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Introdução 

 

  A presente dissertação discorre sobre a ocupação pré-histórica da Ilha de São 

Luís-Maranhão, a partir da pesquisa arqueológica realizada no sambaqui1 do Bacanga, cujos 

trabalhos de campo evidenciaram vestígios materiais de populações pescadoras- coletoras- 

caçadoras e ceramistas estabelecidas na região, em torno de 6.600 anos antes do presente e 

que permaneceram habitando esse assentamento até o ano 900 antes do presente. 

  As comunidades de pescadores-coletores-caçadores pré-coloniais, comumente 

denominadas de populações sambaquieiras, constituem um agrupamento humano que deixou, 

de forma evidente, uma quantidade considerável de testemunhos materiais de sua 

permanência no território brasileiro. Grupos humanos que partilharam aspectos sócio-

culturais bastante semelhantes, a exemplo do acúmulo de restos materiais e alimentos na área 

de moradia e a utilização desse mesmo espaço para atividades cotidianas, de sepultamento e 

habitação, ocuparam, por um longo período de tempo, um vasto território da costa, bem como 

áreas ribeirinhas e estuarinas. 

 Os marcos mais evidentes desses povos pré-históricos são os grandes 

aglomerados, resultado do acúmulo sistemático de conchas e outros vestígios alimentares e 

materiais, que mesmo na atualidade, em sua forma vestigial, formam plataformas elevadas, 

chamados de sambaquis, ou seja, a denominação mais comum para o assentamento 

característico das populações de pescadores-coletores-caçadores. 

  A maior parte da literatura disponível acerca destes sítios habitualmente os 

considera um produto de populações de pequena expressão demográfica, “bandos”, com 

grande mobilidade em um território envolvendo uma variedade de ambientes costeiros, cuja 

subsistência estaria baseada na coleta de moluscos e pesca (DE BLASIS & AFONSO, 2000). 

Entretanto, a nova geração de arqueólogos começa a discutir a complexidade social dessas 

populações, especulando sobre a presença de chefes e enfocando o elaborado ritual funerário 

(DE BLASIS et. al., 1998; LIMA & MAZZ, 1999/2000; GASPAR, 2000a). 

  A tendência atual aponta para a localização desses assentamentos humanos na 

faixa costeira não apenas como locais de habitação e sepultamentos, mas também, como 

                                                 
1 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. 
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monumentos destinados a marcar a paisagem (AFONSO& DE BLASI, 1994; FISH, et. al., 

2000; SCHELL-YBERT, et. al., 2003), visto que a evidência arqueológica atesta que os sítios 

eram localizados estrategicamente para a exploração de áreas ricas em peixes e moluscos, em 

mangues e florestas (BANDEIRA, 1992; FIGUTI, 1993; KNEIP, 1994; TENÓRIO, 1996; DE 

MASI, 2001). A distribuição espacial, sempre em grupos, indica estabilidade territorial 

(GASPAR, 1998; 2000b; 2003; BARBOSA, 2001; KIPNIS & SCHEEL-YBERT, 2005). Com 

relação às estratégias de subsistência, até a década de 1980 acreditava-se que a dieta das 

populações pescadoras-coletoras-caçadoras era composta quase que inteiramente de 

moluscos. Apenas na última década, a pesca foi reconhecida como mais relevante que a coleta 

de moluscos, no que tange aos hábitos alimentares (LIMA, 1991; BANDEIRA, 1992; 

FIGUTI, 1993, 2000). 

 A bibliografia acerca do tema aponta para a existência de sambaquis no litoral 

centro-sul do Brasil, bem como para a costa do Pará e do Maranhão. Nos sítios da região 

Norte do país um elemento arqueológico se destaca em relação aos demais, trata-se de uma 

cerâmica temperada com concha, cujo antiplástico, por ser um marcador bem característico 

em relação aos outros tipos cerâmicos do Brasil, foi o motivador para a criação de uma 

tradição ceramista denominada de Mina.  

  Um aspecto importante sobre a cerâmica filiada à tradição Mina é a sua relativa 

antigüidade em relação aos primeiros conjuntos cerâmicos de todo o continente americano, 

ficando estabelecida em estudos realizados na região do Salgado paraense uma idade de cerca 

de quase 6.000 anos antes do presente para as primeiras cerâmicas produzidas no Brasil.  

  Considerando a existência de sambaquis em todo o litoral maranhense, com 

ocorrência de cerâmica no registro arqueológico e o fato de que as pesquisas realizadas no 

Pará suscitaram mais questionamentos e encaminhamentos para futuras investigações, do que 

estabelecido um contexto bem fundamentado para a existência de sambaquis cerâmicos 

bastante antigos nessa porção do país é que se encontrou justificativa para proposição de um 

projeto de pesquisa sobre os sambaquis da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão. 

  Neste sentido, elaborou-se um primeiro projeto de pesquisa denominado de O 

sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís-Maranhão: um estudo sobre a ocorrência 

cerâmica no registro arqueológico, que teve como cerne o estudo da dinâmica sócio-cultural 

das populações pescadoras-coletoras-caçadoras-ceramistas desse sambaqui. 

  Desde os primeiros momentos, compreendeu-se que os estudos sobre o 

sambaqui do Bacanga e a ocorrência cerâmica no registro arqueológico só lograriam êxito, a 

partir da construção de uma cronologia que possibilitasse a inserção desse sítio no plano 



 3 

temporal. Um segundo passo seria visualizar esse sambaqui no plano espacial, a partir da 

correlação dos dados já alcançados para os sambaquis do Pará. A conjunção de informações 

temporais e espaciais, aliada à análise dos elementos culturais obtidos em escavação 

sistemática definiu um contexto para as primeiras interpretações acerca do sambaqui do 

Bacanga. 

  Além disso, sistematizaram-se informações sobre o ambiente atual em que se 

localiza o sítio com vistas a identificar os aspectos naturais que supostamente possibilitaram 

ou incidiram na ocupação e permanência de populações pescadoras-coletoras-caçadoras e 

ceramistas neste assentamento e até que ponto tais informações poderiam esclarecer os 

questionamentos sobre a presença de cerâmica.  

  A esse respeito, essa dissertação buscou parâmetros que pudessem sustentar 

afirmações relacionadas à cerâmica antiga em sambaquis. Neste sentido, a bibliografia 

consultada questão apontou que cerâmicas antigas são freqüentemente encontradas em 

situações ribeirinhas e costeiras, de baixa altitude, muitas vezes com padrão de assentamento 

e subsistência não sedentário e sem agricultura. Os recipientes daquele período apresentavam 

tratamento de superfície com acabamento plástico, facilmente realizável, a exemplo de 

incisão, pontos, impressões, estampados, marcas de cordas, enquanto a pintura é 

eventualmente encontrada. 

  Dadas as circunstâncias relacionadas aos aspectos locacionais dos sambaquis, 

particularmente a inserção do sambaqui do Bacanga em uma região estuarina-marinha, 

buscou-se caracterizar tal ambiente, com vistas a investigar se a alta taxa produtiva advinda 

dos manguezais poderia ter possibilitado a existência de populações semi-sedentárias ou 

sedentárias e ainda ter atuado como fator estimulante no advento da tecnologia cerâmica. 

   Diante do exposto, o projeto de pesquisa buscou problematizar sobre os 

pescadores-coletores-caçadores envolvidos na construção do sambaqui em questão e sua 

correlação com o ambiente estuarino-marinho, e em que medida, tais elementos poderiam se 

associar a uma produção cerâmica antiga, ocorrendo em camadas profundas. Dessa forma, 

muitos questionamentos giraram em torno dessa problemática, como descritos a seguir: 

• O ambiente estuarino, com sua alta taxa produtiva advinda dos manguezais, 

possibilitaria a existência de populações sedentárias de pescadores-coletores-

caçadores- ceramistas no litoral maranhense e qual seria a relação com o surgimento 

da cerâmica? 
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• A disponibilidade regular de recursos poderia ter conduzido ao uso contínuo ou a 

reocupação regular de áreas costeiras e estuarinas da Ilha de São Luís por um longo 

período? 

• Os vestígios zooarqueológicos e florísticos esclareceriam sobre as estratégias de 

exploração e captação de recursos no meio ambiente e sobre a dieta dessas populações 

e poderiam informar sobre o surgimento da cerâmica? 

• As estruturas e a disposição dos artefatos in situ poderiam informar sobre a 

espacialidade e as formas de assentamento dos sambaquis em questão (áreas de 

moradia, oficinas, cemitérios) e sobre a adoção e o uso da cerâmica? 

• Que fator (es) favoreceu (ram) a ampla adoção da cerâmica nesses sambaquis? 

• A manufatura de cerâmica estaria associada a algum cultivo vegetal ou a coleta, 

preparo e consumo de peixes e moluscos? 

• A julgar pelas datações absolutas conhecidas até o momento, poderia 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? 

  A partir das relações tecnológicas resultantes de escolhas de matérias-primas e 

de gestos técnicos refletidas nos atributos da documentação cerâmica, lítica e óssea foram 

levantadas as seguintes questões: 

• O surgimento da manufatura cerâmica no sambaqui do Bacanga poderia ser definido 

com base na estratigrafia por camadas naturais e cronologia (datações absolutas)? 

• A cerâmica poderia ser considerada um indicador de diferenciação cultural entre os 

sambaquis do litoral Centro-Sul e do Norte? 

• É possível correlacionar a manufatura da cerâmica com a coleta de moluscos? 

• O tempero da cerâmica do sambaqui do Bacanga é peculiar no quadro da cerâmica do 

litoral equatorial amazônico (caracterizado pelo uso de conchas trituradas e 

calcinadas) ou assemelharia-se ao tempero da cerâmica da tradição Mina? 

• Os pisos ocupacionais evidenciados forneceriam informações sobre a dieta desses 

pescadores-coletores-caçadores, inclusive indicando mudanças ambientais 

perceptíveis no registro arqueológico? 

• A análise tecnotipológica da cerâmica forneceria subsídios para uma diferenciação 

cultural entre as populações assentadas no sambaqui do Bacanga? 
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• As matérias-primas argilosas, o antiplástico e as formas apresentariam aspectos 

recorrentes ou divergentes entre a cerâmica das populações sambaquieiras e pré-

sambaquieiras no sítio em estudo? 

  Neste sentido, construíram-se os seguintes objetivos: 

• Problematizar acerca do povoamento pré-histórico do litoral maranhense, a partir da 

pesquisa arqueológica dos grupos pescadores-coletores-caçadores envolvidos na 

construção do Sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís-MA e sua correlação com o 

aparecimento de cerâmica em camadas profundas. 

• Compreender o processo de formação do sítio através da análise pormenorizada do 

registro arqueológico escavado e do estabelecimento de cronologias pautadas na 

estratigrafia e em datações físico-químicas. 

• Caracterizar o(s) grupo(s) populacional (is) que construiu (ram) e ocupou (ram) o 

Sambaqui do Bacanga, a partir da análise tecnotipológica da cerâmica, associada ao 

estudo dos demais testemunhos arqueológicos. 

• Entender a espacialidade do Sambaqui do Bacanga, através da evidenciação de 

estruturas e disposição dos testemunhos arqueológicos in sito e no cruzamento de 

dados intra-sítio. 

   No plano teórico-metodológico buscou-se fundamentação científica para 

interpretação dos dados arqueológicos a partir da utilização das premissas elaboradas pela 

Arqueologia da Paisagem e pela Antropologia das Técnicas, visto que se reconhecem a 

amplitude dessas abordagens e a variedade de contextos em que as mesmas podem ser 

aplicadas. Neste sentido, uma discussão sobre os aspectos históricos e filosóficos que 

permeiam os conceitos basilares dessa premissa investigativa, bem como a sua aplicação no 

plano arqueológico foi desenvolvida no decorrer da dissertação.  

   Para a obtenção da documentação empírica a pesquisa embasou-se nos 

ensinamentos da escola francesa, quando da utilização do método de Superfícies Amplas, 

adaptado ao solo brasileiro para evidenciação de estruturas, disposição espacial da cultura 

material e as correlações com o fator tempo, concebendo os solos arqueológicos como 

arquivos materiais do passado de populações ágrafas. 

   A investigação e análise do material arqueológico aglutinaram uma gama de 

especialidades que se envolveram no levantamento topográfico, altimétrico e na execução de 

plantas e desenhos da distribuição espacial dos vestígios evidenciados, na caracterização 

geoambiental do entorno do sambaqui, na datação do material arqueológico, na análise 
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técnica da cerâmica, na identificação dos vestígios arqueofaunísticos, além da interpretação 

dos dados arqueológicos, principalmente o vestígio cerâmico, culminando na reprodução 

hipotética das formas, por softwares atuais. 

   Em síntese, a dissertação foi estruturada com vistas a ilustrar, de forma simples 

e objetiva, os resultados obtidos em três anos de atividades ininterruptas, que envolveram os 

procedimentos concernentes preparação, condução e coordenação da própria escavação, 

contato com laboratórios para envio de amostras e análise do material arqueológico. 

   Pelo exposto, os itens e subitens ficaram assim representados:  

   O capítulo 1 compreende uma revisão e sistematização acerca do objeto de 

investigação, em que constam dos subcapítulos, a saber: cerâmica antiga e ocupações pré-

históricas costeiras; um breve panorama sobre os sambaquis do Brasil; os sambaquis do litoral 

equatorial amazônico: um ponto discutível na arqueologia brasileira; um panorama sobre a 

ocorrência de cerâmica antiga em sambaquis na área de floresta tropical; as principais 

referências da cerâmica Mina na literatura arqueológica; histórico sobre as pesquisas 

arqueológicas no Maranhão e as campanhas arqueológicas de Mário Ferreira Simões em São 

Luís: universo empírico e produção de conhecimento. 

   O capítulo 2 corresponde aos pressupostos teórico-metodológicos utilizados na 

dissertação e estão assim divididos: paisagem, espaço e a produção do conhecimento; 

Arqueologia da Paisagem: pressupostos teóricos; Arqueologia da Paisagem: aporte 

metodológico; aplicação prática do conceito de Arqueologia da Paisagem; relações entre a 

técnica, tecnologia e cadeia operatória no estudo da cultura material pré-histórica. 

  O capítulo 3 registra o contexto ambiental e foi desenvolvido em torno dos 

subcapítulos: Paisagem e a ocorrência de sambaquis no litoral equatorial amazônico; o 

mangue: cenário de ocupação humana no litoral maranhense; inserção geográfica do 

sambaqui do Bacanga; caracterização da paisagem do sambaqui do Bacanga; levantamento 

faunístico do Parque Estadual do Bacanga. 

  O capítulo 4 descreve os procedimentos adotados na pesquisa arqueológica 

centrado nos subcapítulos: a pesquisa arqueológica: o enfoque metodológico; os 

procedimentos de campo; setores da escavação (área de escavação 1, trincheira exploratória, 

perfil 1 e perfil 2); a descrição da estratigrafia evidenciada nos perfis arqueológicos, as 

estruturas arqueológicas, os métodos de datação, as datações obtidas, interpretação da 

estratigrafia do sambaqui do Bacanga à luz das correlações intra-sítio e correlações espaço-

temporais entre o sambaqui do Bacanga e os demais sambaquis do litoral equatorial 

amazônico. 
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  O capítulo 5 trata da análise dos vestígios cerâmicos e estruturou-se pelos 

seguintes tópicos: critérios utilizados na análise cerâmica, os componentes técnicos da 

cerâmica, seqüência operacional e emprego social da manufatura cerâmica, os resultados da 

análise cerâmica, métodos empregados no estudo técnico, análise tecnotipológica da cultura 

material cerâmica, morfologia e reconstituição hipotética das formas cerâmicas, o uso de 

matérias-primas. 

  O capítulo 6 compreende a análise dos demais vestígios arqueológicos, sendo 

estes: os líticos, análise dos elementos evidenciados, análise do material arqueofaunístico, 

identificação anatômica/taxonômica, considerações sobre a arqueofauna do sambaqui, 

identificação das espécies, artefatos em ossos, conchas e dentes, a pesca como atividade de 

longa duração no registro arqueológico do sambaqui do Bacanga, os vestígios florísticos. 

