formava a ocupação sambaquieira, corroborando com a cronologia que colocou 

esse grupo como o primeiro povoador da Ilha de São Luís e dos assentamentos associados a esta 

ocupação.  

A posição cronológica deste horizonte, já detalhada neste capítulo, indicou um período 

de ocupação inicial em torno de 6.600 anos A.P. no Sambaqui do Bacanga; 4.630 anos A.P. no 

Sambaqui da Panaquatira e cerca de 1.800 anos A.P. em Paço do Lumiar. 

As características tipológicas da cerâmica também se diferenciaram entre os demais 

conjuntos cerâmicos, apresentando majoritariamente queima oxidante, antiplástico mineral, 

paredes finais (0, 5 cm a 1 cm), tamanho pequeno (entre 10 a 15 cm de diâmetro de boca), 

formas com contorno simples e rasas, com borda extrovertida, tratamento de superfície polido e 

de brunidura, decoração incisa.  
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Figura 572 a-b-c- Horizonte ceramista pré-sambaquieiro: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2006. 

 

O emprego social da cerâmica relacionou-se a um uso exclusivamente doméstico, 

em atividades do dia a dia para cozinhar, estocar e servir. Inclusive, a forma globular e profunda 

dos recipientes indicou cozedura de alimentos ou estoque de água. 

A baixa ocorrência de vestígios faunísticos e de material lítico neste horizonte 

cultural dificultou a caracterização do modo de vida neste período. No entanto, a presença de 

cerâmica e a proximidade dos cursos d’água podem apontar para um modo de vida pescador-

coletor-caçador. 

 

6.1.3.2 Horizonte ceramista sambaquieiro 

 

Até o momento é o período de ocupação mais bem conhecido e com a maior amplitude 

espacial e temporal de toda a Ilha de São Luís, com os sítios sambaquis se estabelecendo entre 

5.500 a 5.000 anos A.P, a exemplo do Bacanga e Panaquatira e se multiplicando entre 2.500 a 

2.000 anos A.P., a exemplo dos horizontes ceramistas sambaquieiros ocorrendo nos Sambaqui 

do Paço do Lumiar e Maiobinha e no Sítio arqueológico Vinhais Velho. 

Em todos os sítios arqueológicos investigados na tese foi observado o Horizonte 

ceramista sambaquieiro. A exceção foi o Sítio arqueológico Maiobinha I, apesar da proximidade 

com o Sambaqui da Maiobinha. No entanto, a proximidade dos assentamentos indicou a 

proximidade da ocupação sambaquieira com este assentamento ceramista. 

O elemento comum à ocupação ceramista sambaquieira foi a presença maciça de 

carapaças de moluscos, ossos de peixes, mamíferos, aves e répteis e carvão compondo a camada 

arqueológica associada a essa ocupação. O acúmulo intencional deste tipo de material resultou 

em diversos montículos, com mais de 1,5 m de altura, onde foram  evidenciados estruturas de 
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fogueira, de moradias, fragmentos cerâmicos, material lítico, artefatos em ossos e conchas e 

sepultamentos. 

O Horizonte ceramista sambaquieiro estava depositado sobre o Horizonte ceramista pré-

sambaquieiro, com exceção do Vinhais Velho, onde esta ocupação estava sobre sedimento 

argiloso enegrecido (lama de mangue?), arqueologicamente estéril. 

O pacote arqueológico associado a este período de ocupação variou bastante entre os 

sítios investigados, chegando a quase 3 m de profundidade no Sambaqui do Panaquatira; 1,8 m 

nos Sambaquis do Bacanga e Paço do Lumiar; 2 m no Sambaqui da Maiobinha (SIMÕES, 

1981a) e uma fina camada de menos de 50 cm no Vinhais Velho. 

A posição cronológica deste Horizonte, já detalhada neste capítulo, indicou um período 

de ocupação inicial em torno de 6.600 A.P. entre 5.500 anos A.P até em torno de 760 anos A.P., 

a julgar pelas idades obtidas em todos os assentamentos relacionados a esse período. Contudo, 

entre 900 a 760 anos A.P a cultura material associada aos sambaquis desapareceu com o 

possível abandono dos assentamentos, uma vez que não se percebeu a partir deste período o 

acúmulo intencional de conchas e outros restos alimentares. 

Além disso, a cerâmica deste período filiada à tradição Mina também desapareceu do 

registro arqueológico, dando lugar a outros tipos cerâmicos. Especificamente, sobre este 

vestígio, o Horizonte ceramista sambaquieiro apresentou características peculiares, concernentes 

à tecnologia e uso de matérias primas na manufatura da cerâmica. 

O elemento mais diagnóstico deste tipo cerâmico foi o uso da concha em diversos 

estados (triturada, calcinada, calcinada e moída, pós de concha) como antiplástico. Os 

fragmentos se apresentaram porosos, muitas vezes em decomposição, indicando a queima em 

baixas temperaturas, facilitada pela performance agregadora do carbonato de cálcio.  

As características tipológicas da cerâmica também se diferenciaram entre os demais 

conjuntos cerâmicos, apresentando majoritariamente queima redutora, paredes grossas (5 cm a 7 

cm), tamanho de médio a grande (entre 25 a 30 cm de diâmetro de boca), formas com contorno 

simples e vasilhas profundas, com borda direta, lábio arredondado e reforçada internamente, 

base plana e tratamento de superfície externo com ênfase no escovado e espatulado e interno 

com alisamento e polimento.  
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Figura 573 a-b-c- Horizonte ceramista Sambaquieiro: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2006 e 2010. 

 

A decoração consistiu de poucos tipos incisos e excisos na parede e na borda sendo que 

em alguns fragmentos foram observados furos de suspensão ou para transporte. 

O emprego social da cerâmica relacionou-se a um uso exclusivamente doméstico, em 

atividades do dia a dia para cozinhar e estocar. Inclusive, a forma globular e profunda dos 

recipientes indicando a cozedura de alimentos, principalmente de frutos do mar, facilitando o 

processamento e consumo destes. 

A própria cerâmica forneceu elementos caracterizadores sobre o modo de vida das 

populações classificadas no Horizonte ceramista sambaquieiro. Esses povos viviam, 

principalmente, da exploração de recursos aquáticos, com economia voltada em menor escala 

para caça e algum tipo de cultivo. 

A identificação zooarqueológica realizada em uma pequena amostra do Sambaqui do 

Bacanga relacionada ao Horizonte ceramista sambaquieiro serviu de parâmetro para correlações 

com as outras ocupações com as mesmas características nos demais sítios investigados. 

Algumas espécies de bagre representam o grosso da ictiofauna, no entanto quase todos 

eles ocorreram em regiões estuarinas e marinhas da Ilha de São Luís, sugerindo um uso 

generalizado dos peixes da região, com o aprisionamento se dando com a pesca de curral, 

arpões, cestos etc.  