   Por fim, às considerações finais, seguida das referências bibliográficas e 

anexos. 
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Capítulo 1 

Revisão e sistematização da bibliografia acerca das ocupações costeiras: 

sambaquis 

1.1.Cerâmica antiga e ocupações pré-históricas costeiras 

   Cerâmica é um dos produtos mais tangíveis da cultura humana. Sua 

manufatura, relativamente dispersa entre os povos do mundo, a qualidade de ser quase 

imperecível, sua persistência através do tempo e sua presença quase universal têm feito dela 

um instrumento muito valioso para os arqueólogos em seu estudo sobre o passado (ARNOLD, 

1985). 

  A argila, principal matéria-prima para fabricação da cerâmica, começou a ser 

mais amplamente manipulada por caçadores-coletores complexos e não sedentários no final 

do Pleistoceno e início do Holoceno, em áreas com abundância de recursos, especialmente em 

zonas ribeirinhas e costeiras tropicais e subtropicais, como parte de um processo mais geral de 

intensificação social e de recursos (RICE, 1999).  

  A adoção da cerâmica tem freqüentemente sido interpretada como um 

importante passo para a emergência de complexidade (HOOPES, 1994) e quando a produção 

cerâmica se constitui parte integrante de uma sociedade, apresenta, ao nível material, 

sensíveis singularidades que caracterizam o sistema tecnológico dos grupos humanos. Além 

disso, atua como um excelente indicador das condições estruturais, permitindo ascender a 

distintas instâncias da totalidade social e o modo de vida dos povos estudados.  

  As condições tecnológicas da cerâmica informam sobre as particularidades de 

obtenção, manipulação, tratamento e utilização da matéria-prima, que englobam as relações 

com o meio ambiente e o objeto de trabalho através do processo produtivo, ao passo que o 

estudo das formas permite conhecer os elementos de caráter funcional, como os modos e 

meios de produção e sua correlação com padrões estéticos (SÁNCHEZ, 1990). 

  Algumas hipóteses são defendidas pelos estudiosos sobre a gênese da 

cerâmica, sendo comum na bibliografia o enfoque arquitetônico, cuja invenção teria surgido a 

partir do uso da argila na edificação; a culinária que defende que a cerâmica foi 

primeiramente pensada para se criar recipientes rígidos para armazenar, estocar, esquentar e 

assar; a adaptativa que considera que a intensificação de recursos modificou aos padrões de 

subsistência e dieta, na transição do Pleistoceno para o Holoceno, estabelecendo novas 

demandas e necessidades e a sócio-cultural, que percebe o surgimento da cerâmica como bens 
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de prestígio e de valor social e simbólico, utilizados para mediar as relações inter e extra-

grupais em festas, rituais, presentes, etc. 

   Hoopes & Barnett (1995) atestam que origem da cerâmica encontra-se 

envolvida em um complexo conjunto de fatores ecológicos, históricos, econômicos e sociais 

que diferem grandemente entre as sociedades do passado. Sobre esse tema, Rice (1999) 

reconhece que caçadores-coletores ao ocuparem ambientes ricos em recursos, no fim do 

Pleistoceno, intensificaram a exploração destas regiões optando pela seleção de produtos 

protéicos e altamente disponíveis (sementes, furtos do mar etc.), ocasionando a permanência 

duradoura desses grupos nestes ambientes. Esse panorama pode ter conferido condições 

suficientes para o surgimento da cerâmica. 

  Em relação à temporalidade, as mudanças climáticas e do nível do mar no 

Médio Holoceno, entre 7.000 e 4.000 anos A.P., que transformaram regiões costeiras e 

ribeirinhas, provendo habitats variados e abundantes para exploração e fixação dos 

pescadores-coletores-caçadores corroborando para a assertiva de Rice.  

  Analisando a bibliografia acerca da cerâmica antiga alguns elementos 

recorrentes caracterizam o contexto de sua ocorrência: sítios tipo sambaquis, localizados em 

ambientes de baixa altitude, com indícios de um padrão de assentamento e subsistência das 

populações ocupantes do tipo não sedentário e sem agricultura, com evidência para uma dieta 

baseada na pesca, coleta de moluscos, crustáceos, sementes e frutas, além da caça 

(SCHIFFER & SKIBO, 1987; HOOPES & BARNETT, 1995; RICE, 1999; LONEY, 2000). 

   Em termos sistêmicos, um conjunto de fatores ambientais, processos sócio-

econômicos e simbólicos contribuíram para o surgimento e a ampla adoção da cerâmica em 

várias partes do mundo. Um esforço global neste sentido tem sido o aumento das pesquisas 

que buscam diferenças e similaridades entre os sítios, estabelecendo contextos arqueológicos 

regionais bem consolidados.  

  Para Rice (1999) algumas hipóteses corroboram para o surgimento da cerâmica 

em diversos contextos: 

• Os sítios com cerâmica antiga situam-se em áreas chuvosas e úmidas tropicais ou 

subtropicais, em altitudes de cerca de 38º. Uma característica comum é que a cerâmica 

é encontrada em ambientes costeiro e/ou estuarino, em baixo e médio cursos de 

sistemas ribeirinhos maiores;  

• Os ambientes apresentam baixa altitude (entre a latitude de 23º 27’ Norte e Sul) e 

exibem uma variedade de ecossistemas, com menor variação sazonal devido a pouca 
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oscilação da temperatura e ao regime regular de chuvas. Áreas costeiras possuem alta 

energia e demonstram uma variedade biótica, altamente produtiva para a exploração 

humana. Além disso, tais regiões são caracterizadas por uma alta produtividade e fonte 

de grande biomassa, com sazonalidade relativamente reduzida e ampla diversidade de 

recursos, principalmente os aquáticos, que incluem peixes, crustáceos, moluscos, além 

de mamíferos e plantas; 

• Com relação ao padrão de assentamento, os sítios com cerâmica antiga não 

apresentam evidências para ocupações sedentárias e permanentes. Em muitas das 

regiões costeiras e ribeirinhas o sistema de assentamento e subsistência dos sítios estão 

mais associados à coleta e forrageio semi-sedentário de longa duração, com prováveis 

movimentos sazonais do litoral para os campos do interior. 

• Evidências em várias regiões costeiras indicam que os sítios portadores de cerâmica 

apresentam vestígios arqueo-faunísticos de uma dieta focada na caça, pesca e coleta, 

com ênfase na exploração dos frutos do mar; 

• A maioria dos assentamentos é tida como sambaquis e apresentam evidência para 

cultivo incipiente ou manejo der algumas espécies, do tipo house garden. 

 Sobre as características da cerâmica, os recipientes cerâmicos antigos 

apresentam formas simples, com técnicas variadas para o tratamento da superfície e 

acabamento plástico. Os motivos pictóricos são elaborados pelo uso de instrumentos que 

imprimem marcas na argila antes da queima, a exemplo de conchas, madeira, ossos, dedo, 

unha, cipó para construir padrões de incisão, pontos, impressões, estampados, marcas de 

cordas, etc. 

   Maiores detalhes sobre as formas e funções dos artefatos cerâmicos Arnold 

(1985) e Rice (1999) afirmam: 

• A cerâmica antiga pode ter aparecido (tanto por invenção ou adoção) entre grupos de 

caçadores-coletores, como parte de uma emergente diferenciação social e com 

propósitos especiais, associados com acumulação, estocagem, preparo e consumo de 

alimentos; 

• Algumas características partilhadas entre as cerâmicas antigas são as formas simples, 

largas e profundas, no formato de bacias, potes com gargalos, pratos cilíndricos ou 

retangulares com base plana; 

• Os contornos são descritos como simples e os recipientes são relativamente pequenos, 

com diâmetro medindo entre 15 e 30cm e a parede apresentam espessuras variadas;  
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• A pasta muitas vezes possui material vegetal e mineral, incluindo cascas de árvores, 

conchas e grãos de minerais;  

• As superfícies externas apresentam algum tratamento, tanto para melhoria do 

desempenho do recipiente, como para adorno. Esses elementos criam áreas alisadas ou 

com texturas como escovado, incisão, pontos e impressões, ao passo que as pinturas 

são raras; 

• Nos recipientes que apresentam pintura ou algum tipo de decoração mais específica 

seu uso pode ser aferido para servir alimentos em comemorações e que podem 

partilhar informações estilísticas pertencentes aos grupos portadores do artefato; 

• Importante notar que uma quantidade significativa de cerâmica antiga é bem feita e 

apresenta decorações bem elaboradas em sua superfície, que podem ser explicadas 

pelo aspecto simbólico e ritualístico da argila queimada entre as sociedades caçadoras-

coletoras, devido a intensificação de festas e rituais. 

   Com base no exposto várias questões são colocadas para o surgimento e 

adoção da cerâmica entre os povos do mundo. Esses aspectos ora se orientam para 

explicações ambientais e tecnológicas, ora focam elementos do universo social e simbólico, 

ambos relacionados com os artesãos e/ou os usuários de cerâmica no passado.  

 

1.2 Breve panorama sobre os sambaquis do Brasil 

 

  A arqueologia das sociedades costeiras2 tem tornado-se altamente relevante 

para uma infinidade de temas, dentre eles: a antigüidade 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 e 

ecologia histórica, ecossistemas costeiros, conservação e manejo de sítios costeiros e de ilhas 

(WASELKOV, 1987; STEIN, 1992; ERLANDSON & FITZPATRICK, 2006). 

  Algumas das vantagens desse ecótono para a subsistência humana são a 

disponibilidade e variedade dos recursos terrestres e marítimos em uma área geográfica 

limitada; uma combinação de organismos únicos da zona interdital da costa, incluindo 

moluscos, crustáceos e frutos do mar; abundância e concentração de suprimentos de alimentos 

                                                 
2 ERLANDSON & 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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no caso de alguns recursos marítimos e maior condição de produtividade para animais e 

plantas terrestres (BAILEY, & PARKINGTON, 1998). 

  Tentando explicar o desenvolvimento aparentemente tardio das adaptações 

costeiras, Yesner (1980, 1987) 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 7.000 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, no nível de sua organização social e política, estimulando agrupamentos mais 

numerosos, assentamentos cada vez mais sedentários e a inovação tecnológica (LIMA & 

MAZZ, 1999/2000). 

  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: 159) e em termos temporais 

os vestígios de sua existência datam de cerca de 8.000 anos até 1.500 anos antes do presente 

(LIMA, 2004). 

 A distribuição espacial, sempre em agrupamentos de sítios, poderia indicar 

estabilidade territorial (GASPAR, 1998; 2000b; 2003; BARBOSA, 2001; KIPNIS & 

SCHEEL-YBERT, 2005) estimulada pela potencialidade de algumas regiões (PAZ, 1999). 

Com relação a estratégias de subsistência, até a década de 1980 acreditava-se que dieta das 

populações pescadoras-coletoras-caçadoras era composta quase que inteiramente de 

moluscos. Apenas na última década, a pesca foi reconhecida como mais relevante que a coleta 

de moluscos, no que tange os hábitos alimentares (LIMA, 1991; BANDEIRA, 1992; FIGUTI, 

1993, 2000). 

  Ainda que importantes peculiaridades regionais tenham existido, os sambaquis 

distribuídos ao longo de todo o litoral brasileiro apresentam muitas características 
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semelhantes (SCHEEL-YBERT, et. al, 2003). A prática construtiva dos sítios parece remeter 

a questões relacionadas à identidade social dos grupos pescadores, coletores e caçadores 

(P.C.C.). Neste sentido, a implantação do sítio na paisagem, a instalação das habitações sobre 

as plataformas edificadas, onde se desenrolavam as atividades cotidianas (alimentação 

confecção de objetos) e rituais (sepultamento dos mortos), seria o que individualizaria os 

grupos P.C.C. (BARBOSA & GASPAR, 2000). 

  Outras visões divergentes indicam que apesar dos elementos básicos da cultura 

material dos sambaquis serem bastante semelhantes e sugerirem, à primeira vista, certa 

homogeneidade, essa premissa é apenas aparente, pois novas reflexões vêm oferecendo 

elementos que permitem reorientar as investigações sobre as populações dos sambaquis, 

reconhecendo sua heterogeneidade e diversidade (LIMA & MAZZ, 1999; LIMA, 1999/2000). 

  Apesar de pouco conhecidos arqueologicamente, os sambaquis da região Norte 

do Brasil oferecem uma grande e variável amostra de sítios para análises local e regional. 

Esses assentamentos se estendem por todo o Litoral Equatorial Amazônico (litoral do 

Salgado, litoral de Rias Maranhenses e Paraenses e Golfão Maranhense), baixo Amazonas, 

baixo rio Xingu e arquipélago de Marajó, nos Estados do Pará e Maranhão. 

  Em relação a esses sambaquis, estudos revisionistas recentes, baseados em 

datações físico-químicas, apontam para uma desestruturação do modelo defendido por Betty 

Meggers (1977) de que inovação cultural e desenvolvimento não eram esperados na floresta 

úmida, quando a evidência arqueológica demonstra que ocupações mais antigas para a região 

Norte, localizadas ao longo da bacia amazônica, litoral e áreas vizinhas, estão questionando o 

entendimento sobre a presença humana nessa porção do Brasil e a antigüidade da cerâmica 

produzida nas Américas.  

  A hipótese que considerava os Andes o berço de inovações, como a agricultura 

e a cerâmica na América do Sul vem perdendo sustentação, pois se verifica que as terras 

baixas tiveram prioridade cronológica sobre as áreas montanhosas no desenvolvimento da 

cerâmica e de ocupações sedentárias. Esse quadro vem sendo construído por alguns 

pesquisadores, a exemplo de Anna Roosevelt e equipe, que obtiveram em um sambaqui 

cerâmico no Baixo Amazonas, chamado Taperinha, uma datação que o colocou como o 

portador da cerâmica mais antiga das Américas, “entre 5.000 a 4.000 a.C. com base em doze 

datações radiocarbônicas realizadas em carvão e em conchas que serviram de antiplástico para 

a cerâmica, sendo também realizadas datações da cerâmica por termoluminescência” 

(ROOSEVELT, 1992: 63). 
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  Mais recentemente, Arkley Marques Bandeira (2007) conseguiu para o 

sambaqui do Bacanga, em São Luís-MA, uma cronologia baseada em 13 datações, entre 

Termoluminescência e C14, que sugerem idades que vão de 6.600 a 900 A.P. para a ocupação 

desse sítio, comprovando a hipótese da pesquisa de mestrado, que a ocorrência de cerâmica 

estava presente em todas as camadas de ocupação do sambaqui, sem indícios de abandono do 

assentamento e sem perda da capacidade de fabricação da cerâmica. 

  Uma outra iniciativa que deve gerar bons resultados é a retomada dos estudos 

dos sambaquis do Pará por Silveira & Schaan (2005), através do projeto “Sambaquis do 

Pará”, que busca investigar as adaptações humanas, entre 7.000 e 4.000 anos A.P., a 

ecossistemas marítimos e estuarinos no Nordeste da Amazônia. 

  Apesar destes importantes resultados para a arqueologia do aparecimento da 

cerâmica no continente americano, pouquíssimas pesquisas problematizaram recentemente 

acerca da ocorrência desses vestígios em sambaquis, o que inviabiliza a construção de um 

conhecimento integrado em toda a faixa costeira do Norte do Brasil, acerca das populações 

pescadoras-coletoras-caçadoras-ceramistas. 

  Estimulado pela carência de informações sobre a problemática anteriormente 

relatada e pelo êxito alcançado pelas escavações desenvolvidas no sambaqui do Bacanga, 

onde se estabeleceu um contexto arqueológico inédito para a Ilha e São Luís, pautado no 

estudo da cultura material cerâmica, lítica, na identificação da arqueofauna do sítio e na 

construção de uma cronologia para a ocupação humana local. 

 

1.3. Os sambaquis do litoral equatorial amazônico: um ponto discutível na arqueologia 

brasileira 

 

  Este item discorrerá sobre a cerâmica pré-histórica evidenciada em sambaquis 

do litoral norte da América do Sul, mais precisamente nos sambaquis brasileiros dos estados 

do Pará e Maranhão. A cerâmica encontrada nesses sítios foi inserida em uma tradição 

ceramista, denominada de Tradição Regional Mina. Portanto, nesse tópico, enfocam-se as 

principais características estabelecidas por pesquisas arqueológicas para descrição desse tipo 

cerâmico, particularmente os parâmetros desenvolvidos ao longo de quarenta anos de 

investigação, por Evans & Meggers (1978), Meggers (1997), Simões (1981) e equipe.  