Foram identificados peixes da família Ariidae (perfazendo grande parte dos 

vertebrados da amostra) e Tetraodontidae; além de arraias, anuros, pequenas aves e roedores 

das famílias Dasiproctidae e Echimyidae. Nos úmeros dos roedores foram observadas marcas 

de corte nas extensões mesoproximal e proximal. Alguns dos representantes desta ordem 

foram classificados como animais jovens, uma vez constatada a desconexão epífise/diáfise em 

seus ossos longos. Nesta amostra, também foram evidenciados artefatos em conchas de 

bivalves e ossos de arraias e mamíferos. 
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A arqueoictiofauna do Bacanga mostrou-se quantitativamente mais representativa do 

que o restante dos grupos taxonômicos. Os dados qualitativos demonstraram também que os 

peixes sofreram intensa ação térmica e manipulação de suas carcaças durante a alimentação das 

populações humanas locais.  

Dentre as taxas mais comuns identificadas na ictiofauna do sambaqui do Bacanga 

figuram os bagres e as arraias. A Tabela 192 exemplificou todas as espécies identificadas no 

sítio, a partir da comparação com a coleção de referência, fruto da identificação do 

levantamento das comunidades de peixes do estuário do rio Paciência, área com um gradiente 

ambiental semelhante ao sambaqui do Bacanga. 

Dentre os taxa mais comuns identificados na ictiofauna do sambaqui do Bacanga 

figuram os bagres e as arraias. A tabela 192 exemplificou todas as espécies identificadas no 

sítio, a partir da comparação com a coleção de referência, fruto da identificação do 

levantamento das comunidades de peixes do estuário do rio Paciência, área com um gradiente 

ambiental semelhante ao sambaqui do Bacanga. 

 

Tabela 192 - Ocorrência de peixes no sambaqui do Bacanga 

Família Espécie Autor Nome Vulgar Classificação 

ecológica 

 

 

 

 

Arridae 

 

 

Arius rugispinis (Valenciennes, 1840) Jurupiranga Marinho-estuarina 

Aspistor quadriscutis (Valenciennes, 1840) Bagre-cangatã Migrante marinha 

Bagre bagre (Linnaeus, 1766) Bandeirado Marinho-estuarina 

Cathorops spixii (Agassiz, 1829) Uriacica Marinho-estuarina 

Hexanematichthys 

herzberggi 

(Bloch, 1794) Bagre guribu 

 

Marinho-estuarina 

 

 Hexanematichthys 

proops 

(Valenciennes, 1840) Uritinga Migrante marinha 

 

Carangidae 

 

Caranx latus (Agassiz, 1831) Xaréu Estuarina 

oportunista 

Oliglopites palometa (Cuvier, 1832) Tibiro amarelo Estuarina 

oportunista 

Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1766) Arriba saia Migrante-marinha 

 

Centropomidae Centropomus (Bloch, 1794) Camurim Estuarina 

oportunista 

 

Cynoglossidae Symphurus plagusia (Bloch & Schnneider, Linguado Estuarina 
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1981) oportunista 

 

Haemulidae 

Pomadasys (Steindachner, Jiquiri branco Migrante marinha 

corvinaeformis 1868)   

Lutjanidae Lutjanus jocu (Bloch & Schnneider, 

1981) 

Carapitanga Migrante marinha 

 

Sciaenidae Cynoscion (Curvier, 1830) Pescada  

Estuarina 

oportunista 

 

Tetraodontidae 

Colomesus psittacus (Bloch & Schnneider, 

1981) 

Baiacu-açu Estuarina-residente 

 Sphoerodies testudineus (Linnaeus, 1758) Baiacu pininga Estuarina-residente 

Potamotrygonidae Potamotrigon motoro (Muller & Henle, 

1841) 

Arraia-pintada, Estuarina 

oportunista 

Dasyantidae Dasyatis sp. ----------- Raia Estuarino-costeiro-

oportunista 

Carcharhinidae Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) Tubarão rabo-

seco 

Oceânico, pelágico 

 

Com relação aos mamíferos terrestres, mocós (Kerodon rupestris)
71

 e preás 

(Galea spixii) figuram entre os pequenos roedores mais abundantes no Bacanga, 

seguidos dos roedores médios, tais como cotias (Dasiproctidae)
72

, como demonstrado na 

Tabela 193. 

 

Tabela 193 - Ocorrência de mamíferos no sambaqui do Bacanga 

Família Espécie Autor Nome Vulgar Classificação 

ecológica 

Agoutidae Agouti paca (Linnaeus, 1766) Paca Florestas tropicais 

Dasiproctidae Dasyprocta aguti (Linnaeus, 1766) Cotia Florestas tropicais 

Dasypodidae ---------- Gray, 1821 Tatu  

Caviidae Kerodon rupestris (Wied, 1820) Mocó Áreas pedregosas 

                                                 
71

 As espécies de Kerodon têm hábito terrestre. Habitam as formações da Caatinga e de áreas restritas do 

Cerrado. Sofrem intensa pressão de caça devido a seu tamanho grande e qualidade de sua carne. Usam 

tocas de rochas como refúgios e ninhos e têm ninhada de um a dois filhotes, provavelmente duas vezes 

por ano (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006). 
72

  As espécies do gênero Galea são terrestres e diurnas, mas são ativas em pequenos intervalos durante a 

noite. Ocorrem em lajeiros, caatinga baixa e campos cultivados na Caatinga. Em condições ótimas, 

reproduzem-se de seis a sete vezes por ano (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006). 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agoutidae&action=editredlink
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasiproctidae&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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   Veado   

Caviidae Cavia aperea (Erxleben, 1777) Preá Florestas tropicais 

 

Com relação à herpetofauna do sambaqui do Bacanga, a Tabela 194 apresenta os 

resultados da identificação dos ossos. 

 

Tabela 194- Herpetofauna do sambaqui do Bacanga 

 

Família Espécie Autor Nome Vulgar Classificação 

ecológica 

Testudinidae Geochelone 

carbonaria 

 

(Spix, 1824) Jabuti Florestas tropicais 

------------ ---------- ----------- Anuro Pântanos e 

alagados  

Teiidae ---------- ----------- Teiú Florestas tropicais 

 

Sobre a arqueofauna de invertebrados apontou-se a ocorrência de espécies do Filo 

Mollusca, especificamente das classes Gastropoda e Bivalvia, representados por caramujos, 

caracóis, sururu, sarnambi, ostra etc. Dentre as espécies observadas até o momento, notou-se a 

ocorrência dos bivalves: Crassotrea rhizophorae, Lucina pectinata, Mytella guayanensis, 

Mytella falcata, Anomalocardia brasiliana. Ao passo que os gastrópodes foram representados 

por Thais haemastoma, Neritina virginea, Nassaruis vibex, Pugilina morio. Além de 

gastrópodes fluviais, como Megalobolimus. 

 Com relação aos moluscos, as espécies de bivalves mais procuradas foram sarnambi, 

sururu e ostras, ao passo que entre os gastrópodes as espécies terrestres e aquáticas também 

foram observadas no sítio. 

A caça, realizada em escala bem reduzida a julgar pela baixa evidência de vestígios, foi centrada 

em pequenos mamíferos, a exemplo de mocós, preás e cotias. 