  Como contraponto, pretende-se avaliar a validade desses resultados, utilizando 

como referência as críticas construídas por pesquisadores que discordam dos resultados 

apontados para os estudos sobre a cerâmica antiga na área de floresta tropical, a partir de 
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novas evidências arqueológicas ou de outras estratégias interpretativas, principalmente os 

postulados fornecidos por Lathrap (1977), Roosevelt (1995), Williams (1997), Hoopes (1994) 

e Neves (1998). 

  Rever a produção bibliográfica de um tema que praticamente esteve ausente da 

pesquisa arqueológica brasileira, desde os trabalhos de Simões, no litoral do Pará e Maranhão, 

entre as décadas de 1960 e 1970, possibilitou a reinterpretação, à luz de novos dados 

empíricos e de novas construções teóricas, de hipóteses e problemáticas que não foram 

verificadas ou que foram respondidas de maneira parcial e simplista, mas que, no entanto, 

ainda permanecem pungentes e permeiam o tema em questão.  

  A abertura de novas frentes de pesquisa sejam elas de salvamento 

arqueológico3, ou de cunho acadêmico na área geográfica em que a ocorrência da cerâmica 

Mina é constatada, indubitavelmente levará os pesquisadores a revisitar toda a produção de 

conhecimento acerca desse tema, o que favorecerá o surgimento de outras visões 

interpretativas e abertura de novas frentes de investigação. 

  A riqueza do tema em questão, constatada a partir da coleta dos primeiros 

dados bibliográficos, os vários problemas propostos que não foram respondidos, as hipóteses 

que foram construídas, mas que carecem de verificação na prática, o aparecimento de novos 

dados empíricos e a ausência de qualquer produção acadêmica que pudesse sistematizar toda a 

produção referente a esse tema, intensificaram o interesse em aprofundar as leituras acerca 

desse objeto de estudo, encorajando a produção de uma síntese desses dados. 

  A produção acadêmica em forma de síntese é uma tarefa inglória, visto que a 

possibilidade de fracasso e o risco de não contentar os especialistas no tema abordado são 

altíssimos, principalmente, por nunca se ter a certeza de trabalhar com toda a bibliografia 

referente ao objeto pretendido. Mesmo assim aceitou-se o desafio, pois como afirma Leroi-

Gourhan (1981), a síntese é necessária antes do conhecimento aprofundado. 

  Dessa forma, foram úteis os relatórios administrativos das atividades de Mário 

Ferreira Simões4 sobre a cerâmica Mina e em particular, os referentes as suas pesquisas de 

campo no Maranhão, que atualmente encontram-se sob a guarda do Arquivo Guilherme de La 

Penha, do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará. Serão abordadas também as 

                                                 
3 Um desses projetos é o Piatam-Mar (IMÁZIO & SCHAAN, 2005), projeto desenvolvido pela Petrobrás, que 
tem como objetivo estudar as potencialidades e limites ambientais do litoral amazônico e que possui também um 
componente arqueológico. 
4 Com relação a documentação analisada sobre Simões foram transcritos pelo autor dessa dissertação relatórios, 
cartas, memorandos e fichas de campo, totalizando 29 documentos que se estendem de 1968 até 1975.  
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principais produções acadêmicas concernentes ao tema, a exemplo de artigos, comunicações 

científicas e relatórios de pesquisas.  

1.4. Um panorama sobre a ocorrência de cerâmica antiga em sambaquis na área de 

floresta tropical  

 

  Apesar de permanecer ponto discutível e de pouca visibilidade entre os jovens 

pesquisadores brasileiros, é reconhecida desde muito cedo a ocorrência de cerâmica em 

sambaquis localizados em áreas de floresta tropical da América do Sul, particularmente na 

região do Baixo Amazonas e no litoral setentrional do Brasil. Essa evidência tem sido 

apontada desde que estudiosos europeus e americanos percorreram e pesquisaram a Amazônia 

entre os séculos XIX e XX. 

  Roosevelt, em seu artigo Early poterry ceramic in the Amazon: twenty years of 

scholarly obscurity (1995), indica 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, que foram descritos 

como acampamentos de pesca do início do Holoceno, a partir de informações geológicas, 

biológicas e da evidência cultural. 

  No Maranhão, Raimundo Lopes em seus artigos A civilização lacustre do 

Brasil (1924) e Entre a Amazônia e o Sertão (1931) já contabilizava a existência de vários 

sambaquis cerâmicos na Ilha de São Luís, a exemplo dos da Maiobinha e do Pindaí, próximos 

a estrada de rodagem São Luís a Ribamar, que forneceram material cerâmico fragmentado, 

com as camadas de conchas atingindo no máximo dois metros de altura (LOPES, 1931). 

  Essas pesquisas foram consideradas amadoras por Clifford Evans e Betty 

Meggers, que insistiam na premissa de que complexidade cultural não poderia ser esperada no 

interior da Amazônia. Assim, em sua história cultural, afirmavam que povos dos Andes 

forneceram a cerâmica e outras inovações culturais para o interior da Amazônia em tempos 

pré-históricos tardios. Essa visão desenvolveu-se antes da aplicação de datações 

radiocarbônicas para os estudos arqueológicos nessa porção do Brasil. 

  O contexto dessa assertiva deve ser compreendido a partir da observação de 

como se deu o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas na área de floresta tropical 

brasileira, pois como bem pontuou Eduardo Góes Neves, uma grande parte da arqueologia 

feita na Amazônia permaneceu enraizada sob influências mono-causais ou possibilísticas e no 

determinismo, primeiramente apresentadas no Handbook of South American Indians 
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(NEVES, 1998), com uma forte influência da Ecologia Cultural norte-americana e do 

determinismo ecológico (NEVES, 1999), onde as linhas teóricas eram desenvolvidas no 

âmbito do neo-evolucionismo, com o uso de modelos explicativos para interpretar os vestígios 

arqueológicos (NEVES, 2001), mas que, no entanto, vêm sofrendo um processo geral de 

revisão, historicamente orientado, da antropologia ecológica, chamado de ecologia histórica 

(NEVES, 1999/2000). 

  As ocupações mais antigas para a região Norte, localizadas ao longo da bacia 

amazônica, costa litorânea e áreas vizinhas estão questionando o entendimento sobre a 

ocupação do litoral brasileiro e a antigüidade da cerâmica produzida nas Américas. 

Entretanto, esses resultados devem ser avaliados sob a luz de novas problemáticas e na 

observação criteriosa de novos dados empíricos. 

 Assim, estudos revisionistas recentes, baseados em datações físico-químicas, 

apontam para uma desestruturação do modelo defendido por Betty Meggers de que inovação 

cultural e desenvolvimento não eram esperados na floresta tropical úmida. A hipótese que 

considerava os Andes o berço de inovações da América do Sul, como a agricultura e a 

cerâmica deste continente 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). 

  Neste sentido, outras leituras interpretativas para o registro arqueológico 

concernentes ao desenvolvimento cultural no seio da Amazônia vêm ganhando aceitação, 

quando jovens pesquisadores começam a desmistificar os principais pilares da ecologia 

cultural e do determinismo ambiental5, a partir de escavações sistemáticas, com problemas de 

pesquisa bem orientados para comprovação ou refutação de hipóteses, fundamentados em 

construções cronológicas consistentes e no estabelecimento de um contexto espaço-temporal. 

  Dessa forma, como estatuiu Roosevelt (1991) em seu artigo Determinismo 

ecológico e desenvolvimento social indígena da Amazônia, o que de fato se sabe até momento 

sobre a Pré-história da Amazônia é uma longa e complexa seqüência 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 

                                                 
5A Amazônia sempre foi vista por pesquisadores como Meggers (1977) Evans & Meggers (1978) como um 
ambiente limitador para o desenvolvimento de sociedades complexas. Toda e qualquer inovação cultural era 
encarada como fruto de influências de povos externos que adentraram o ambiente de floresta tropical.  
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inovações vindas de fora, desenvolveram importantes inovações culturais que mais tarde se 

observariam espalhadas pelo Novo Mundo. 

  Em artigo, Revisión crítica de la arqueología suramericana, Arenas e Obdiente 

(1992), discorrendo sobre o processo de sedentarização na América do Sul, afirmam que a 

partir do 7° milênio a.C. iniciam-se atividades de apropriação e de produção incipiente de 

alimentos dentro de um modo de trabalho que envolvia o uso regular de recursos de diferentes 

ecossistemas e nichos ecológicos, inclusive com a integração recorrente de áreas costeiras e 

das terras do interior. Isso implicava a exploração de recursos abundantes, estáveis e de 

acesso relativamente fácil das regiões litorâneas associadas a captação de vegetais. 

  Além disso, trabalhos recentes em Ecologia histórica desenvolvidos por Balée 

e Smith, indicam que as sociedades indígenas não são vítimas passivas de supostas limitações 

ambientais, mas que, ao contrário, exerceram uma influência criativa e modificadora sobre o 

meio ambiente (NEVES, 1999/2000).  

  Sendo assim, novas abordagens interpretativas, a exemplo das descritas acima, 

vêm liberando a arqueologia desse continente de um modelo explicativo determinista, 

casuístico e evolucionista, que alcançou seu ápice após a publicação do Handbook of South 

American Indians (1946-50), organizado por Julian Steward, até então a principal fonte de 

referência para os estudiosos das Terras Baixas tropicais, a exemplo de Evans e Meggers. 

  Para uma melhor compreensão desses paradigmas, foi abordado um único 

aspecto concernente à produção de conhecimento acerca da arqueologia da Amazônia 

brasileira: a primazia da antigüidade na produção cerâmica nesta região geográfica em relação 

a outras áreas do continente americano.  

  Revisão da literatura arqueológica recente, dos registros dos sítios e das 

datações radiocarbônicas (ROOSEVELT, 1995) demonstra que por mais de 25 anos, o leste 

da América do Sul tem produzido as evidências mais numerosas e as cronologias mais 

consistentes para a ocorrência da cerâmica antiga do continente americano em diversos tipos 

de sítios arqueológicos. 

  Para Meggers (1997), essa profusão de resultados tem implicações diretas com 

a ideologia que subsidia as pesquisas recentes, quando afirma que o pêndulo da teoria em 

antropologia tem mudado da aceitação dos princípios evolutivos, que atribuem as 

distribuições descontínuas de traços culturais livres das limitações adaptativas a antecedentes 

comuns, à aceitação dos princípios criacionistas, que atribuem tais similaridades a múltiplas 
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invenções independentes. Partindo desse pressuposto, a autora assevera que dependendo da 

perspectiva que adotem, os arqueólogos chegam a conclusões diferentes apesar de usar a 

mesma evidência. Esta situação tem provocado desacordos sobre a origem e a dispersão da 

cerâmica na América do Sul. 

  Em oposição às interpretações de Meggers, a pesquisadora 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 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 civilizações do continente americano.  

  Entretanto, apesar desta autora apontar a ocorrência de cerâmica antiga em 

vários sítios da região, particularmente em sambaquis, inclusive com níveis datados em torno 

de 3.500 anos a.C. (ROOSEVELT, 1992), poucos autores discorreram sobre esse tema e 

pouquíssimas pesquisas problematizaram acerca do aparecimento desse vestígio no registro 

arqueológico. Dados sobre a antigüidade da cerâmica são encontrados em publicações de 

Brochado (1984), Correia Lima e Aroso (1989), Machado et. al. (1991), Prous (1992), Martin 

(1996,) Martin et. al. (2004  ), Neves (1999, 1999/2000, 2001, 2006), Lima (1999/2000), 

Gaspar (2000a, 2000b), Gaspar e Imázio (2000), Hilbert (1959), Hoopes (1994), Evans e 

Meggers (1960, 1978), Simões (1975, 1978 1981), Roosevelt (1991, 1992, 1995, 1997), 

Roosevelt et. at. (1991), Scatamacchia (1991), Williams (1997), Meggers (1979, 1997).  

  Contrariamente à própria premissa inicial de Meggers e Evans, escavações 

realizadas em meados de 1950, por esses mesmos estudiosos, em sambaquis da Guiana e 

Equador, forneceram indícios de uma manufatura bastante antiga para cerâmica nas Terras 

Baixas da América do Sul. Ambos, explicaram essa ocorrência antiga como advinda de 

pescadores navegantes do Japão, onde existia até o momento, a cerâmica mais antiga do 

mundo. Segundo essa hipótese, a cerâmica seria introduzida por populações conhecedoras da 

manipulação da argila que naufragaram no continente sul-americano. Apoiaram essa assertiva 

as similaridades dos tipos cerâmicos dos sambaquis com o tipo Jomom Médio daquele país.  

  Com relação a outros sambaquis Meggers e Evans explicavam 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 
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sambaquis ao longo da costa e do estuário das terras tropicais do Equador e Colômbia 

possuem cerâmica manufaturada desde o início do quarto milênio antes do presente.  

  O avultamento das pesquisas, inclusive com a descoberta de cerâmica antiga 

nos sambaquis do Pará por membros da própria equipe de Meggers e Evans e a consistência 

cronológica obtida pelos métodos de datações absolutos fizeram 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.  

  Essa pesquisadora destaca a ocorrência de tipos mais antigos na Costa do 

Equador – Valdivia, com cinqüenta datações de C14 para sete sítios, sem hiato cronológico, 

que vai de 5.620 +ou-256 a 4.300 +ou-100 A.P.; na Costa Norte da Colômbia, composta por 

várias fases cerâmicas, com prioridade da San Jacinto, estabelecida por C14 em um sítio, que 

vai de 5.940 + ou - 80 a 5.665 + ou – 75 A.P., até 5.090 + ou – 80 A. P., quando a San Jacinto 

é substituída por Puerto Hormiga (MEGGERS, 1997). 

  Entretanto, o estabelecimento de um contexto arqueológico para a cerâmica em 

sambaquis do Pará se deu de forma turbulenta, inclusive com acusações de manipulação de 

dados arqueológicos, a partir da omissão de datas radiocarbônicas mais antigas e a quase 

ausência de publicações dos resultados (HOOPES, 1994; ROOSEVELT, 1995, 1997, 

WILLIAMS, 1997). 

  Essa polêmica iniciou-se 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. 

  Esse projeto, primeiramente denominado de Salvamento, tinha como objetivos 

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 seqüência 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, 

1981).  
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  Tal projeto ficou conhecido como Salgado e teve como coordenadores o 

próprio Mário Ferreira Simões e Conceição de Maria Gentil Corrêa. Já em 1968 a equipe de 

pesquisa já executava as metas estabelecidas, prosseguindo com as atividades de campo em 

sambaquis até 1973. 

  Através dos dados obtidos em 62 sítios arqueológicos, dos quais quarenta e três 

(43) eram sambaquis litorâneos, três (3) eram sambaquis de gastrópodes fluviais e dezesseis 

(16) eram sítios cerâmicos a céu aberto, Simões (1981) estabeleceu a fase ceramista Mina6, 

que posteriormente seria interpretada como uma tradição ceramista regional, a partir das 

correlações com outros complexos cerâmicos, como a fase Alaka, Castália e Peripiri. 

  Além disso, esse pesquisador criou cinco fases arqueológicas obtidas em sítios 

cerâmicos próximos da costa ou com supostas correlações culturais com a cerâmica Mina no 

Pará. Dessa forma Simões (1978) estabeleceu a fase Mina para alguns sambaquis cerâmicos, 

Uruá para os sambaquis com gastrópodes fluviais e Areião, Tucumã e Marudá para os sítios 

não sambaquis. 

  É nesse âmbito que a antigüidade da cerâmica nos sambaquis do litoral Norte 

brasileiro ficou evidenciada, através de datações em C14 que a situou entre 3.000 a 1.600 a. C. 

(SIMÕES, 1978, 1981). A partir desses resultados, Simões construiu uma seriação para 

classificar a cerâmica proveniente desses sítios objetivando ampliar o conhecimento sobre as 

populações ceramistas costeiras visando, como se segue: 

 

[...] Correlacionar os dados obtidos com aqueles disponíveis de complexos 
similares de Colômbia, Venezuela, Guiana, Maranhão e Bahia, a fim de testar a 
hipótese de uma ocupação e dispersão de povos ceramistas, adaptados aos recursos 
do mar, pelo litoral norte, nordeste e leste da América do Sul (SIMÕES, 1981: 8). 

 

  As interpretações apontadas aqui se valeram fundamentalmente da nota 

preliminar Coletores- pescadores ceramistas do litoral do Salgado, publicada por Simões no 

Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, em 1981 e que também foi abordada aqui. 

Entretanto, vale ressaltar que muitas das informações que se tratam adiante foram obtidas, 

principalmente, nos relatórios oficiais produzidos por Simões para a administração do Museu 

Emílio Goeldi, no qual constam descrições valiosas, outrora não divulgadas. 

                                                 
6 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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  A cerâmica Mina foi estabelecida primeiramente a partir de um padrão similar 

de tipos cerâmicos encontrados em 43 sambaquis cerâmicos do litoral do Salgado, Pará, 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, 1981) de sambaquis 

testemunhos, assentam-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 que o 

sambaqui Ponta das Pedras forneceu uma estratigrafia similar, mas com diferenciações em 

relação à fauna malacológica. 

  Desde as primeiras campanhas do projeto Salgado ficou evidente a grande 

quantidade de fragmentos cerâmicos em relação a outros vestígios arqueológicos. Essa 

peculiaridade marcaria a feição das publicações acerca desses sítios arqueológicos, onde a 

ocorrência cerâmica e sua tipologia seria o objeto principal a ser trabalhado. 

  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, 1981). 

  A decoração analisada resultou na definição de 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, 1981). 

  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 
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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 como acompanhamento funerário. 

 Os resultados mais surpreendentes do projeto Salgado não ficaram a cargo da 

grande quantidade de cerâmica encontrada, mas sim das datações absolutas obtidas para o 

início da produção cerâmica nesse tipo de assentamento pré-histórico no Brasil. Cronologias 

relativamente antigas, já estavam sendo obtidas para sítios semelhantes em outras partes da 

América, mas para a época da publicação desses resultados na Nota Prévia de Simões (1981), 

a cerâmica Mina havia sido identificada como a mais antiga do Brasil e possivelmente das 

Américas. 

  Cerâmica com produção bastante antiga já não era uma novidade no continente 

americano, o próprio Simões (1981: 77) justificou suas datações antigas, contextualizando 

seus resultados com base na cronologia de outros complexos cerâmicos, como se observa 

abaixo:  

 

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. 

 

  As primeiras datações obtidas para os sambaquis do Pará foram submetidas em 

carvão retirados de contexto arqueológico, em estruturas de combustão (fogueiras) nos dois 

sambaquis testemunhos e encaminhadas ao laboratório Krieger-Massachusetts (EUA), que 

apresentou uma idade de 3.165 +ou- 195 a.C. (Gx 2.472) para o Porto da Mina e 1.540 +ou- 

195 a. C. (Gx 2474) para o sambaqui Ponta das Pedras (SIMÕES, 1981). 

  Em vista de uma datação bastante antiga para a ocorrência cerâmica nos 

sambaquis do Brasil e da desconfiança dos colegas de equipe de Simões de que as amostras 

estivessem contaminadas, outras datações foram obtidas para o carvão, desta vez pelo 

laboratório de Geocronologia do Smithsonian Institution (EUA), sendo confirmadas as 

datações anteriores, como observadas na tabela 1 e 2. 
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Tabela 1- Datações do sambaqui Porto da Mina (PA-SA-5)-Corte 2. 

 

Quadra Nível Datação Conteúdo 
analisado 

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 

 

Tabela 2- Datações do sambaqui Ponta das Pedras (PA-SA-6)-Corte único. 

 

Quadra Nível Datação Conteúdo 
analisado 

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 

 

  Esses resultados, apesar de terem sido pouco divulgados surpreenderam a 

comunidade arqueológica brasileira, inclusive à equipe de pesquisa a qual Simões estava 

ligado, particularmente Evans e Meggers, possivelmente residindo aí à gênese das principais 

controvérsias que envolvem a cerâmica Mina. 

  A partir destes resultados, Simões caracterizou esses grupos humanos como 

populações sambaquieiras coletoras-pescadoras-ceramistas, produtoras de uma cerâmica 

antiga, de ampla distribuição territorial e persistência temporal (SIMÕES, 1978, 1981), cuja 

subsistência baseava-se principalmente em recursos do mar, com uma economia típica de 
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coletores e pescadores, não excluindo a possível coleta de frutos, sementes e raízes como 

suplemento alimentar. 

  De uma perspectiva temporal, a produção da cerâmica na costa paraense ficou 

situada entre o 4° e o 2° milênios antes de Cristo, o que favoreceu o reconhecimento de uma 

fase arqueológica, denominada Mina. As semelhanças nos padrões de assentamento, 

subsistência e características da cerâmica, levaram Simões (1971, 1978) a postular a 

existência de uma tradição regional ceramista para uma faixa litorânea ainda maior, 

compreendendo outros países da América do Sul e estados vizinhos do Pará, como o 

Maranhão e a distante Bahia. 

  Essa tradição regional ceramista, também foi denominada de Mina, englobando 

as cerâmicas das fases Mina dos sambaquis litorâneos paraenses e Castália dos sambaquis 

fluviais do baixo Amazonas, relacionando-se ainda com a Fase Alaka da Guiana e com os 

sambaquis da Ilha de São Luís e do Recôncavo Baiano. Desta forma, essa tradição parece 

representar “o segmento nordeste da ocupação do litoral sul-americano, entre os 6° e 4° 

milênios antes do presente, por grupos ceramistas adaptados aos recursos do mar” (SIMÕES, 

1981: 1). 

  Apesar da limitação dos dados arqueológicos em outros sítios caracterizados 

como Mina, Simões sugeriu que a origem dessa tradição ceramista poderia residir em 

qualquer parte do continente americano, excluindo as hipóteses de contato transatlântico ou 

invenção independente. Baseado no conceito de Formativo Colonial de James Ford 7, ele 

inferiu que algumas semelhanças nas cerâmicas de sambaquis norte-americanos, com as de 

Puerto Hormiga (Colômbia), Valdívia e Machalilla (litoral do Equador) e a fase Alaka (litoral 

da Guiana) e a Tradição Regional Mina poderiam ter alguma correlação. 

  Neste sentido, esse arqueólogo afirmou que a Fase Alaka poderia representar 

um elo intermediário entre os tipos cerâmicos dos litorais colombiano e brasileiro, com a 

cerâmica Mina originando-se nas costas equatorianas e colombianas e difundindo-se 

posteriormente para o sul, até o litoral nordeste do Brasil (SIMÕES, 1981). 

 

 

 

                                                 
7 No modelo do Formativo Colonial, culturas produzindo cerâmica estabeleceram colônias na costa caribenha da 
Colômbia e que mais tarde serviu como ponto de origem para tecnologia da cerâmica temperada com fibra da 
Flórida e Geórgia, que posteriormente expandiram-se para outras áreas da América do Sul (HOOPES, 1994). 
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1.5. As principais referências da cerâmica Mina na literatura arqueológica  

 

  Em sua tese de doutoramento, An ecological model of the spread of pottery and 

agriculture into Eastern South America (1984), José Proenza Brochado, se utilizou muito dos 

dados de Simões para construir seu modelo de difusão e dispersão de traços cerâmicos por 

várias partes do território brasileiro. 

  O leque de traços característicos diretos e indiretos da tradição regional 

ceramista Mina, segundo aquele pesquisador, expandiu-se e muitas tradições ceramistas 

subseqüentes terão seu foco de origem associado a esse tipo cerâmico. Um exemplo disso é a 

tentativa de Brochado (1984) em demonstrar que a tradição que ele denomina de Pedra do 

Caboclo é 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 

Amazônia, até então disponíveis, e construiu juntamente com seu orientador Donald Lathrap8, 

uma 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, postulam 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 essa 

cerâmica antiga não corresponderam aos primeiros complexos cerâmicos estudados, visto que 

Brochado (1984) afirma que essas cerâmicas são mais sofisticadas em sua construção e 

decoração do que se deveria esperar para uma cerâmica simples. 

  Além disso, o desenvolvimento de pesquisas recentes, como será demonstrado 

mais adiante, indicam a localização de um complexo cerâmico mais antigo, não na Amazônia 

Central, mas no Baixo Amazonas. 

  Brochado (1984) tentou indicar 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 

                                                 
8 Lathrap (1977) propõe uma ocupação muito antiga para a Amazônia Central e o Baixo Amazonas por grupos 
de pescadores sedentários e coletores, com uma cerâmica muito simples emergindo, por volta de 3.500 a. C. ou 
mais antiga. 
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raciocínio, aquele pesquisador descreveu uma primeira vaga de difusão, através de intrusões 

de unidades de traços da cerâmica amazônica Mina para dentro do Nordeste, ao redor de 700-

1.000 a.C., denominada por ele de Pedra do Caboclo. 

  Dessa forma, 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). 

  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 praias costeiras do nordeste em direção à Bahia. Entretanto, poucos sítios arqueológicos 

relacionados aos povos pertencentes a essa tradição cerâmica foram encontrados até o 

momento na área geográfica sugerida. 

  Maria Cristina Scatamachia, em seu artigo O aparecimento da cerâmica como 

indicador de mudança do padrão de subsistência (1991) avalia que a presença de cerâmica 

em sítios típicos de grupos pescadores-coletores, a exemplo dos sambaquis do litoral paraense 

e maranhense, pode indicar uma etapa transitória entre a coleta e a produção. Seu argumento é 

de que, como as mudanças no padrão de subsistência não se dão 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. 

  Com base nessa assertiva, essa pesquisadora conclama que apesar de não se 

possuir muitas evidências arqueológicas para uma análise em maior profundidade entre a 

ocorrência de cerâmica em sambaquis do litoral setentrional brasileiro e outros complexos 

com datações aproximadas na América do Sul, correlações desse tipo devem ser pensadas em 

conjunto, como parte de um processo de mudança, já que a localização dos sítios com 

cerâmica Mina ao longo do litoral norte, cujos recursos marinhos permitem assentamentos 

duradouros, poderiam ter favorecido uma longa permanência, com disponibilidade para 

observação, coleta e possível manipulação de espécies vegetais. 
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  O modelo difusionista proposto por Simões e Brochado para dispersão da 

cerâmica pela costa da América do Sul, encontra-se em constante revisionismo, dada a 

emergência de novos dados empíricos, do refinamento das datações absolutas e da mudança 

de perspectiva na teoria e metodologia arqueológica.  

  Para John W. Hoopes, em seu artigo Ford revisited: a critical review of the 

chronology and relationships of the earliest ceramic complexes in the New World, 6000-1500 

B. C. (1994), os modelos difusionistas predizem que complexos cerâmicos antigos 

assemelham-se uns com os outros, num primeiro momento e depois divergem através dos 

tempos. Entretanto, análises comparativas revelam substancial variabilidade, mesmo nos 

períodos mais antigos. A heterogeneidade entre os complexos cerâmicos mais antigos indica 

vários lugares comuns para a evolução independente da produção cerâmica na América, 

inclusive, as das Terras Baixas brasileiras. 

  As críticas de Hoopes estendem-se aos trabalhos de Meggers, Evans e Latrhap 

e estimulam uma reavaliação das cronologias para cerâmica antiga no continente americano, 

devido à emergência de recentes resultados, a exemplo da datação de 6.000 anos antes de 

Cristo para o Baixo Amazonas. Neste sentido, sentencia 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). 

  Com relação ao modo de vida dessas populações ceramistas, o referido autor 

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 eram relativamente homogêneos.  

  Entretanto, o que tem emergido, nos últimos 25 anos de pesquisas em 

sociedades produtoras de cerâmica antiga é um quadro de enorme variabilidade cultural. 

Sendo que o crescimento de informações detalhadas em seqüências regionais específicas, a 

criação de modelos para relacionar estilos cerâmicos e identidades locais, práticas culturais e 

trajetórias históricas específicas têm eclipsado as hipóteses que buscam explicar como 

padrões culturais se difundiram para fora de um centro comum, fazendo com que o valor de 

modelos explanatórios amplos decline significativamente (HOOPES, 1994). 

  Especificamente para a tradição regional ceramista Mina, Hoopes (1994) 

afirma que doze (12) datas foram obtidas para carvão e conchas associadas à cerâmica, 
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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). Dessa 

forma, os dados cronológicos omitidos indicariam que a cerâmica Mina no Pará seria mais 

antiga que a cronologia divulgada por Simões. 

  Roosevelt (1995) vai além e afirma que treze (13)9 datações radiocarbônicas 

foram processdas 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 antes do presente, 

com as datas mais antigas vindo dos níveis mais baixos, em torno de 2,00-3,00m de 

profundidade.  

  A importância de uma cronologia para esse tipo cerâmico fica evidente, quando 

Roosevelt (1995) reproduz um documento onde Evans escreve em 1970 que esses e vários 

outros sambaquis são muito importantes para datar a cerâmica e clarear a ocorrência de 

cerâmica antiga nos sambaquis do Norte, ao observar se cada sítio foi ocupado ao mesmo 

tempo ou se as populações sambaquieiras deslocaram-se de sambaqui para outro, com baixa 

densidade demográfica. 

  Contudo, somente sete das treze datas foram publicadas por Simões em 1981. 

As outras seis, incluindo a mais antiga e estratigraficamente uma das mais profundas, SI 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, 1981), as 

omissões envelheceram a cerâmica Mina em quinhentos anos em relação a qualquer outra da 

Colômbia e mil anos mais velha que as datas equatorianas, sendo naquele momento, a 

cerâmica mais antiga nas Américas. 

  Além disso, Roosevelt (1995) denuncia que a literatura refere-se 

incorretamente a essa cerâmica antiga como exclusivamente temperada com concha, mas 

alguns fragmentos também apresentaram tempero com areia em todos os níveis. 

 Simões argüiu, como se demonstrou nesse capítulo, que a cerâmica Mina havia 

sido introduzida no Brasil por migrantes da Colômbia e Equador, usando organicamente as 

                                                 
9 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. 
 
 



 30 

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 (1981), 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 

justificado (ROOSEVELT, 1995). 

  Os principais argumentos para negar a antigüidade de complexos cerâmicos 

antigos nas Terras Baixas da Floresta Tropical, como a 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 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.  

  Dessa forma, essas datas são consideradas como de um período pré-cerâmico. 

Para Williams, 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. 

  Entretanto, o mesmo reconhece 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. Wlliams assume que do 

Sul para o Norte, em tempo gradual, a relação entre esses tipos cerâmicos é sugerida 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). 

  Anna Roosevelt contradiz o argumento de Willians, afirmando que desde o 

início das datações radiocarbônicas, a Amazônia tem tido as seqüências cronológicas mais 
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seguras e bem datadas e um número maior de sambaquis pesquisados e datados 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 indicam 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.  

  Isso é devido a vários fatores, como barreiras lingüísticas, pouca circulação da 

bibliografia e a falta de clareza e de coerência na apresentação desses complexos cerâmicos 

por aqueles pesquisadores familiarizados com os sítios. Por exemplo, a maioria das datações 

mais antigas não foi publicada, especialmente aquelas que seriam mais antigas que as da 

Colômbia e Equador. Ambas foram consideradas como pré-cerâmicas. As omissões 

confundiram as comparações entre estilos cerâmicos antigos e obscureceram o fato de que os 

sítios cerâmicos amazônicos foram mais abundantes e mais antigos que no noroeste na 

América do Sul  

  Neste sentido, a autora assevera que futuras pesquisas em cerâmica antiga na 

América do Sul necessitam lidar com seqüências estratigráficas incompletas, escavações até o 

solo estéril dos sítios e para resolver a questão da ausência de cronologias seguras e 

completas, trabalhar com datações mais precisas de um amplo espectro de materiais, a partir 

de programas radiométricos (ROOSEVELT, 1995). 