 Os componentes zooarqueológicos caracterizaram o modo de vida deste Horizonte 

ceramista sambaquieiro como grupos pescadores-coletores-caçadores, com raio de atuação que 

envolvia os rios, estuários e praias da região, matas de galerias, lagos e florestas de mangues, 

em que todos as espécies ocorrentes desses ambientes interagem entre si no processo da cadeia 

alimentar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caviidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erxleben
http://pt.wikipedia.org/wiki/Testudinidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/1824
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teiidae
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6.1.3.3 Horizonte ceramista Maiobinha simples 

 

O único indício até então conhecido sobre esse tipo cerâmico na Ilha de São Luís foi 

observado do Sítio Arqueológico Maiobinha I, próximo ao Sambaqui de mesmo nome. 

Apesar do Maiobinha I apresentar distintos horizontes culturais, a exemplo dos outros 

sítios arqueológicos, ele se diferencia dos demais por causa deste horizonte ceramista que foi 

classificado como simples.  

O elemento característico desta ocupação foi uma cerâmica bem simples, com reforço 

na borda, com pouca decoração incisa, variação na forma e tratamento de superfície.  

O pacote arqueológico em que o material relacionado a este horizonte estava depositado 

sobre latossolo laterítico amarelado, com camada caracterizada por sedimento de coloração 

marrom-amarelado em várias tonalidades, com textura variando de arenosa a arenossiltosa. A 

densidade do material foi muita baixa, sendo observados fragmentos cerâmicos, material lítico e 

carvão. 

Sobre esta camada estava depositado os vestígios associados ao Horizonte ceramista 

Tupinambá, com densidade e diversidade maior de vestígios arqueológicos.  

Este horizonte foi datado em torno de 2.198 anos A.P., com material relacionado a 

primeira ocupação ceramista do sítio Maiobinha I.  

Com relação à cultura material cerâmica, como já salientado, o material evidenciado no 

sítio estava bastante fragmentado, apresentando pouca decoração, antiplástico mineral, queima 

majoritariamente oxidante, tratamento alisado, lábio direto, borda reforçada e sem presença de 

engobos ou pinturas.  

As características tipológicas da cerâmica também se diferenciaram entre os demais 

conjuntos cerâmicos, apresentando paredes com espessura média (3 cm a 5 cm), tamanho 

pequeno (entre 10 a 15 cm de diâmetro de boca), formas com contorno simples e rasas. 

O emprego social da cerâmica relacionou-se a um uso exclusivamente doméstico, em 

atividades do dia a dia para cozinhar e estocar. Inclusive, a forma globular e profunda dos 

recipientes indica a cozedura de alimentos ou estoque de água. 

Evidências observadas no material lítico e ausência de vestígios faunísticos no sítio 

arqueológico indicaram um provável modo de vida associado ao cultivo, provavelmente de 

mandioca, complementado com a caça e pesca. 

 



 

1056 

 

 

 

 

 

Figura 574 a-b Horizonte ceramista Maiobinha simples: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2012. 

 

6.1.3.4 Horizonte ceramista associado à terra preta arqueológica 

 

O Horizonte ceramista associado à terra preta arqueológica, como a própria 

denominação já indica, foi usado para caracterizar as ocupações humanas que se estabeleceram 

posteriormente a ocupação sambaquieira, ocorrendo em todos os sítios arqueológicos estudados 

na tese, a exemplo das ocupações sambaqueiras que a precedeu. 

Juntamente com o horizonte sambaquieiro é a ocupação com maior amplitude espacial, 

ocorrendo em vários locais da Ilha de São Luís, no entanto, apresentou uma das menores 

amplitudes temporais, com datações em torno de 900 anos A.P. para o sambaqui do Bacanga; 

760 anos A.P. para o Panaquatira e com idades posteriores a 908 anos A.P. no Sambaqui do 

Paço do Lumiar e de 1.245 anos A.P. no Sítio Arqueológico Maiobinha I.  

Esta ocupação se estendeu provavelmente até o contato com o colonizador europeu, 

quando também habitavam a Ilha de São Luís povos pertencentes à tradição Tupiguarani, 

subtradição Tupinambá, já no século XVIII.  

No entanto, a dificuldade em se datar horizontes mais superficiais faz com essa 

correlação temporal seja hipotética. 

O elemento comum neste horizonte cultural foi a presença de terra preta arqueológica 

como elemento majoritário, depositado sobre a camada de conchas do horizonte anterior, 

associada a grande quantidade de fragmentos cerâmicos, material lítico lascado e polido, ossos 

de peixe e total ausência de conchas no registro arqueológico. 

A formação dessas terras pretas arqueológicas ocorreu em depósitos que variaram entre 

30 a 50 cm de espessura, muitas vezes aflorando na superfície, e se espalharam por amplas 

extensões nos sítios arqueológicos. 

A cerâmica associada a este horizonte apresentou a maior variabilidade dentre todas as 

ocupações humanas investigadas na Ilha de São Luís. Além disso, foi observado o uso de 
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vegetais, palhas, carvão, minerais e cacos de cerâmica moídos, demonstrando também 

variabilidade no uso de matérias-primas. A queima oscilou entre redutora, oxidante e sanduíche, 

com núcleo variando entre redutor e oxidante. 

A forma dos recipientes indicou maior esmero técnico na montagem dos vasos, com 

contornos compostos, carenas, flanges mesiais e o uso de apliques e apêndices modelados e 

paredes finas, grossas e médias, indicando recipientes de diversos tamanhos e espessuras.  

Os atributos analisados demonstraram bordas diretas, extrovertidas, introvertidas, 

reforçadas interna e externamente, com lábio plano, arredondado e apontado. A base foi 

majoritariamente plana, com alguns poucos exemplares em pedestal. 

A reconstituição dos fragmentos cerâmicos possibilitou visualizar vasilhas arredondadas 

profundas para cozimento e estocagem, pratos, tigelas e bacias utilizadas para servir, assadores 

para processamento de alimentos animais e vegetais. 

Em relação ao tratamento de superfície a ênfase deste horizonte foi o alisamento da face 

interna e externa e preparação e ênfase da decoração, principalmente na borda e na parede, 

sendo observados alguns fragmentos em que a decoração se estendeu até o lábio. 

O tratamento plástico foi a principal técnica utilizada na decoração, em composições 

geométricas, figurativas, sinuosas, mediante a incisão, excisão, acanalado, escovado, ponteado, 

ungulado e digitado, com exemplares associados à Borda Incisa, Achurado Zonado e Inciso 

Ponteado. 

 

 

Figura 575 a-b- Horizonte ceramista terra preta arqueológica: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley 

Bandeira, 2010. 
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O emprego social da cerâmica deste horizonte foi o mais variado dentre todas as 

ocupações humanas evidenciadas na Ilha de São Luís. Foram observados assadores e raladores 

em cerâmica que indicaram o processamento de vetais e animais; como também recipientes 

associados ao armazenamento e ao cozimento. 

Além do emprego da cerâmica em atividades domesticas relacionada ao processamento 

de alimento, nos Horizontes ceramistas em terra preta arqueológica dos sambaquis da 

Panaquatira e Paço do Lumiar e nos sítios Vinhais Velho e Maiobinha I foram observados 

rodelas de fusos utilizados em tecelagem. 

Outros artefatos manufaturados em argila foram os adornos de orelha e de lábio; 

instrumentos para confecção e decoração da cerâmica, estatuetas etc. 

Para além do uso funcional e como objetos de adorno, a cerâmica esteve pela primeira 

vez, dentre todas as ocupações humanas da Ilha de São Luís, associada a ritos funerários, 

evidenciando um aspecto simbólico no trato deste tipo de cultura material. 

Nos sambaquis do Bacanga, Panaquatira e Paço do Lumiar, enterramentos secundários 

associados a este horizonte cultural foram depositados em urnas cerâmicas, na maioria das vezes 

com as mesmas características tipológicas observadas no material cerâmico para uso doméstico. 

Em algumas situações, a exemplo do Bacanga e Panaquatira, recipientes cerâmicos compuserem 

o enxoval funerário. 

O estudo da cerâmica forneceu elementos caracterizadores sobre o modo de vida das 

populações classificadas no Horizonte ceramista terra preta arqueológica. A cultura material 

apontou para um modo de vida agricultor, com cultivo de diversas espécies de plantas, 

principalmente mandioca.  

Além disso, as rodelas de fuso poderiam indicar a fabricação de redes de pesca, 

denotando que esses povos também poderiam subsistir da pesca e da coleta de frutos do mar, 

podendo tratar-se de grupos com o modo de vida caracterizado como agricultor, pescador e 

caçador. 

 

6.1.3.5 Horizonte ceramista Tupinambá 

 

O último Horizonte ceramista evidenciado nos sítios arqueológicos da Ilha de São Luís 

associou-se a presença de povos filiados à tradição Tupiguarani, subtradição Tupinambá, com 

ocorrência de cultura material cerâmica associada a esses povos no Sambaqui da Panaquatira e 

nos sítios cerâmicos Vinhais Velho e Maiobinha I. 

As ocupações deste período estão associadas a manchas de sedimento cinza-escuro, sem 

formar as terras pretas do horizonte arqueológico, em pacotes arqueológicos superficiais, não 

chegando a 30 cm de espessura. Na maioria dos contextos observados o material arqueológico 
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associado a este horizonte estava depositado em superfície ou misturado a vestígios 

remanescentes do Horizonte cerâmico em terra preta arqueológica. 

Para o horizonte ceramista não foi possível realizar datações absolutas, uma vez que 

todas as amostras submetidas a datação resultaram em idades muito recentes, não ultrapassado 

200 anos de antiguidade. Neste período não mais existiam aldeias indígenas na Ilha de São Luís, 

conforme documentação oficial do Governo do Maranhão. 

Entretanto, a limitação da evidência cronológica foi compensada pelos extensos relatos 

dos primeiros cronistas e viajantes europeus que estiveram na Ilha de São Luís. A este respeito, 

extensa descrição foi apresentada no Capítulo 3, indicando, inclusive, 27 aldeias Tupinambás no 

início do século XVII. 

No âmbito desta tese foi possível localizar três dessas aldeias: Panaquatira (Itapary), 

Vinhais Velho (Essauap) e Maiobinha I (Maioba). Nestes locais foi evidenciada cerâmica filiada 

à subtradição Tupinambá, confirmando a presença desses grupos humanos ocupando e 

habitando o período mais tardio dos sítios arqueológicos aqui investigados. 

Com base nos relatos dos cronistas é provável que o Horizonte ceramista Tupinambá 

tenha sido a última ocupação a colonizar a Ilha de São Luís antes da tomada da região pelos 

franceses. Sendo também o horizonte que permaneceu habitando a região no período do contato. 

Em escala temporal, apesar da inexistência de datas, esse horizonte esteve bem 

estabelecido na Ilha de São Luís, entre os séculos XVII e XVII, com a maioria dos sítios 

arqueológicos da região se associando a este horizonte cultural.  

Sobre a tecnologia cerâmica evidenciada nos sítios, o processo de queima variou entre 

redutora e oxidante, esta última com variação entre oxidante na face interno e externa do núcleo. 

O antiplástico foi majoritariamente representado por mineral, seguido de mineral e vegetal.  

Os atributos analisados demonstraram bordas diretas, extrovertidas, introvertidas, sem 

reforço nos lábios. A base foi majoritariamente plana e a curvatura da parede apresentou 

contorno simples. A reconstituição das formas resultou em vasilhas em calota, meia calota, 

globulares e retangulares, com recipientes profundos e rasos, tanto para estocar e preparar 

alimentos quanto para servir alimentos. 

Em relação ao tratamento de superfície o destaque desse horizonte foi o alisamento da 

face interna e externa, com ênfase na decoração pintada na face interna, com fragmentos 

apresentando pintura vermelha sobre engobo branco. 

O tratamento plástico foi representado por escovados e alguns poucos incisos na borda e 

nas paredes. 
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Figura 576 a-b- Horizonte ceramista Tupinambá: indicação estratigráfica e cerâmica. Fotos: Arkley Bandeira, 2012. 

 

O emprego social da cerâmica do horizonte Tupinambá restringiu-se ao uso doméstico, 

tendo em vista os contextos de ocorrência desse material no registro arqueológico. Estas 

estavam depositadas em estruturas de fogueiras, denotando sua utilização na cozinha para 

cozimento, processamento, acondicionamento e para servir alimentos. 

O estudo da cerâmica associado ao relato dos cronistas forneceram elementos 

caracterizadores sobre o modo de vida das populações classificadas no Horizonte ceramista de 

terra preta arqueológica. A cultura material apontou para um modo de vida agricultor, com 

cultivo de diversas espécies de plantas, principalmente mandioca. A proximidade de rios e de 

estuários pode ter facilitado a complementação da dieta com recursos aquáticos, a julgar pelos 

gastrópodes marinhos encontrados nesta camada de ocupação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ano de 2012 representou para São Luís um momento paradigmático e festivo, quando 

se comemorou a “fundação” da cidade. A tão comentada presença francesa em 1612, que deu 

origem a França Equinocial, completou 400 anos. 

Ritos e mitos foram propagandeados no discurso oficial, enaltecendo o passado glorioso 

ligado a corte francesa de Luís XIII, em confronto com algumas poucas vozes que clamavam 

por um passado ibérico, materializado na arquitetura de influência colonial portuguesa e na 

culinária. 

Por parte da intelectualidade, o cerne do debate foi muito mais estabelecer os limites da 

presença francesa em São Luís e se isso representou de fato, um ato político de fundação. 

Semelhantemente ao ocorrido nas comemorações do Descobrimento das Américas e dos 

500 anos do Brasil, a presença indígena foi ocultada e a sua história negligenciada, em nome de 

uma identidade ligada ao Velho Mundo. 