  Nessa mesma linha, Neves (1999) afirma 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. 

  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) têm resultado na descoberta da 

cerâmica mais antiga das Américas. A cerâmica do primeiro sítio 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). 
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  No sítio Pedra Pintada, a cerâmica temperada com terra é 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). 

  O que surpreende na pesquisa de Roosevelt são as datas extremamente antigas, 

que colocaram a cerâmica encontrada nesses sítios como as mais antigas das Américas até o 

momento. Mesmo assim, Meggers (1997) classifica a cerâmica de Taperinha como um 

complexo problemático, afirmando que as imagens fotográficas dos fragmentos cerâmicos 

publicadas em 1995 eram substancialmente diferentes dos desenhos apresentados na mesma 

obra por Roosevelt. Além disso, Meggers aponta algumas falhas no perfil arqueológico, onde 

algumas datas não correspondiam às camadas indicadas. 

  Esses novos achados não devem ser vistos com estranheza, pois segundo 

Roosevelt (1997), não existe 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. 

 

1.6. Histórico sobre as pesquisas arqueológicas no Maranhão 

 

  Diferentemente de outros Estados, o Maranhão não dispõe de informação 

arqueológica suficiente para compor um quadro mínimo sobre as ocupações pré-coloniais de 

seu território. Este cenário se torna mais desolador quando se percebe a escassez de fontes 

bibliográficas referentes ao período anterior ao contato com o colonizador europeu e se 

constata um número ínfimo de profissionais envolvidos em pesquisas arqueológicas no Estado 

(BANDEIRA, 2003). 

  Constata-se até mesmo uma defasagem em relação ao conhecimento 

arqueológico acerca do passado maranhense, quando se compara o número de sítios 

arqueológicos cadastrados na base de dados do IPHAN dos Estados limítrofes (Piauí, Pará e 

Tocantins). Neste sentido, o Maranhão configura-se como um hiato arqueológico entre essas 

regiões. 

  As primeiras considerações acerca da produção de conhecimento sobre a pré-

história maranhense coincidem com o período em que PROUS (1992) classifica como 

intermediário (1910-1950), onde as pesquisas eram praticadas por pessoas interessadas, 

pertencentes a profissões diversas, mas sem formação científica especializada. Destacam-se 
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naquele momento, as atividades pioneiras do geógrafo Raimundo Lopes, que publicou suas 

sínteses em O Torrão Maranhense. Como pesquisador do Museu Nacional iniciou uma série 

de estudos arqueológicos e etnográficos no Maranhão, sendo que em uma de suas publicações 

A Civilização lacustre do Brasil (1924), descreve a existência de sítios pré-históricos na 

baixada maranhense assentados em esteios, denominados de estearias10 e de sambaquis em 

diversos pontos do litoral desse Estado. 

  Sua maior contribuição ficou a cargo da identificação e pesquisa de vários 

sambaquis, onde analisou a cerâmica encontrada, como se segue: 

 

A cerâmica dos sambaquis maranhenses é de técnica mais rudimentar que a da 
maior parte das estearias ou a dos tupis históricos...Com efeito, não encontramos 
nos sambaquis cerâmica pintada, mas apenas gravada, com bordas marcadas a 
dedos, raspagens etc., formando desenhos geométricos (LOPES, 1970: 183). 

 

  A contemporaneidade das observações de Lopes, aliada a sua intensa 

mobilização contra a destruição desses sítios, resultou no Tombamento Federal do Sambaqui 

do Pindaí, localizado no município de São José Ribamar, no Maranhão. 

  Um outro pesquisador maranhense que se empenhou em localizar os sambaquis 

da região foi o consultor técnico do Diretório Regional de Geografia, José Silvestre 

Fernandes, que em 1950 publicou no artigo Os Sambaquis do Nordeste a descrição de três 

sítios nas localidades de Areia Branca, Ilha das Moças e Mocambo, no município de 

Cururupu, litoral ocidental do Maranhão, cujo material arqueológico coletado foi enviando ao 

Museu Nacional, no Rio de Janeiro. 

  Interessante síntese sobre os sambaquis do Maranhão foi elaborada pelo 

médico e antropólogo Olavo Correia Lima, que em meados de 1970, iniciou atividades 

arqueológicas em diversos pontos do Estado. Suas pesquisas acerca dos registros 

arqueológicos da região resultaram na publicação em 1989 do primeiro livro do gênero no 

Estado, Pré-História Maranhense. Lima trabalhou em colaboração com Mário Simões e 

outros pesquisadores do Museu Emílio Goeldi do Pará, no projeto São Luís (CORREIA 

LIMA, 1991), realizado em 1971 e que será detalhado nos tópicos seguintes. 

                                                 
10 Tipo de assentamento pré-histórico. Habitação lacustre construída sobre estacas (casas pernaltas, palafitas) 
(SOUZA, 1997). 
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  Mais recentemente, a partir da década de 1990, observaram-se na literatura 

outras atividades de cunho arqueológico desenvolvidas no Estado, principalmente pesquisas 

relacionadas aos registros rupestres no Maranhão. Trata-se das intervenções arqueológicas do 

pesquisador Deusdédit Carneiro Leite Filho, atualmente Diretor do Centro de Pesquisa de 

História Natural e Arqueologia do Maranhão. 

  Em âmbito acadêmico, dois trabalhos despontam como pioneiros na produção 

de conhecimento acerca da história pré-colonial do Maranhão, ambos monográficos e 

apresentados ao Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de São 

Luís. O primeiro denominado Um Estudo Sobre a Arqueologia Pré-Histórica no Maranhão 

apresentado por Marcus Saldanha, em 2001, onde o mesmo realizou um levantamento de 

todas as pesquisas que tiveram como objeto de análise a pré-história do Estado, visitando 

inclusive alguns sítios arqueológicos e o seguinte, intitulado Um panorama sobre os registros 

rupestres no Estado do Maranhão (2003), de autoria desse Pesquisador, que tratou 

especificamente dos registros rupestres do Maranhão, enfocando os principais pressupostos 

teórico-metodológicos para o estudo desses vestígios, que resultou em um mapeamento sobre 

a ocorrência desses sítios arqueológicos no Estado, centrado em regitros fotográficos. 

 

1.7. As campanhas arqueológicas de Mário Ferreira Simões em São Luís: universo 

empírico e produção de conhecimento 

 

  Apesar da importância dos sambaquis do Maranhão, muito pouco foi feito para 

se compreender a ocupação pré-histórica dessa porção da costa brasileira. A partir desta 

constatação, delineou-se uma busca na literatura arqueológica para se fundamentar as 

questões propostas na dissertação. Tarefa hercúlea, dificultada pela escassez de publicações 

sobre pesquisas arqueológicas no Maranhão e pelo fato de Mário Ferreira Simões, principal 

mentor de projetos arqueológicos no Estado, ter falecido antes da conclusão e divulgação dos 

resultados. 

  Como pontuado anteriormente, antes de localizar e escavar alguns 

assentamentos de pescadores-coletores-ceramistas na capital maranhense, o pesquisador do 

Museu Paraense Emílio Goeldi, Mário Ferreira Simões e sua equipe já desenvolviam 

pesquisas nos sambaquis do litoral do Salgado, no Pará. Foi através dessas pesquisas que a 

antigüidade da cerâmica pré-colonial dessa região ficou evidenciada, com base nas datações 

em C14 que a situou entre 3.000 a 1.600 a. C. (SIMÕES, 1981).  



 35 

  Apesar da “rápida passagem dos arqueólogos do Museu Emílio Goeldi, através 

do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica” (LEITE FILHO & 

LEITE, 2005:2) é nesse bojo que as primeiras pesquisas arqueológicas de cunho científico e 

com uma problemática de estudo bem definida se desenvolveram nos sambaquis do 

Maranhão, sendo que o contexto da realização desses trabalhos deve ser compreendido como 

um projeto arqueológico maior para a região Norte do país, desenvolvido por aquela 

Instituição. 

  Simões e equipe realizaram com o patrocínio do Museu Paraense Emílio 

Goeldi e o apoio do IPHAN, o Projeto São Luís (novembro-dezembro de 1971), cuja 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 nesse Estado poderiam oferecer subsídios para a correlação cultural e 

cronológica com os dados de sítios arqueológicos de outros povos pré-coloniais ceramistas. 

  A proposta de Simões em estender suas atividades de campo até o Maranhão se 

justificava pela semelhança ambiental do litoral do Salgado, no Pará com a zona de 

desembocadura de rios em São Luís, com vistas a entender a dispersão de populações 

pescadoras-coletoras-caçadoras-ceramistas por todo o litoral setentrional, a partir da 

investigação dos vestígios arqueológicos, principalmente o cerâmico. Esse pesquisador tentou 

a partir disso compreender se tratavam-se de grupos com as mesmas características sócio-

culturais na área geográfica em questão e que relação os sítios arqueológicos teriam entre si. 

  O objetivo primordial de Simões como observado em alguns relatórios 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). 

  No Projeto São Luís foram localizados e pesquisados oito sambaquis como 

demonstrado na tabela 3, 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 prospeccionados (levantamento topográfico e coleta de 

amostragem superficial) (Plano de Pesquisas de Mário Ferreira Simões para 1975, 1975c). 
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Tabela 3 – Relação dos Sambaquis da Ilha de São Luís catalogados até 2008 

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 Iguaíba 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 

09 Rosane LIMA e AROSO 
(1989) 

São Luís Não cadastrado 

10 Quebra Potes LIMA e AROSO 
(1989) 

São Luís Não cadastrado 

11 Bacanga LIMA e AROSO 
(1989) 

São Luís Não cadastrado 

12 Anajatuba LIMA e AROSO 
(1989) 

Não Localizado Não cadastrado 

 

  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 C14, com uma idade aproximada entre 2.526 a 2.686 anos A.P. (LIMA & AROSO, 1989). 

Gaspar e Imazio (2000), reproduzindo um quadro de datações para o sambaqui da Maiobinha, 
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com base em Simões (S. D) e Machado et. al. (1991), situam essas datações entre 2.090 a 

1.245 A. P.  

  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: 

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 14C e publicação de um trabalho preliminar (Plano de Pesquisas de Mário Ferreira 

Simões para o ano de 1975, 1975c). 

  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: 8). 

  Descrição mais pormenorizada foi encontrada sobre o sambaqui da Maiobinha, 

onde Simões realizou escavação estratigráfica que permitiu observar a presença de material 

arqueológico até 1,95m 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 apresenta: 

 

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: 3). 

 

  Em um outro documento, o Relatório Sucinto das Atividades Científicas 

Realizadas no 1° Semestre de 1975 (1975a), Simões discorre sobre a análise micro e 
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macroscópica e 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: 9). 

 

  Com relação aos demais sambaquis localizados e pesquisados por Simões e 

equipe no Projeto São Luís, observou-se em um documento de autoria desse autor, 

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 cerâmicos temperados com areia e 

outros com cariapé, distintos daqueles dos sambaquis” (SIMÕES, 1975e: S/P). 

  Apesar da importância desses dados, a falta de pesquisas arqueológicas 

recentes no Maranhão, impossibilita explicações mais sistemáticas sobre a formação dos 

sambaquis do litoral equatorial amazônico, bem como sobre o sistema sócio-cultural de suas 

populações. Apesar disso, os resultados Simões foram suficientes para que ele construísse 

algumas hipóteses sobre a ocupação e povoamento dessa região. 

  Como demonstrado na documentação coligida, Simões (1975a, 1981) 

constatou que esses sambaquis foram habitados por grupos adaptados ao ambiente marinho 

litorâneo e portadores de nível cultural de padrão formativo, a partir de traços comuns 

encontrados na cerâmica. Mesmo sem a análise do material arqueológico dos outros 

sambaquis pesquisados, esse pesquisador 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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  Pelo exposto, percebe-se que as bases empíricas utilizadas não suportam as 

hipóteses levantadas com relação ao surgimento e difusão da cerâmica Mina por praticamente 

toda a faixa litorânea setentrional da América do Sul, inclusive dispersando-se para o restante 

da faixa costeira nordestina. A inexistência de pesquisas pontuais até o momento, inviabiliza 

propostas mais concretas para a origem dessa tradição.  

  A ocorrência de tipos semelhantes ou não no amplo território demonstrado, não 

permite pensar em uma fase ou tradição cerâmica de grande amplitude regional e temporal, 

pura e simplesmente pelo estudo dos sítios pesquisados por Simões (43 sambaquis no Pará e 8 

no Maranhão), onde se realizaram mais coletas ou sondagens, que escavações. Além disso, as 

bases teóricas de tais assertivas não são claras e a documentação do universo empírico 

trabalhado está dispersa e nunca foi sistematizada. Um outro agravante é que grande parte do 

material coletado nas campanhas de campo na Ilha de São Luís não foi estudado, o que 

inviabiliza ainda mais o reconhecimento dos elementos que caracterizariam essa fase ou 

tradição regional cerâmica. Os dados de Simões fornecidos aqui são inconclusos e entende-se 

que somente o universo empírico vai possibilitar compreender o contexto da ocorrência 

cerâmica e responder as demais questões levantadas.  

  Por exemplo, o estabelecimento de poucos atributos para diagnosticar a 

cerâmica da tradição regional Mina, aliado as poucas informações sobre padrão de 

assentamento e as formas de subsistência, não permite se pensar, com base no estado atual de 

conhecimento, se os grupos de pescadores-coletores-ceramistas partilhavam dos mesmos 

traços sócio-culturais em um território tão extenso.  

  A arqueologia dos sambaquis cerâmicos do litoral setentrional brasileiro carece 

de mais elementos para fundamentar as hipóteses acerca da ocupação humana dessa porção 

brasileira e sua correlação com a ocorrência de cerâmica antiga no registro arqueológico. 

Entende-se que pesquisas pontuais e com contexto arqueológico bem definido podem brindar 

informações mais seguras sobre tais questões.  

  Passados quase 35 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 está concluída e as poucas referências que se dispõem sobre as campanhas de campo no 

Maranhão foram obtidas através da documentação administrativa do Arquivo Guilherme de 

La Penha do Museu Paraense Emílio Goeldi e das fichas de campo de Simões.  
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 Capítulo 2 

Pressupostos teórico-metodológicos 

2.1. Paisagem, espaço e a produção do conhecimento 

 

  Nas últimas décadas do século XX percebe-se uma apropriação do conceito de 

paisagem no campo da Arqueologia. Entretanto, só recentemente, observa-se um 

amadurecimento no seu uso, a partir do desenvolvimento de postulados teórico-metodológicos 

e da multiplicação das pesquisas de campo e das técnicas de análises que se utilizam dos 

pressupostos do estudo da paisagem na produção do conhecimento arqueológico. 

  O incremento e delineamento de uma Arqueologia da Paisagem encontram 

sustentação científica em múltiplos campos do saber. Dessa forma, faz-se necessária a busca 

das bases epistemológicas do conceito de paisagem, com vistas a fundamentar a opção 

teórico-metodológica a ser aplicada nesse estudo.  

  No que concerne ao estabelecimento dos fundamentos do estudo do espaço, e 

da paisagem, Milton Santos afirma que diante de uma paisagem a vontade de apreendê-la 

exerce-se 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). 

  Milton Santos reconhece uma distinção clara entre espaço e paisagem, quando 

sentencia que as duas categorias não são sinônimas. Para tanto, esse autor esclarece alguns 

conceitos que serão reproduzidos a seguir, no intuito de se fundamentar o estudo das 

paisagens. 

  A paisagem seria “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: 103). Assim, paisagens 

são “formas mais ou menos duráveis. O seu traço comum é ser a combinação de objetos 

naturais e de objetos fabricados, isto é, objetos sociais, e ser resultado da acumulação da 

atividade de muitas gerações” (SANTOS, 2004: 53). 

  Dessa forma, poderia deduzir-se que 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. 
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  Para Santos (2004), uma paisagem pode ser considerada como um ponto 

determinado no tempo, sendo assim, pode representar diferentes momentos do 

desenvolvimento de uma sociedade, resultando em um acúmulo de tempos. Com base nessa 

consideração, percebe-se que para cada lugar ou para cada porção de espaço, essa acumulação 

é diferente, pois os objetos não mudam no mesmo tempo, velocidade e direção. 