Para acalorar a situação, não deixava de ser irônico que os principais documentos 

escritos sobre os habitantes tradicionais da Ilha de São Luís daquele período foram legados a 

posteridade por dois capuchinhos franceses que acompanharam a comitiva francesa. 

A preocupação em documentar os hábitos e costumes dos habitantes locais foi a tônica 

de todo o discurso colonial francês produzido em São Luís e graças a ele, a historiografia e a 

arqueologia puderam se debruçar sobre um período que avança no passado por muito mais de 

400 anos 

Independentemente da visão adotada, a Ilha já havia sido visitada por europeus de 

distintas nações desde os Quinhentos. O contato entre estes dois mundos não se inaugurou com 

a chegada dos franceses, em 1612, simplesmente se intensificou e ganhou contornos formais. 

De fato, a fixação dos franceses na Ilha de São Luís foi bastante facilitada pelas alianças 

construídas entre os europeus que já habitavam a região e os principais das aldeias maranhenses. 

Um bom exemplo foi narrado por Abbeville, quando registrou a viagem de parte dos franceses 

pelo interior da Ilha, em visita oficial as vinte e sete aldeias e aos seus respectivos líderes. 

A expansão colonial na Ilha de São Luís, fortalecida pelos portugueses a partir de 1615, 

intensificou as relações entre indígenas e europeus e os conflitos não tardaram a acontecer. 

Tanto, que desde o final do século XIX, a administração pública reconhecia oficialmente a 

extinção de populações indígenas na capital do Maranhão. 

A perda da sociodiversidade da Ilha de São Luís resultou em danos irreparáveis para a 

memória, história e identidade da região. Em menos de 400 anos desapareceram modos de vida 
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milenarmente construídos, e junto com eles uma longa trajetória de ocupação humana nesta 

porção do Brasil. 

Não é de se estranhar, que nas comemorações dos 400 anos de São Luís o elemento 

indígena passou despercebido por toda a sociedade, refletindo o desinteresse e a desinformação 

da população sobre a longa trajetória humana vivenciada na Ilha. 

Ocupações humanas pré-coloniais na Ilha de São Luís – MA: inserção dos sítios na 

paisagem, cronologia e cultura material cerâmica intentou preencher uma lacuna deixada pela 

historiografia e antropologia, ao discorrer sobre o povoamento da Ilha de São Luís, com base 

em documentação empírica que ultrapassa os limites de competência destas disciplinas. 

Pelos métodos da arqueologia foi possível evidenciar, coletar, analisar, processar e 

interpretar uma gama de dados que possibilitou construir uma história de longa duração desta 

região, iniciada, há pelo menos, 6.600 anos A.P. 

Antes de tecer as devidas considerações que encerram este ciclo de estudo, convém 

esclarecer algumas questões que permearam esta Tese, principalmente, pelo volume de 

informações materializado em mais de mil páginas. 

Aos leitores que apontarem a falta de síntese do autor, a justificativa para tantas laudas 

se deve a ao atual panorama vivenciado pela pesquisa arqueológica no país e, especificamente, a 

alguns fatores peculiares da região de estudo, bem como pelo próprio objeto da investigação. 

Sobre o primeiro aspecto, apostar na evidência empírica como principal motor na 

construção de conhecimento sobre o passado é uma resposta a um fazer arqueológico subjetivo 

e eminentemente discursivo que vem permeado a contemporaneidade. Tal situação já ecoa no 

Brasil com pesquisas generalistas, por demais filosóficas e pouco afeiçoadas ao empírico, quase 

modismos. 

Retomando a importância do registro, a antropofagia que envolve a aquisição da 

documentação arqueológica, principalmente na escavação e no processamento de alguns tipos 

de materiais resulta na destruição da evidência, ou seja, o alicerce para interpretação 

arqueológica é manipulado in situ uma única vez. 

O que resta deste procedimento, por vezes, é o próprio sítio, a cultura material resultante 

e a documentação produzida, inclusive, para distintos olhares sobre um mesmo objeto. Até 

meados da década de 1990 esta situação era plenamente contornável, com diferentes campanhas 

de campo e pela construção de projetos de pesquisa sólidos e de longa duração, a maioria, 

acadêmico. 

A atual conjuntura fortaleceu o papel da arqueologia em estudos ambientais deslocando 

o eixo das pesquisas da academia para o meio empresarial, com problemáticas, agendas e 

interesses completamente distintos dos praticados nas instituições públicas.  
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Especificamente sobre o Maranhão, a inserção da arqueologia, conforme demostrada na 

tese está intimamente ligada ao licenciamento ambiental de empreendimentos. Isto significa 

dizer que se em uma dada área a ser empreendida houver bens de natureza arqueológica, estes 

deverão ser pesquisados exaustivamente para então ser liberados para edificação.  

Tal dinâmica, por vezes, dificulta a construção do conhecimento, uma vez que esta é 

cumulativa, processual, diacrônica e sincrônica. Neste caso, quando o sítio arqueológico está 

envolvido em licenciamento ambiental, o retorno ao mesmo é quase impossível, simplesmente 

pelo fato dele não mais existir. 

Esta tese trabalhou com dois sítios arqueológicos que foram descobertos acidentalmente 

em obras de engenharia, onde a pesquisa arqueológica foi muito mais compensatória, do que 

mitigadora. Ou seja, grande parte do sítio já estava impactada e o que restou foi pesquisado. 

Os sítios Vinhais Velho e Maiobinha I não mais existem. O que permaneceu para as 

futuras gerações restou foram a cultura material resgatada, a documentação produzida nas 

atividades de campo e a interpretação dos dados coletados. 

Os sambaquis da Panaquatira e Paço do Lumiar não estão em áreas de empreendimentos 

potencialmente lesivos, mas se localizam em regiões de crescimento urbano desordenado, 

ocupadas por classes sociais desfavorecidas, alheias a legislação de proteção dos bens 

arqueológicos. 

Além das medidas de proteção dos órgãos competentes, a pesquisa é um dos poucos 

caminhos para proteção e o conhecimento. Portanto, documentar, interpretar e divulgar são 

essenciais no fazer arqueológico da atualidade, frente à perda acelerada dos sítios. 

O segundo aspecto que justificou a ampliação deste estudo, inclusive, com a redação de 

um capítulo que extrapolou o recorte espacial adotado na Tese referiu-se ao desenvolvimento da 

arqueologia no Maranhão. 

Conforme demonstrado, a arqueologia no Estado está intimamente ligada ao 

licenciamento ambiental. A falta de institucionalização da mesma reflete-se na ausência de 

projetos de pesquisa, na formação de profissionais e no envolvimento da sociedade. Um 

exemplo é o presente estudo, que se constitui na primeira tese defendida no Maranhão sobre sua 

história pré-colonial. 

Pelo exposto, acessar os relatórios de pesquisa, na maioria das vezes disponíveis apenas 

no IPHAN; vasculhar arquivos e bibliotecas em busca de publicações que trataram da 

arqueologia local e sistematizar essas referências em forma de síntese foi uma das saídas 

encontradas para suprir a defasagem do conhecimento arqueológico do Maranhão em relação a 

outros Estados e publicar o pouco material que estava disperso.  