  Essa premissa fica clara, quando se atenta para as 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: 54). 

 
  Boado (1991) em artigo sobre a natureza do espaço e sua relação com a 

cultura, justifica a conveniência de se substituir a Arqueologia Espacial por uma Arqueologia 

da Paisagem, trabalhando a mudança da paisagem, ao invés de espaço. Assim, o mesmo 

reflete sobre esse tema, afirmando que a construção do espaço é parte essencial do processo 

social de construção da realidade, realizada por um determinado sistema de saber e que é, ao 

mesmo tempo, compatível com a organização sócio-econômica e com a definição de 

indivíduo vigente neste contexto. Neste sentido, procede-se com o reconhecimento do espaço 

como uma construção social, imaginária, em movimento contínuo e enraizado com a cultura, 

ao invés de uma entidade física, “já dada”, estática ou mera ecologia.  

  No campo da pesquisa histórica, recorre-se a Marc Bloch, que 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).  

  Neste sentido, o conceito de paisagem utilizado para a percepção e 

interpretação das trajetórias humanas pregressas é visto pelo historiador Francisco Carlos 

Teixeira da Silva, a partir da busca de uma noção de conjunto, sistêmica e marcada por 

padrões passíveis de comparação em uma duração sempre longa. Dessa forma, é fundamental 

uma abordagem holística e para além das histórias particulares (SILVA, 1997). 

  Assim, o mesmo 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; (2) os dados do direito; 
(3) a tecnologia disponível; (4) os dados da demografia; e (5) os dados da 
sociologia (SILVA, 1997: 211). 
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  Neste sentido, 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) alerta para o risco do estudo da 

paisagem, pela simples leitura que ela impõe aos nossos olhos, pois o que se têm são apenas 

fragmentos materiais de um passado ou de sucessivos passados.  

  Um outro aspecto a se levar em conta é que o ritmo de transformação milenar 

da paisagem e a pouca percepção que se tem dessas transformações impõem limites ao 

registro histórico. Fato este que lega a arqueologia um papel de primazia no estudo das 

paisagens, a partir de métodos e técnicas próprios para leitura e interpretação da cultura 

material e sua conexão com o tempo e o espaço. 

  No ramo da biologia foi sobretudo, a partir do Workshop Landscape Ecology, 

em 1983, que se formularam os princípios da Ecologia da Paisagem, com conceitos de suma 

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; SCUDDER, 1996). 
 

  Assim, 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 (NAVEN & LIEBEKMAN, 1993). 

  Com relação à ecologia de paisagens11, Metzger (2001: 1) escreve: 

 

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.  

 
  Na vertente geográfica, o foco de estudo está centrado no homem e em suas 

necessidades, anseios e planos de ocupação do território, observando-se como as populações 

                                                 
11 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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humanas inserem-se em amplas extensões territoriais, lidando assim, com escalas espaciais e 

temporais amplas. 

  No campo da ecologia, o cerne do estudo centra-se na observação das inter-

relações da biota, incluindo o homem, com o seu ambiente, formando um todo. Aplicações 

práticas da ecologia de paisagens giram em 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. 

  Na mesma via o arqueólogo José Luis Lanata entende que o conceito de 

paisagem adveio da ecologia, no que se tem definido basicamente de “a spatiallly 

heterogeneous area”. Dessa forma, a ecologia da paisagem estuda, em essência, grandes 

espaços e como estes se relacionam com diferentes ecossistemas (LANATA, 1997). 

 

2.2. Arqueologia da Paisagem: pressupostos teóricos 

 

  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 percebe no campo teórico é uma diversidade de abordagens e pontos de 

vistas, muitas vezes discordantes. Portanto, neste tópico, serão revistos os principais conceitos 

referentes à Arqueologia da Paisagem e suas aplicações. A seleção dos autores levou em 

consideração a pluralidade das correntes de pensamento, a partir de uma ampla bibliografia 

atualmente disponível.  

  Priorizou-se correlacionar a produção acadêmica de arqueólogos europeus, 

norte-americanos e latino-americanos, com vistas a englobar uma diversidade de referenciais. 

Quando necessário, estudos práticos serão descritos, objetivando exemplificar as aplicações 

do conceito em pauta. 
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  Os arqueólogos RENFREW e BAHN (2005) afirmam que o primeiro princípio 

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 para além 

disso. 

  Boado (1995) fala de uma “culturalização” da paisagem que caracteriza 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, perpassando pela distribuição dos assentamentos, do uso do solo e 

as características do espaço doméstico dentre outros, podem ser influenciados por essa 

proposição. 

  Por sua vez, 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. 

  O pesquisador José Luiz de Morais, em artigo Arqueologia e o fator Geo, 

discorre 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 européia, que se 

fundamenta exatamente na interface Arqueologia/Geografia (MORAIS, 1999). 

  Na abordagem proposta no parágrafo anterior, o foco situa-se entre vários 

ramos disciplinares, recorrendo aos dados da Biogeografia, Geocartografia, Geografia 

Humana e Econômica, Geopolítica, Geoarqueologia, Zooarqueologia, Arqueobotânica, 

História, Antropologia, Sociologia, Arquitetura, Urbanismo e Ecologia para construção do 

conhecimento. 

  No intuito de discorrer mais especificamente sobre a questão, não abordando 

apenas a visão geoambiental, recorre-se aos pesquisadores ENDERE e CURTONI (2003), que 

em artigo Patrimonio, arqueología y participacíon: acerca de la noción de paisaje 

arqueológico, afirmam que, em termos gerais, o conceito de Arqueologia da Paisagem 

esquematiza-se em duas posições extremas e opostas. Por um lado tem-se realizado 
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aproximações da paisagem arqueológica, enfatizando o reconhecimento das características 

físicas que têm modificado o ambiente e por outro, se postulam enfoques simbólicos e 

fenomenológicos que consideram as experiências subjetivas como base das interpretações. 

  Assim, 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, de escala e função (WANDSNIDER, 1998). 

  Nessa mesma perspectiva, Boado (1997) complementa que o estudo da 

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 

resignificação 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 dos pressupostos pós-processuais, Thomas (2001) sugere que a 

paisagem habitada ou vivida são entidades relacionais constituídas por pessoas em seu 

encontro com o 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.  

  Trabalhando numa visão materialista, Lanata (1997) percebe que um dos 

principais pontos da paisagem arqueológica é que através 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, esta aplicação deve ser feita, 

levando em consideração os componentes da paisagem e suas características.  

  A partir de um enfoque mais global, Ucko e Layton (1999) admitem que 

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. Essa perspectiva analítica observa a 

paisagem como uma entidade que engloba ambos, o conceitual e o físico, dessa forma, uma 

abordagem que equaciona a paisagem como um meio ambiente que tem sua existência 

independente daqueles que vivem nele, em geral, é o ambiente físico que descreve as 



 46 

características de uma paisagem (ex. clima, geografia), outros insistem que a paisagem é algo 

cultural, construída a partir de uma representação ou estruturação. 

  Segundo Boado (1991), existem pelo menos três formas distintas de entender 

este conceito. Uma primeira, empirista, em que a paisagem aparece como uma realidade já 

dada e que, por diferentes razões, nega-se a si mesma; uma segunda, sociológica, que explica 

a paisagem como o meio e o produto dos processos sociais e uma terceira, culturalista, que 

interpreta a paisagem com objeto das práticas sociais, tanto de caráter material, como 

imaginário. 

  Como contraponto, Lanata (1997) observa a apropriação do conceito de 

paisagem por diferentes enfoques, como o historicista, cuja ênfase está colocada nas relações 

entre diferentes tipos de sítios, carece em geral, da inter-relação entre as populações e o 

ambiente, assimilando-se mais a um refinamento no estudo dos padrões de assentamento. 

Além disso, outros enfoques militam por uma “paisagem cultural”, desenhada pelo homem 

em seu entorno de forma ideológica e em outros casos, a paisagem arqueológica tem sido 

confundida com uma forma de amostragem do espaço, a exemplo da “full coverage” ou 

“archaeology of regions”. 

   Segundo Morais, um ramo da arqueologia que se aproxima bastante da 

Arqueologia da Paisagem é a Arqueologia Ambiental (environmental archaeology), que é 

definida pela Associação de Arqueologia Ambiental (1999: 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, Arqueologia Ambiental, com base na obra Case 

studies in environmental archaeology (1996), seria uma modalidade de pesquisa que visa 

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 através 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 
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agregam tais elementos terão 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 assentamentos em áreas específicas e para 

percepção das relações homem/meio ambiente e como essas se processaram na paisagem. 

  Enfatizando uma postura integradora, Endere e Curtoni (2003) propõem uma 

articulação das diferentes dimensões da paisagem (cultural, ecológica, simbólica, atual) em 

um processo dialético e flexível, pois 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. Mesmo porque o estudo 

da paisagem não significa apenas uma reintegração do meio geográfico em um momento 

determinado (DEMARTINI, 2003). 

  Entende-se neste trabalho que a paisagem é uma entidade atual, contemporânea 

e dinâmica, não dependente apenas das populações que nos legaram os vestígios 

arqueológicos, sendo de fundamental importância que se observem os fatores naturais que 

atuaram e atuam na tafonomia dos sítios arqueológicos, o que não implica que nessa pesquisa 

se partilhe de uma visão estreita ou mesmo determinista em relação ao espaço e a paisagem. 

  Admite-se a importância de se compreender a paisagem em seus termos 

naturais. 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, cria seu próprio 

meio sócio-cultural. 

  O estudo desses fenômenos de um ponto de vista arqueológico constitui de fato 

a Arqueologia da Paisagem, que pode ser 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)  

  Para tanto, torna-se necessário especificar as diferentes dimensões que 

constituem a paisagem e as temáticas que esse pressuposto pode abarcar. Neste sentido, pode-



 48 

se argüir que a paisagem, enquanto produto social agrega três tipos de elementos, sendo que 

cada um deles configura uma determinada dimensão da paisagem: 

 
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: 23). 

 

  Assim, uma arqueologia total da paisagem se distribui entre uma arqueologia 

ambiental, uma arqueologia da paisagem social (arqueologia social) e uma arqueologia da 

paisagem imaginária (arqueologia simbólica). 

 

2.3. Arqueologia da Paisagem: aporte metodológico  

 

  A proposta teórico-metodológica para se fazer Arqueologia da Paisagem e 

construir conhecimento sobre o passado pauta-se não apenas na investigação dos espaços 

arqueológicos, mas também no estudo da totalidade do registro arqueológico e, 

especialmente, da cultura material. 

  A análise rigorosa das diferentes dimensões do espaço social permite 

reconstruir a existência de princípios de organização, que favorecem o reconhecimento de 

códigos culturais subjacentes às novas formas de construção da paisagem. Neste sentido, a 

arqueologia da paisagem é uma estratégia de trabalho que pode ser utilizada como uma 

ferramenta de gestão e estudo do registro arqueológico e que permite ascender a aspectos que 

genericamente a arqueologia tem se aproximado. Em um sentido amplo, ela trata das 

dimensões práticas e sociais das paisagens arqueológicas (BOADO, 1999).  

  A compreensão dessas dimensões é sem dúvida, de suma importância para 

entender o passado dos seres humanos na terra, já que parte fundamental desta história é o 

reflexo de como os seres se relacionaram ou relacionam-se com o seu meio e isso implica 

antes de tudo determinar como se adaptam, modificam, utilizam, organizam e compreendem o 

espaço. 

  Parte dos problemas de algumas estratégias de análise espacial e de estudo 

arqueológico da paisagem deriva precisamente de se centrar o foco exclusivamente em uma 

dessas orientações e ainda ter eleito somente uma dimensão como representante da 
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globalidade da paisagem. Entretanto, por razões estratégicas, metodológicas e limitações dos 

dados empíricos podem priorizar uma dessas dimensões. 

  A proposta aqui apresentada pode ser definida como uma arqueologia sócio-

cultural da paisagem, sendo esta uma estratégia de investigação que compreende o estudo de 

todos os processos sociais e históricos em sua dimensão espacial, ou melhor, que pretende 

reconstruir e interpretar as paisagens arqueológicas, a partir dos objetos que lhes compõem. 

Neste sentido, a arqueologia da paisagem é a inclusão da práxis arqueológica dentro de 

coordenadas espaciais (BOADO, 1997, 1999). Assim, a arqueologia da paisagem 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 para o 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 o seu 

ambiente, pois toda sociedade dispõe de certas tecnologias para domesticar o espaço, para 

construir o espaço doméstico, a exemplo de tecnologias construtivas, estratégias de uso do 

meio ambiente, a manufatura de artefatos. 

  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. 

  Neste sentido, os sistemas de concepção ou as representações culturais da 

paisagem podem reconstruir-se através 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, através da cultura material. 

Assim, as características e relações da cultura material com os contextos deveriam permitir a 

reconstrução arqueológica das paisagens. 

  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 
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selvagem, espaço social, vizinhança, comunidade, vida, morte, uso do solo, assentamento, 

produção, casa, grupo, indivíduo. 

  Para tanto, recorre-se ao método de Análise Formal ou Morfológico (BOADO, 

1997, 1999) que consiste em analisar as formas materiais concretas que constituem a 

paisagem, tanto as naturais (fisiográficas) como as artificiais (elementos da cultura material, 

monumentos) sem introduzir um sentido estranho a eles. O modelo apresentando por Boado e 

aplicado neste estudo busca definir as dimensões constitutivas de qualquer entidade formal: 

padrão de localização no espaço, configuração espacial concreta, articulação interna de seu 

espaço, função social, visibilidade e condições de visualização, movimento e acesso. 

  Essa proposta se baseia em comparar entre si os modelos formais de 

organização do espaço e da cultura material desprendidos do estudo de diferentes códigos 

arqueológicos. Essa análise é desenvolvida aplicando-se duas estratégias distintas: levando-se 

em consideração se os espaços arqueológicos pertencem a um mesmo horizonte cultural ou a 

contextos culturais distintos. O primeiro consiste em um estudo sincrônico e o segundo em 

um estudo diacrônico. 

  As etapas desse método (BOADO, 1991, 1995, 1997, 1999) são listadas a 

seguir: 

1ª Fase: a análise se centra 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 ou a decoração cerâmica, para que se obtenha uma forma básica ou 

um padrão formal invariável. Trata-se da análise formal de um ou mais elementos 

pertencentes ao objeto de estudo, que oferece o procedimento adequado para reconhecer a 

forma comum. O objeto de análise formal nessa fase pode ser tanto o espaço físico, como os 

espaços arqueológicos nele existentes, podendo fornecer dados sobre o padrão de distribuição 

e localização dos assentamentos arqueológicos; 

2ª Fase: a análise refere-se ao estudo de outros níveis de articulação espacial do 

mesmo âmbito fenomenológico considerando, por exemplo, a arquitetura do assentamento, a 

obtenção de matérias-primas, a funcionalidade da cerâmica. O esquema de análise desse nível 

compara os dados interpretados da 1ª Fase com os esquemas formais derivados de outros 

níveis, objetivando avaliar o grau de correspondência entre ambos; 

3ª Fase: avalia-se nesse momento os elementos fenomenológicos diferentes dos 

considerados até agora, ou seja, parte-se da recorrência, para o estudo das particularidades. 

Tais aspectos podem apresentar limitações devido à evidência arqueológica disponível. Uma 
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alternativa proposta é a investigação de outros sítios arqueológicos, no intuito de se perceber 

se os códigos de organização espacial se repetem. 

4ª Fase: o princípio teórico desta etapa consiste na observação das correspondências 

que se encontram entre os diferentes códigos espaciais, buscando-se continuidades culturais 

em relação aos princípios de organização física do espaço ou semelhanças predeterminadas.  