Por fim, o terceiro aspecto relacionou-se com a natureza do objeto de estudo desta Tese. 

Inicialmente, a pesquisa estava estruturada para investigar três sambaquis da Ilha de São Luís. 
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Desdobramentos profissionais e a necessidade de se compreender assentamentos humanos 

diferenciados dos sambaquis justificaram a inclusão dos sítios Vinhais Velho e Maiobinha I. 

Por este motivo, o esforço científico para construção da tese quase dobrou, devido à 

multicomponencialidade dos sítios e a riqueza da evidência arqueológica encontrada. Além 

disso, a ausência de interlocutores ou investigações antecedentes que pudessem servir de 

referência para analogias contribuiu para uma descrição pormenorizada dos procedimentos desta 

pesquisa. 

Feitas as justificativas sem mea culpa, a investigação realizada manteve a mesma linha 

de atuação da dissertação do autor (BANDEIRA, 2008b), empregando a Arqueologia da 

Paisagem como perspectiva teórico-metodológica para interpretação da evidência empírica. O 

diferencial se deu no amadurecimento deste conceito e a sua aplicação prática, conforme 

abordado nos Capítulos 1 e 6. 

A documentação empírica apresentada foi fruto das escavações sistemáticas em todos os 

sítios, com vistas a identificar seus contextos espaciais, os processos de formação do registro 

arqueológico e a cultura material cerâmica. Além disso, foram realizadas datações para todos os 

assentamentos, possibilitando correlacionar temporalmente toda a evidência arqueológica. 

Rememorando a hipótese inicial da tese, foi arguido que a estabilidade climática em 

zonas tropicais após 7 mil anos A.P. forneceu as condições ideais para o surgimento e expansão 

dos manguezais, que tiveram fundamental importância na fixação de grupos humanos em áreas 

costeiras e estuarinas, devido a disponibilidade regular de recursos alimentares, propiciando o 

uso contínuo e a reocupação regular dessas regiões por distintos povos. 

Esta premissa deveria ser aplicada à Ilha de São Luís, uma vez que datam do Holoceno 

Médio a expansão do ambiente marítimo-estuarino-insular e o desenvolvimento das florestas de 

mangues na região. Era de se esperar ocupações humanas estáveis neste período, favorecida 

pela alta taxa de produtividade advinda dos ecossistemas litorâneos, principalmente dos 

manguezais.  

Para testar a hipótese de trabalho foram delineados problemas de pesquisa, averiguados 

empiricamente e que estão sumarizados nas considerações a seguir. 

 O primeiro problema questionou a validade da arqueologia como área do conhecimento 

apta a estudar as ocupações costeiras da Ilha de São Luís, tendo em vista a necessidade de 

correlação dos sítios arqueológicos com o ambiente marítimo-estuarino-insular em um período 

de longa duração. 

 A união da arqueologia com as disciplinas envolvidas com o conhecimento da terra foi 

fundamental para averiguar as relações do homem com o meio ambiente, tendo em vista os 

aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hídricos, faunísticos e florísticos, tanto do 

presentem como no passado, conforme abordado no Capítulo 2. 
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Apesar dos estudos paleoambientais serem raros e generalizantes para Ilha de São Luís 

foi possível perceber que as características climáticas e ambientais não apresentaram mudanças 

significativas que se refletiram nas ocupações da região. 

A estabilidade propiciada pelos manguezais, com a riqueza de biomassa, berço de 

variadas espécies animais e vegetais, disponibilidade de matérias-primas e atuando como via de 

deslocamento forneceu as condições ideais para a fixação humana, no Holoceno Médio, em 

áreas próximas aos estuários. 

 Particularmente sobre as ocupações humanas evidenciadas no registro arqueológico da 

Ilha de São Luís, faz-se necessário esclarecimento a respeito da nomenclatura dos sítios 

arqueológicos apresentados na Tese. 

As denominações “sambaquis” ou “sítios arqueológicos” foram utilizadas para indicar 

assentamentos humanos multicomponenciais, com distintas ocupações humanas, tanto 

temporalmente, como culturalmente, mas que se assentaram em um mesmo local. A 

consagração dos nomes destes sítios, a maioria batizado antes da tese, fez com que as 

denominações antigas fossem respeitadas, causando certa confusão.  

Além disso, no caso dos sambaquis, mesmo com as múltiplas ocupações não associadas 

a este modo de vida, o elemento malacológico se sobressaiu em relação aos demais vestígios, 

justificando a manutenção do nome. Em todos os sambaquis apresentados na Tese houve 

múltiplas ocupações, sendo que a denominação sambaqui se relacionou ao um único período de 

ocupação e, provavelmente, a um modo de vida. 

A respeito das múltiplas ocupações observadas na Ilha de São Luís, o que se concluiu é 

que toda a região foi considerada um local atrativo para presença humana desde o Holoceno 

Médio.  

Corroboram com esta assertiva as datações para a região, que estabeleceram em cerca 

de 6.600 anos até 5 mil anos as ocupações mais antigas até então conhecidas. Ao considerar os 

Sambaquis do Bacanga e Panaquatira como os únicos sítios que forneceram essas datas, os 

primeiros povoadores se situaram nas baías de São Marcos e São José, próximos a linha da 

costa, onde se localizam os dois principais estuários que formam a ilha e uma abundante floresta 

de mangue. 

Apesar da proximidade dos sítios com as zonas alagadas, cabe ressaltar, que os mesmos 

estão localizados em áreas de terra firme, com disponibilidade de nascentes de água doce e 

braços de rios para navegação, que deságuam no mar. 

Estas áreas apresentam ambiente sedimentar sobreposto ao embasamento cristalino, 

caracterizadas pela presença de sequências de idade terciária e quaternária, em afloramentos 

lateríticos, a exemplo do Bacanga e em paleodunas, a exemplo do Panaquatira. 
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A faixa cronológica associada ao Holoceno Médio reduziu as primeiras ocupações 

humanas da Ilha somente aos Sambaquis do Bacanga e Panaquatira. 

No entanto, entre 2.500 anos A.P. e 700 anos A.P. para todos os sítios apresentados na 

tese existiram ocupações humanas que se encaixaram perfeitamente nesta faixa cronológica. 

 Neste período o nível médio do mar começou a se estabilizar nos contornos atuais, e 

novos locais para habitação foram evidenciados, inclusive, distantes da linha da praia, a 

exemplo do Sambaqui do Paço do Lumiar e o Sítio arqueológico Maiobinha I. Apesar da 

distância, os estuários poderiam ser acessados pelos braços de rios, que eram influenciados 

diariamente pelo regime de marés. 

 É plausível considerar que as áreas onde se situam os sambaquis do Bacanga e 

Panaquatira estavam ocupadas uma vez que a cronologia destes sítios se estendeu de 3 mil até 

cerca de 700 anos A.P., faixa cronológica em que se inserem o Sambaqui do Paço do Lumiar, 

Vinhais Velho, Sambaqui da Maiobinha e o Sítio arqueológico Maiobinha I. 

 Conforme demonstrado no Capítulo 6, as condições favoráveis encontradas pelos 

grupos humanos na Ilha de São Luís permitiram ocupações duradouras, observadas nas 

características do registro, tanto no pacote arqueológico, como também na cultura material. 

Confirmou esta assertiva a disponibilidade de recursos e matérias-primas no entorno das 

áreas de habitação, mapeados nas pesquisas de campo, possibilitando delinear um raio de menos 

de 3 km para acesso aos itens mais necessários à existência humana, a exemplo de água doce, 

áreas de pesca, coleta e caça, bancos de argilas e rochas etc.  

Além disso, a ausência de mudanças climáticas bruscas que pudessem afetar as fontes 

desses recursos também favoreceu as reocupações das mesmas áreas, como observado no 

registro arqueológico. 

Outra questão delineada na investigação associou-se as características dos 

assentamentos e suas correlações com a homogeneidade e/ou diversidade das ocupações na Ilha 

de São Luís. 

A evidência arqueológica demonstrou, tanto na cultura material cerâmica, como 

também no pacote arqueológico relacionado aos distintos períodos de ocupação dos sítios que 

houve na Ilha de São Luís, ao longo de mais de 6.600 anos de existência humana, uma 

multiplicidade de povos, com especificidades sociais e culturais, possíveis de acessar na 

documentação empírica. 

A sequência cronológica construída para Ilha de São Luís, associada às camadas 

arqueológicas e a cultura material cerâmica foram as principais evidências para se discutir a 

diversidade de grupos humanos na região, uma vez que a implantação dos sítios na paisagem 

não se constituiu em variável segura para se perceber diferenças concernentes à implantação 

espacial dos assentamentos, uma vez que todos foram frutos de reocupações.  
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A este respeito, os conjuntos cerâmicos foram isolados com base no estudo tipológico, 

enfocando, principalmente, as formas das vasilhas, os antiplásticos, as queimas, decorações e, 

principalmente, a proveniência dos mesmos em relação ao pacote arqueológico. Quando houve 

disponibilidade de datas, os conjuntos cerâmicos foram inseridos temporalmente.  

Conforme apresentado nos Capítulos 4, 5 e 6 a evidência arqueológica possibilitou 

discutir a existência de pelo menos cinco períodos de ocupação para Ilha de São Luís em tempos 

pré-históricos: 

 Horizonte ceramista pré-sambaquieiro; 

 Horizonte ceramista sambaquieiro associado à tradição Mina; 

 Horizonte ceramista Maiobinha simples; 

 Horizonte ceramista associada à terra preta arqueológica; 

 Horizonte ceramista Tupinambá. 

 

Somam-se aos horizontes pré-históricos, ocupações indígenas do período do contato e 

pós-contato, além de assentamentos históricos associados aos colonos europeus, onde a 

presença indígena foi confirmada até o Setecentos. 

O Horizonte ceramista pré-sambaquieiro associou-se ao período mais antigo de 

ocupação humana da Ilha de São Luís conhecido até o momento. As evidências estão presentes, 

seguramente, nos Sambaquis do Bacanga e Panaquatira. Apesar de existir cerâmica bastante 

semelhante a deste horizonte encontrada no Sambaqui do Paço do Lumiar, as idades são bem 

mais recentes.  

O Horizonte ceramista sambaquieiro associado à tradição Mina poderia ser considerado 

o “período clássico” de ocupação da Ilha de São Luís. Entre 5.500 até 700 anos A.P toda a 

região foi ocupada por grupos ligados à exploração de recursos aquáticos, que acumularam 

intencionalmente grande quantidade de restos alimentares. Os sítios com ocupações associadas a 

este modo de vida estão presentes por toda a região, inclusive, em áreas continentais do Estado. 

A amplitude temporal e dispersão espacial deste modo de vida resultaram na evidência 

arqueológica mais abundante para as ocupações pré-coloniais da Ilha de São Luís.  

Situação semelhante só seria observada cerca de mil anos após a existência deste grupo, 

no período de existência dos Tupinambá. No entanto, as informações disponíveis para esta 

ocupação estão alicerçadas muito mais nos relatos dos cronistas do que na evidência 

arqueológica. 

Entre a ocupação Sambaquieira e a presença Tupinambá, forte evidência de grupos 

relacionados com a floresta tropical foi observada no registro arqueológico. Corroborou com 

esta interpretação a presença de terra preta depositada sobre o pacote associado ao período 
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sambaquieiro e uma multiplicidade de tipos cerâmicos que remetem aos horizontes conhecidos 

para região amazônica.  

Esta ocupação, provavelmente surgiu após 700 anos A.P, quando a evidência associada 

aos sambaquieiros desapareceu do registro arqueológico e se estendeu até a presença 

Tupinambá. No entanto, vários questionamentos surgiram na elaboração desta Tese 

relacionados a período de ocupação Tupinambá, principalmente sobre os locais das vinte e sete 

aldeias indicadas pelos franceses.  

Ao considerar as aldeias do Itapary, Paço do Lumiar, Maiobinha e Vinhais Velho dentre 

as áreas de habitação desses povos, somente o Vinhais Velho apresentou cultura material, em 

proporções reduzidas, diga-se, que poderiam se relacionar com a ocupação Tupinambá. 

Além disso, outras situações peculiares surgiram da tese, a exemplo da ocupação 

ceramista observada nos estratos mais profundos do Sítio arqueológico Maiobinha I, não 

observada em nenhum dos outros sítios arqueológicos estudados, com um conjunto cerâmico 

bastante diferenciado, datado em torno de 2 mil anos A.P.  

A esse respeito, a tecnologia cerâmica auxiliou, sobremaneira, na identificação e 

distinção das ocupações humanas da Ilha de São Luís, quando considerados aspectos 

tecnológicos e funcionais, permitindo inferir aspectos sobre o modo de vida e confirmar a 

existência de um núcleo de produção e consumo de cerâmica bastante antigo. 

Primeiramente, um aspecto peculiar sobre a Ilha de São Luís relacionou-se com a 

adoção da cerâmica no dia a dia dos grupos, sendo esta a principal evidência dos sítios 

arqueológicos, independente da ocupação humana a qual está relacionada.  

A este respeito, todos os sítios e ocupações investigados apresentaram cerâmica no 

registro arqueológico. Pelo exposto, argumentou-se que a Ilha de São Luís foi colonizada 

apenas por povos ceramistas, desde o sexto milênio antes do presente. 

Ao mesmo tempo, questiona-se a existência de ocupações humanas pré-cerâmicas e 

caso existam qual seria o contexto de sua ocorrência, pois em toda a bibliografia apresentada e 

na literatura arqueológica conhecida não existe indicação de assentamentos ou cultura material 

associados aos grupos pré-cerâmicos.  

Apesar disso, em termos locacionais, o baixo Itapecuru, no estuário da baía de São José, 

em área continental, conforme apresentado no Capítulo 3 foi evidenciada longa sequência de 

ocupação humana vizinha a Ilha de São Luís, com os primeiros caçadores-coletores datando do 

nono milênio em diante e se estendendo até o período ceramista, iniciado em torno do quarto 

milênio em diante. 