   Os pressupostos metodológicos para se analisar o registro arqueológico, na 

perspectiva da arqueologia da paisagem centra-se nas seguintes etapas de trabalho: 

• A análise do registro arqueológico deve iniciar-se a partir da definição de seu contexto 

espacial, tanto atual, como original; 

• A análise estará baseada em uma aproximação que permita compreender as 

características formais dos diferentes níveis espaciais das práticas sociais com 

diferentes objetivos; 

• A análise formal aporta um procedimento analítico que permite desconstruir e 

descrever os fenômenos considerados, sem introduzir elementos estranhos a eles; 

• O contexto original se pode reconstruir buscando-se relações espaciais significativas 

entre as entidades do registro arqueológico e outros códigos ou níveis de sua mesma 

formação social; 

• O contexto espacial atual se pode utilizar para interpretar o sentido original do registro 

arqueológico mediante a analogia do entorno físico e/ou da paisagem tradicional em 

que ele aparece. 

   Os procedimentos analíticos para investigação das temáticas de estudo, 

segundo os pressupostos da Arqueologia da Paisagem (BOADO, 1999) são os seguintes: 

• Análise Formal ou Morfológica- é aplicada tanto para as formas do espaço físico, 

como para o espaço construído, seja em escala arquitetônica (a construção concreta) 

ou em escala da cultura material móvel (cerâmica, lítico, etc.), ou ainda, em escala 

natural e doméstica (o entorno humanizado). Esta análise será concebida com a 

construção de mapas morfológicos e diagramas formais que demonstrem as linhas de 

força da unidade de estudo; 

• Análise Fisiográfica- é uma variedade da análise formal, mas aplicada 

exclusivamente ao relevo e à escala de detalhe, a partir da construção de mapas de 

classes fisiográficas e de unidades fisiográficas da zona de estudo; 
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• Análise de Trânsito- busca identificar as vias de comunicação predefinidas 

naturalmente e utilizadas ou utilizáveis pelos grupos humanos. Esta etapa permitirá a 

geração de mapas das rotas de movimentação e das linhas de trânsito; 

• Análise das condições de Visualização- trata do estudo da visibilidade ou a forma 

como um elemento arqueológico é visto, a partir da observação panorâmica que se 

domina dele e da intervisibilidade ou relação visual entre o testemunho arqueológico e 

outros, sendo ou não arqueológico. Nessa etapa mapas de visibilidade e 

intervisibilidade poderão ser criados; 

• Análise de terrenos e análise topográfica- consistem em estudos geográficos, com a 

execução de mapas de declividades, inclinações, solos, de classes da flora, modelos 

digitais de terreno, etc. A partir da explicitação dos procedimentos teórico-

metodológicos, das técnicas a serem utilizadas e das temáticas a serem trabalhadas, 

parte-se para a constituição de um esquema de investigação, que se expressa em 

elementos verificáveis na prática. Assim, busca-se averiguar: 

• As formas do espaço (os dados): consiste na coleta de informações sobre o objeto de 

estudo, que incluem a descrição da área de inserção do assentamento arqueológico e 

das possibilidades que ela oferece; descrição geográfica da região, buscando calibrar 

as características do ambiente atual com o máximo de referências possíveis sobre o 

paleoambiente; 

• A descontrução do espaço (a análise): refere-se ao estudo da inter-relação entre os 

assentamentos e dos padrões de movimento, enfocando a situação do assentamento 

com o espaço físico e natural e suas condições de visibilidade; 

• O sentido do espaço (resultados): constitui na descrição da estrutura organizativa da 

paisagem arqueológica, sendo conveniente estabelecer a temporalidade da paisagem e 

do assentamento arqueológico em seus próprios termos e em relação com outros 

momentos de ocupação da área de estudo. 

 

2.4. Aplicação prática do conceito de Arqueologia da Paisagem 

 

  Boado (1997) argüiu que as atividades humanas pré-históricas e seus resultados 

(registro arqueológico, sítios e monumentos) não estão somente relacionados ao seu meio 

ambiente local, ou que carregam consigo uma relação funcional limitada a essas atividades, 
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mas na verdade, são inter-relacionadas entre si e com o meio ambiente, em uma via baseada 

em representações mentais que esses grupos têm do mundo. 

  Dessa forma, conceitos como natureza, espaço social, tempo, temporalidade e 

as relações entre os seres humanos e o seu meio ambiente são elementos básicos dessa 

representação. A premissa teórica adotada reconhece 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 Arqueologia Ambiental. Essa assertiva refere-

se à paisagem combinando condições ecológicas, estratégias sociais e valores culturais. 

  Conforme exposto, reconhece-se a validade dos pressupostos apresentados para 

a interpretação do objeto de estudo dessa pesquisa. Neste sentido, apresenta-se o conceito de 

Arqueologia da Paisagem desenvolvido e implementado por Boado (1991, 1997, 1998, 1999) 

como proposta teórica e metodológica para estudar a espacialidade e inserção dos sambaquis 

do litoral equatorial amazônico, bem como para investigar as interações dessas populações 

humanas com o seu meio ambiente. Essa abordagem, como se demonstrará adiante, também 

fornece subsídios para a interpretação das demais vertentes do registro arqueológico de forma 

integrada. 

  Algumas temáticas de estudo são exemplificadas no 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 ou análise dos sítios em termos de 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.  

 

2.5. Relações entre a técnica, tecnologia e cadeia operatória no estudo da cultura 

material pré-histórica  

 

  A arqueologia é uma ciência social que procura explicar o que aconteceu com 

grupos humanos no passado, inferindo comportamento e idéias, a partir de materiais 

remanescentes do que as pessoas fizeram e usaram e do impacto físico de sua presença no 

meio ambiente (TRIGGER, 2004), tendo como principal objeto de estudo a cultura material. 

  O conceito de cultura, segundo Geertz (2001), poderia ser expresso como um 

conjunto de mecanismos de controle-planos, receitas, regras, instruções-que governa o 

comportamento. Dessa forma, a cultura é um contexto e é através do fluxo do 
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comportamento- a ação social- que as formas sociais encontram articulação. Ao passo que o 

verbete material, derivado de matéria, contempla, segundo o dicionário Melhoramentos 

(2002), tudo o que pertence ou se refere à matéria ou que é formado de matéria.  

  A partir desses dois conceitos, recorre-se a Menezes (1984) que percebe a 

cultura material como o segmento do meio físico que é socialmente apropriado. Apropriação 

esta que segue padrões sociais. Neste sentido, cultura material é o próprio suporte material, 

físico, concreto da produção e reprodução da vida social. 

  A cultura material tem uma relação evidente com as injunções materiais que 

pesam sobre a vida dos povos, a qual se opõe uma resposta que é precisamente a cultura 

(PESEZ, 2001). No entanto, não é todo o conteúdo da resposta que se acha envolvido pela 

cultura material, sendo que a expressão do concreto e do simbólico inferidos nos e pelos 

objetos devem ser analisados pelos arqueólogos levando em consideração o seu caráter 

vestigial, produto de fatores culturais e naturais. Em uma perspectiva mais antropológica, 

Silva (2000) reconhece a cultura material como um veículo a partir do qual os grupos sociais 

constroem sua alteridade e expressam mensagens sobre o seu modo de pensar e de viver. 

   Os processos de produção da cultura material e o estudo das técnicas e 

tecnologias envolvidas na transformação da matéria-prima para obtenção de artefatos têm 

avançado bastante no Brasil. Entretanto, as premissas teóricas e os estudos experimentais 

continuam sendo mais bem ilustrados por pesquisadores estrangeiros, que fornecem os 

principais parâmetros para investigação e interpretação dos resultados. 

  A percepção teórica no estudo da técnica12 e tecnologia13 aqui adotada está 

inserida na tradição etnológica e sociológica francesa, desenvolvida nos seus primórdios por 

pensadores que extrapolaram a barreira de suas áreas de atuação e influenciaram a interface 

entre a Sociologia e a Arqueologia em todo o mundo, tendo como principais expoentes Emilé 

Durkheim, Marcel Mauss, Andre Leroi-Gourhan e Pierre Lemonnier, o que possibilitou o 

surgimento da Antropologia das Técnicas. 

                                                 
12 Milton Vargas (1994) faz um alerta para o emprego das palavras técnica e tecnologia e o que se entende por 
ambas, visto haver uma confusão em seus significados. Em inglês, a palavra technology é freqüentemente 
encontrada em publicações de antropologia e arqueologia, quando se descrevem as culturas pré-históricas e a 
fabricação de utensílios de pedra, madeira e cerâmica, as quais, em português, de maneira alguma, podem ser 
chamados de tecnologias. São simplesmente técnicas. 
13 A tecnologia é entendida por Vargas (1994) como vigente após o advento da ciência moderna, pela detenção 
de um saber que apesar de teórico, pode ser verificado pela experimentação científica. A tecnologia aproxima o 
saber teórico do fazer científico com o universo empírico da técnica. Assim, a tecnologia é um saber, ou nas 
palavras desse autor, uma cultura, que se tem ou não, cuja aquisição se daria por uma inserção de todo o sistema 
sociocultural de uma nação no mundo moderno. 
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  Neste sentido recorre-se ao conceito de totalidade social e a abordagem 

sistêmica de Mauss, em Ensaio sobre a dádiva (1974a), que segundo Alves (2006) amplia o 

conceito de fato social de Emile Durkheim para fato social total, pondo em foco uma 

preocupação em definir a realidade social, ou seja, o social como realidade. Dessa forma, o 

social é integrado em um sistema tridimensional: sociológico (sincrônico), histórico 

(diacrônico) e fisiopsicológico. 

  A abordagem de Mauss também foi precursora da antropologia das técnicas14, 

como observado em As técnicas corporais (1974b). Nessa obra, o autor reflete sobre o caráter 

cultural de nossos gestos mais básicos e casuais, que até então eram encarados como 

“naturais”. Nesta perspectiva as técnicas seriam como um ato tradicional, desenvolvidas por 

movimentos corporais, que são adquiridos socialmente. A partir dessa premissa, o social seria 

visto como um sistema formado de partes conectadas, equivalentes e solidárias entre si, sendo 

comparadas e substituíveis. 

  Coube a Lévi-Strauss a militância por uma integração entre diferentes 

disciplinas para compreensão de realidades sociais, tecendo uma crítica crescente à 

fragmentação no estudo do homem, visto que não é suficiente decompor e dessecar, pois os 

fatos sociais não são redutíveis a fragmentos esparsos (LÉVI-STRAUSS, 1993). 

  Essa noção de totalidade, nascida do conceito de fenômeno ou fato social total, 

consiste na “integração de diferentes aspectos (biológico, econômico, jurídico, histórico, 

religioso, estético...) constitutivos de uma dada realidade social que convém apreender em sua 

integralidade” (LAPLATINE, 1998: 90). Contudo, Lévi-Strauss (1993) comenta que o 

conceito de totalidade não pode ser tomado com extremismos, devendo ser visto como um 

folheado, formado de uma multidão de planos distintos e justapostos. Fato que não comprime 

o caráter específico de cada fenômeno. 

  Conforme o exposto entende-se que a cultura material está impregnada de 

significação, pois ela aparece como o equivalente das escolhas que cada sociedade parece 

fazer entre as opções possíveis. Dessa forma, as técnicas mais simples de qualquer sociedade 

revestem-se de um caráter de sistema, um todo estruturado, analisável em termo de um 

sistema mais geral (LÉVIS-STRAUSS, 1993). Sendo assim, todos os testemunhos 

                                                 
14 A técnica é uma habilidade humana de fabricar, construir e utilizar instrumentos. É tão antiga quanto à 
humanidade e simultânea a destreza em se utilizar símbolos, capazes de correlacionar objetos com o pensamento 
e instinto humano. A técnica consiste de um conjunto de regras, invenções, operações e habilidades 
correlacionadas à construção, fabricação, extração, transformação e preparação de matérias-primas, ensinadas de 
geração para geração, dos artífices aos seus aprendizes (VARGAS, 1994). 
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arqueológicos devem ser exatamente observados e descritos, devendo ser estudados em si 

mesmos e também em relação ao seu conjunto (LÉVIS-STRAUSS, 2003), fornecendo dados 

empíricos para as inferências, com base em dados reais. 

  Com relação aos aspectos relacionados à técnica e à tecnologia e às inter-

relações com a realidade social dos povos do passado, reconhece-se que para se compreender 

a sua dimensão sistêmica e a interpenetração de diferentes significados é necessário estudá-los 

a partir da noção de sistema tecnológico (SILVA, 2000). 

   Para Lemonnier (1992), um sistema tecnológico deve ser discutido em três 

níveis distintos:  

• Das técnicas em si, que são entendidas como uma ação humana efetiva levada adiante 

a partir da inter-relação de elementos como matéria, gestos, energia, objetos e 

conhecimentos; 

• Das diversas técnicas ou conjuntos técnicos desenvolvidos por uma sociedade, que 

podem se influenciar mutuamente e que constituem o sistema tecnológico 

propriamente dito. O conjunto técnico compreende a inter-relação de técnicas que 

compartilham os mesmos comportamentos e modos de ação sobre a matéria e que 

estão subordinadas aos mesmos princípios mecânicos, físicos ou químicos gerais; 

• Do sistema tecnológico em sua inter-relação com outros fenômenos culturais. 

  Semelhantemente, Dobre & Hoffman (1994) visualizam a tecnologia como um 

fenômeno cultural que traz consigo valores, símbolos e significados de atividades sociais e, 

portanto, indica elementos para compreensão do modo de vida e a cultura na Pré-história. 

Para Lemonnier (1992), a tecnologia é uma expressão material das atividades culturais de 

uma sociedade, o meio que permite que os grupos sociais ajam sobre a matéria, com vistas a 

suprir suas necessidades. 

   Para Loney (2000), Lemonnier rejeita a noção de que a tecnologia exista fora 

dos limites sociais e acredita que as características técnicas e os processos tecnológicos 

funcionam parcialmente ou inteiramente a partir do universo físico e social. Dessa forma, os 

procedimentos técnicos utilizados na transformação da matéria-prima e que constituem as 

escolhas técnicas resultam da transmissão cultural, na forma do ensino-aprendizagem. 

   Técnicas não podem ser usadas em isolado, devendo ser encaradas como uma 

arena de mediação entre o que é materialmente possível ou impossível, em certos aspectos de 

organização social. Técnicas não podem ser estudadas em termos estáticos, mas como um 

lócus de transformação em uma relação dinâmica entre as forças sociais de produção e suas 
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representações coletivas e por outro lado, pelas leis da matéria e energia que formam o pano 

de fundo para o comportamento social (LEEUW, 1993). 

   Lemonnier (1986) propõe olhar as técnicas em seus próprios termos, a partir de 

uma abordagem efetivamente complementar e indica que o conceito fundamental para essa 

abordagem é o de cadeia operatória. Na perspectiva de Lemonnier cadeia operatória é uma 

série de operações que transforma uma substância, a exemplo da matéria-prima, em um 

produto manufaturado. Para o mesmo autor, as escolhas técnicas constituem-se das muitas 

opções, ambas físicas e sociais, na qual a criatividade dos artesões deve operar. Assim sendo, 

essas escolhas são feitas pelos grupos sociais de acordo com as estratégias sociais conscientes 

e inconscientes envolvidas pelo simbolismo social (LEMONNIER, 1992, 1993). 

  A caracterização de um sistema tecnológico deve começar pela descrição e 

análise das cadeias operatórias15 a partir das quais os objetos são produzidos. As cadeias 

operatórias são compostas por um determinado número de etapas seqüencialmente ordenadas 

e constituídas por diferentes elementos e ações que implicam em um determinado resultado 

(SILVA, 2000). Em outras palavras, essas etapas também podem ser alcançadas pelo estudo 

da seqüência dos gestos técnicos16 e pelas escolhas técnicas feitas pelos artesãos.  

   De acordo com Lemonnier (1986) o complexo de técnicas usado em uma 

sociedade pode ser considerado um sistema, que ocupa muitos níveis e toma muitas formas, 

conscientes e inconscientes. Os instrumentos incluem conceitos, representações, símbolos e 

outros instrumentos intelectuais, como também as organizações envolvidas. Mudanças nas 

técnicas muitas vezes proporcionam idéias para as mudanças sociais em duas vias em 

constante simbiose. 