Retomando a caracterização dos conjuntos cerâmicos relacionados com as ocupações 

humanas da Ilha de São Luís, o estudo tipológico também indicou grande diversidade de formas 
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e emprego de matérias-primas que poderiam ser relacionados com as escolhas e ao arcabouço 

tecnológico dos grupos humanos que habitaram a região. 

O conjunto cerâmico mais antigo associou-se ao período pré-sambaquieiro, com forma, 

queima, antiplástico e decoração bastante diferenciados dos conjuntos cerâmicos associados às 

ocupações posteriores, conforme ilustrado nos Capítulos 5 e 6. 

Mudança nas formas e o uso diferenciado de matérias-primas se relacionaram aos 

períodos de ocupação, a exemplo do uso de antiplástico mineral para o conjunto cerâmico mais 

antigo; concha para o período sambaquieiro; vegetal para a ocupação associada a terra preta e 

mineral e caco cerâmico triturado para as cerâmicas filiadas a ocupação Tupinambá.  

Os tratamentos de superfície, acabamentos e decorações também refletiram 

diferenciações associadas ao período de ocupação humana, a exemplo da presença de incisões 

geométricas nas bordas do conjunto cerâmico mais antigo; ocorrência de escovados na face 

externa e polimento na face interna da cerâmica filiada aos sambaquieiros, inexistência de 

decoração nas cerâmicas do horizonte mais antigo do Sítio Maiobinha I; multiplicidade de 

formas e padrões decorativos no conjunto associado à terra preta, com bordas incisas, incisos 

ponteados, zonados e o uso de pigmentos nas cerâmicas filiada aos Tupinambás.  

Tais características foram recorrentes em todas as ocupações evidenciadas nos sítios 

arqueológicos estudados e se relacionaram com os mesmos pacotes arqueológicos, com exceção 

do Maiobinha I, que apresentou especificidades próprias. 

Além dos aspectos tecnológicos, o emprego social da cerâmica auxiliou na inferência 

dos modos de vida associados aos grupos humanos que ocuparam a Ilha de São Luís. A 

existência de formas esféricas e arredondadas nas ocupações sambaquieiras, sem grande 

variação nos recipientes cerâmicos indicou o uso de panelas para cozimento dos moluscos, 

tendo em vista a facilidade no processamento da carne com a abertura das valvas após 

aquecidas; ao passo que a multiplicidade de formas observada nos horizontes associados a terra 

preta e Tupinambá, com vasilhas abertas e fechadas, pratos, panelas, tigelas, assadores, etc. 

indicaram a utilização da cerâmica para processamento, cozimento e armazenagem de alimentos 

e líquidos, em uma gama maior de atividades. 

Rodelas de fuso observadas em quase todos os sítios pesquisados, relacionadas com a 

ocupação em terra preta indicou a tecelagem de fibras vegetais para confecção de redes, 

materiais para pesca, etc. 

A visualização de marcas de cesta nos fundos dos recipientes cerâmicos também 

indicou a existência de manufatura de objetos em palhas e fibras no período sambaquieiro. 

Assadores e raladores observados nos horizontes de terra preta e Tupinambá confirmaram o 

processamento de vegetais, provavelmente cultivados por esses povos. 
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 O emprego da cerâmica também foi observado em outros contextos, além da cozinha, a 

exemplo da fabricação de adornos de orelha e lábio, pingentes etc. e na manufatura de artefatos 

para decorar a cerâmica, como os carimbos corporais e instrumentos serrilhados para realização 

de incisões na cerâmica. 

Sepultamentos associados aos horizontes de terra preta utilizaram vasilhas cerâmicas 

como acompanhamento funerário, ao passo que os esqueletos evidenciados nas camadas 

sambaquieiras não havia cerâmica junto dos mesmos, denotando usos diferenciados do mesmo 

objeto. 

Conforme exposto, esta Tese apresentou um panorama inédito sobre o povoamento da 

Ilha de São Luís, a partir de cinco sítios arqueológicos, que apresentaram múltiplas ocupações 

humanas.  

As problemáticas que nortearam a investigação, juntamente com a hipótese criada para 

explicar a existência dos sítios arqueológicos foram satisfatoriamente respondidas à luz da 

evidência empírica. 

No entanto, a pesquisa não estaria completa sem os inúmeros questionamentos que 

surgiram no decorrer da investigação, inclusive, grande parte deles tão significativos quanto às 

respostas obtidas pela pesquisa. 

Conforme abordado no início dessas considerações, a Tese encerrou um ciclo de muitos 

outros que estão por vir, não apenas na arqueologia da Ilha de São Luís, mais de todo o 

Maranhão. É de suma importância que outros investigadores surjam no cenário local, pois a 

interlocução em arqueologia é de fundamental importância no processo de compreensão do 

passado. 

Acreditando firmemente que a arqueologia do Maranhão encontra-se em um novo 

patamar, novas questões deverão nortear as futuras investigações na região, a exemplo das rotas 

de penetração na Ilha de São Luís para cada período de ocupação, a começar pela busca dos 

sítios pré-cerâmicos, caso existam. 

Para as ocupações já conhecidas, múltiplas questões carecem de aprofundamento e 

estudos particularizados: 

Seria a ocupação ceramista mais antiga da Ilha de São Luís um exemplo de 

desenvolvimento local, sendo a região um foco de inovação? 

As semelhanças entre as ocupações sambaquieiras do Pará e Maranhão poderiam 

indicar possíveis caminhos pelas rias do litoral amazônico, entre 5.500 anos ou mais? Qual 

região foi primeiramente colonizada? 

Os relatos dos cronistas e viajantes franceses seriam fidedignos em informar sobre a 

chegada dos Tupinambás vindos do litoral nordestino, em fuga do contato com os portugueses, 

em meados do século XVI? E as possíveis levas de grupos associados à cerâmica policroma 
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advindos da Amazônia, entre 500 a mil anos antes do contato com europeu não se assentaram 

em São Luís? 

Para as outras ocupações humanas observadas, o que caracterizaria a formação das 

terras pretas e as possíveis semelhanças com aos tipos observados no seio da floresta tropical? O 

que explicaria a diversidade cerâmica deste período? 

Em relação à cronologia, o que explicaria o hiato cronológico entre 3 mil a 2.500 anos 

A.P. para a Ilha de São Luís? Quais os motivos para a ausência de datas no registro 

arqueológico, uma vez que não houve evidência de abandono? 

Novas pesquisas com problemas orientados para o refinamento do que já se conhece da 

Ilha de São Luís é de extrema relevância. Além disso, a descoberta de novos sítios 

arqueológicos, principalmente em regiões vizinhas, nos bordos continentais, é fundamental para 

ampliação da visão regional em um movimento contrário ao apresentado neste estudo: a Ilha 

olhando para fora! 

Oxalá que nos próximos 400 anos a Ilha de São Luís tenha muito mais a nos contar... 
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