   Uma escolha técnica17 pode afetar as características de desempenho em muitas 

atividades ao longo da cadeia operatória do artefato. O complexo efeito das escolhas técnicas 

nas características de desempenho, mediado pelas propriedades formais impõe restrições 

tecnológicas (SCHIFFER & SKIBO, 1987). Os efeitos específicos das escolhas técnicas em 

relação às propriedades formais e das propriedades formais em relação às características de 

                                                 
15 Lemonnier (1992) conceitua cadeia operatória como uma série de operações envolvidas em qualquer 
transformação da matéria, incluindo o nosso próprio corpo, pelos seres humanos. 
16 Os gestos técnicos são vistos por Fagundes (2007) como um comportamento social adquirido pela convivência 
sócio-cultural por meio do processo de ensino-aprendizagem. 
17 É importante destacar que em todas as seqüências culturais escolhas foram realizadas em consonância com o 
contexto natural, social e simbólico de grupos humanos. Para Schiffer & Skibo (1987) as escolhas técnicas 
determinam as propriedades formais ou os atributos dos artefatos. Enquanto que as propriedades formais afetam 
as características das performances, ou seja, a capacidade comportamental que um artefato deve possuir com 
vistas a partilhar suas funções em uma atividade específica. Na ausência de rupturas no modo de conceber um 
artefato, outras escolhas técnicas podem compensar para a característica do desempenho. 
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desempenho na cadeia operatória de um artefato são descritos pelo princípio denominado de 

correlatos. (SCHIFFER & SKIBO, 1997). 

   Os correlatos são leis experimentais e teorias de baixo-nível que incluem a 

tecno-ciência, a sócio-ciência e a ideo-ciência. Uma matriz correlata representa a totalidade 

dos princípios relevantes para entender todas as interações nas atividades da cadeia operatória 

dos artefatos (SCHIFFER & SKIBO, 1997). 

   Para Fagundes (2007) o estudo das cadeias operatórias oferece condições 

empíricas para que haja uma compreensão da organização tecnológica, por meio do exame e 

interpretação das seqüências operacionais e suas etapas gerais: concepção do que fazer, como 

fazer e para quê fazer. 

  Uma premissa investigativa pautada pela perspectiva da cadeia operatória deve 

centrar-se na identificação, descrição e interpretação dos mais variados objetos, inseridos em 

diferentes dimensões que o cercam, ou seja, física, ecológica, funcional (utilitária e simbólica) 

e histórica (SILVA, 2000).  

   Essas dimensões envolvem aspectos relacionados com a obtenção e transporte 

da matéria-prima, que são acessados pela análise de trânsito da arqueologia da paisagem; 

sistemas tecnológicos podem ser reconhecidos pela análise formal e técnica dos atributos; a 

transformação da matéria-prima pode ser analisada a partir das regras do sistema tecnológico; 

manufatura do objeto pretendido investigada pelos procedimentos da modelagem, acabamento 

e queima da argila, a exemplo da cerâmica; emprego social do artefato sejam utilitário ou 

simbólico, bem como os processos que envolvem manutenção, reparo e reciclagem dos 

objetos, e por fim, os aspectos relacionados com seu abandono. 

   A ordenação das etapas de um sistema tecnológico ocorre a partir da 

estruturação lógica de uma seqüência produtiva, que seriam as operações levadas a diante no 

tratamento de uma matéria-prima, de forma contínua e coerente (SILVA, 2000).  

   Rye (1981) ilustra que uma seqüência geral para produção de algum item 

material envolve a obtenção, refinamento e processamento de matéria-prima para a fabricação 

de um produto ou artefato, a partir de uma sucessão de operações e se estende até a 

distribuição do produto para os usuários.  

   Com relação ao estudo da cerâmica do ponto de vista da tecnologia, Rye 

(1981) coloca algumas operações essenciais e não essenciais na seqüência geral da produção. 

As operações essenciais incluem a descoberta de fontes de matérias-primas e escolha daquelas 

que serão utilizadas; extração e transporte até o local de sua manufatura e preparação para o 

uso: triagem, limpeza, modelagem, secagem e queima (incluindo a escolha de combustíveis e 
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métodos de controle da queima), distribuição dos produtos entre os usuários e após o uso, o 

descarte. Ao passo que as operações não essenciais seriam os tratamentos de superfície e 

acabamento, a exemplo do polimento, aplicação de engobo e pintura, além de outras formas 

de decoração e adorno. 

  Para Fagundes (2004) o estudo da cadeia operatória revela a dinâmica de um 

sistema técnico específico, bem como o papel que esse sistema ocupa dentro dos demais 

sistemas técnicos e dentro da própria tecnologia, favorecendo a mais completa visão  

 Pelo exposto, argumenta-se que a premissa das cadeias operatórias é fundamental nos 

estudos de tecnologia devendo ser feita para que se possa compreender o porquê de 

determinadas escolhas tecnológicas serem feitas e como elas estão relacionadas aos demais 

elementos do sistema cultural (SILVA, 2000). 
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Capítulo 3: Sambaqui do Bacanga: o contexto ambiental 

3.1. Paisagem e a ocorrência de sambaquis no litoral equatorial amazônico 

 

  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. Com base nessa classificação, a porção mais setentrional da costa do Brasil estaria 

inserida no “litoral equatorial amazônico18”. Para essa dissertação foi utilizada a classificação 

proposta por este autor, com vistas a caracterização e inserção dos sambaquis nessa porção do 

território brasileiro.  

  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 seqüências 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). 

  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 manguezal19. 

  Este litoral corresponde a um setor extremamente dinâmico, onde modificações 

morfológicas e sedimentológicas são regras e ocorrem em escalas espaciais e temporais, as 

quais variam de poucos segundos e centímetros há séculos e milhares de quilômetros 

(MENDES, 2005). 

  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 morfo-estruturais e morfo-climáticos no litoral de rias20, também 

                                                 
18 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. 
19 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). 
20O 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 
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denominada de reentrâncias paraenses e maranhenses e apresenta uma costa de submersão, 

baixa e recortada, de características flúvio-estuarinas, 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 Maranhão ainda não possui um detalhamento completo de suas áreas 

costeiras, somente alguns pesquisadores realizaram estudos pontuais, a exemplo de Aziz 

Ab’Sáber, que trabalhou em deltas de fundo dos estuários e canais sublitorâneos de Perizes, 

próximo a São Luís, e indicou que entre 12.700 e 5.500 anos A.P., o mar iniciou uma subida 

de nível, que culminou por altear 3 metros acima de seu nível médio atual21. 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 seis 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’Sáber (2006) insere geomorfologicamente a zona costeira em três micro 

setores: 

• 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 paleo 

canal 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; 

                                                                                                                                                         
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).  
21 SUGUIO (1999) considera que nos últimos 150 mil anos o nível do mar estava a 130metros 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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• 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. 

  Uma característica comum a esses três microsetores é a presença de uma 

exuberante floresta de mangues, que apenas no Estado do Maranhão ocupa uma área de 

500.000 ha, correspondendo a quase metade da superfície total de mangues no Brasil 

(CNISO, 1998)22. Schaeffer-Novelli et. al. (2003) 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). 

 Esse complexo ecossistema tem sua existência renovada graças ao fluxo das 

águas de complexos sistemas estuarinos23 como as baías Oiapoque (no extremo norte) e São 

Marcos e São José (Ilha de São Luís-MA) (MIRANDA et. al., 2002). 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).  

  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). 

 

 

 

 
 
 

                                                 
22 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. 
23 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). 
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ILUSTRAÇÃO 1 
Litoral Equatorial Amazônico 
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 Com relação à gênese dos estuários, Kowsmann et. al (1977) reconhecem que a 

última transgressão marinha, denominada de Flandriana, iniciou-se há cerca de 15 mil anos e, 

até cerca de 7 mil anos antes do presente, havendo uma rápida ascensão do nível do mar, 

interrompida por episódios de estabilização de curta duração. Essa informação é descrita por 

Suguio (1999), que verifica que a partir de 15 mil anos antes do presente os volumes das 

águas oceânicas sofreram um brusco acréscimo, mas a partir de 7 mil anos atrás houve 

pequena variação. 

  Neste sentido, Miranda et. al. (2002: 32) atestam 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. 

 

  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 geológica muito recente (menos de cinco mil anos), frutos das 

alterações seculares do nível do mar e das variações da crosta terrestre, bem como por 

processos tectônicos.  

 Para a região da pesquisa a penetração das águas na atual baía de São Marcos e 

São José é um bom exemplo das conseqüências 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). Por sua vez, o 

sambaqui do Bacanga, que será descrito com maiores detalhes adiante, insere-se em uma zona 

estuarina, denominada Estuário do Rio Bacanga. 

 Para Ab’Sáber (2003a), os extensos manguezais do Norte, envolvendo a costa 

noroeste do Maranhão e nordeste do Pará e Amapá- foram constituídos em sua maioria 

durante o regresso das águas que posteriormente, no optimum climático, alcançaram alguns 

metros acima do mar atual (6.000 a 5.500 anos A. P.), com ocorrência de espécies como o 

mangue vermelho (Rhizophora), siriúba (Avicennia) e tinteira (Laguncularia). A fauna da 

região é bastante rica em recursos marinhos, como peixes, crustáceos e moluscos. 
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  Sobre as características desses ecossistemas, sucintamente, reconhecem-se os 

manguezais como uma vegetação associada às margens de baías, enseadas, barras, 

desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde haja encontro das águas do 

mar com as de rios. Essa vegetação se instala em substratos de várzea de formação recente, de 

pequena declividade, sob a ação diária das marés de água salgada ou, pelo menos salobra. 

    Neste sentido, Vannucci (2002), designa a palavra mangue para descrever um 

ecossistema formado por uma associação muito especial de animais e plantas que vivem na 

faixa entremarés das costas tropicais baixas, ao longo de estuários, deltas, águas salobras 

interiores, lagoas e lagunas, consistindo ecossistemas criadores e sustentadores de vida. Um 

aspecto importante é fornecido por Lugo & Snedaker (1974) a respeito das regras de 

sazonalidade dos mangues que são diárias e não estacionais, com variações ocorrendo em 

determinadas horas do dia.  

  Os manguezais são importantes como fontes de alimentos e sustento 

econômico de comunidades humanas litorâneas, provendo abrigo e manutenção à rica e 

diversificada fauna, constituída principalmente de peixes, moluscos e crustáceos 

(SCHAEFFER-NOVELLI & CINTRÓN, 1986). Sua distribuição percorre as regiões tropicais 

e subtropicais do mundo, ocupando áreas costeiras em quase todos os continentes. Esse 

ecossistema alcança um desenvolvimento ótimo nas regiões compreendidas entre os paralelos 

23º30’N e 23º 30’ S, especialmente próximo ao Equador. São considerados ecossistemas 

recentes na escala de evolução geomorfológica da biosfera, no entanto, sustentam uma alta 

produtividade biológica e abrigam uma das biotas mais especializadas e restritas que se 

conhece. 

  A estrutura e a composição de espécies da floresta de mangue variam em 

função de fatores geofísicos, geográficos, geológicos, hidrográficos, climáticos, edáficos, da 

história do passado recente do local e mais ainda das atividades humanas, visto que algumas 

características estruturais, espaciais e funcionais de alguns ecossistemas denominados de 

“naturais” são resultantes de uma intervenção humana de longa-duração (NOVELLI & 

MOLERO, 1999). 

  As características morfológicas e fisiológicas das plantas e animais de 

manguezais exibem adaptações convergentes que lhes permitem viver em um ambiente 

peculiar. A partir disso, Vannucci afirma que (2002: 60) “a flora e fauna dos manguezais, 

desde que adaptadas às condições de salinidade flutuante e à exposição regular ao ar, têm o 

melhor dos dois mundos, fato que explica a alta taxa de produção (produtividade)”. Sobre 

essa temática Lugo & Snedaker (1974) afirmam que a distribuição das espécies depende de 
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sua resistência à perda de água, da resistência ao sol, do nível das tabelas das marés, o grau da 

consolidação do solo. 

  Estudos mais recentes caracterizam a flora dos manguezais, como sendo 

constituída por um número de espécies exclusivas e de algumas espécies associadas, que 

podem ocorrer em outras formações litorâneas (CNISO, 2002). Schaeffer-Novelli et. al. apud 

Vannucci .(2002,), na tentativa de classificar os manguezais do Brasil, concluíram que, em 

geral, “os manguezais exibem uma grande diversidade na distribuição espacial de diferentes 

associações de tipos de florestas e na arquitetura da floresta. A variação ocorre apesar da 

pequena quantidade de espécies”. 

  Nos manguezais de São Luís o mangue vermelho (Rhizophora mangle) é a 

espécie mais conhecida e ocupa a linha costeira, sendo tolerante ao alagamento por longos 

períodos. A casca dessa árvore é rica em tanino, substância de cor avermelhada, que age como 

corante e impermeabilizante e a madeira é muito utilizada como lenha e para construção civil. 

Outras espécies ocorrentes são a síriba (Avicennia germinans e A. schaueriana) que forma um 

cinturão atrás do mangue vermelho, acompanhando as margens dos rios, na interface entre a 

terra e a água; o mangue branco (Laguncularia racemosa) e o mangue de botão (Conocarpus 

eretus) que ocorre em áreas mais arenosas. 

  Essa mesma informação é confirmada por Cintrón e Schaeffer-Novelli (1981), 

que em pesquisa sobre o ecossistema de manguezais no Maranhão, em um perímetro que 

compreendeu a Ponta de Coruçá à Ponta dos Mangues Secos, na Ilha de São Luís, 

identificaram as espécies Avicennia schaveriana, Rhizophora mangle, Laguncularia 

racemosa e Conocarpus erecta, com espécies de Avicennia ocupando extensas áreas e de 

Rhizophora localizada nas franjas. Além disso, Cutrim (1993) apontou a existência de 

Avicennia germinans e de outras espécies associadas, a exemplo de grupos de algas, briófitas, 

pteridófitas e fenerógamas. 

  Enquanto que na região de Panauaçu, no sudoeste da Ilha de São Luís e que 

serve de amostragem para a área do sambaqui do Bacanga, Oliveira e Mochel (1999) 

identificaram as seguintes espécies de mangues: Rhizophora mangle, R. racemosa, R. 

harrisonii, Avicennia germinans, A. schaueriana, Laguncularia racemosa e Conocarpus 

erectus.  

  Para a bacia do Bacanga, Mochel et. al (1991) estima uma cobertura vegetal 

composta por árvores de mangue que cobre cerca de 940 ha e percebe para a margem direita 
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do rio Bacanga a ocorrência de Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicenia germinans e 

Avicenia schaueriana (siriba) e Laguncularia recemosa (mangue branco). 

  A composição florística do ecossistema de manguezais oferece habitat para 

uma grande quantidade de moluscos, crustáceos e outros invertebrados, além de outras 

espécies que procuram essas áreas para reprodução e alimentação, constituindo-se assim, uma 

paisagem que possui um bioma riquíssimo, com uma extraordinária biomassa. 

  Com relação a esta questão Vannucci (2002: 71) esclarece que: 

 
Em áreas em que o pH é normal e há disponibilidade de oxigênio, encontram-se 
outras espécies de infauna regular, como os sipunculídeos, gastrotríqueos, moluscos 
e crustáceos, sobretudo nos limites inferiores, mais perto da costa, dos manguezais. 
A fauna cavadora, sempre presente, está representada pelos crustáceos decápodes, 
especialmente as diversas espécies do gênero uça, o “chama-maré”, Scylla serrata, 
o caranguejo de mangue comestível, e as muitas espécies de Sesarma e outros 
caranguejos que vivem no interior ou próximo a superfície do lodo.  
 

  Além dos invertebrados, comumente observados nos mangues, o Relatório da 

CNISO (1998: 217) agrupa as espécies faunísticas dos mangues em quatro grupos funcionais: 

 
As diretamente associadas às estruturas aéreas das árvores, incluindo pássaros, 
caracóis e ostras; as do ambiente terrestre que visitam o manguezal em busca de 
alimentos (mamíferos e jacarés); as que vivem nos sedimentos e/ou nos bancos de 
lama adjacentes (crustáceos e moluscos); e as marinhas, que têm no manguezal uma 
parte de seu ciclo de vida (camarões e diversos peixes...). 
 

  Na área de Panauaçu, Oliveira e Mochel (1999) observaram uma endofauna24 

caracterizada por uma taxocenose constituída por Polychaeta–Crustacea- Bivalvia, sendo que 

o grupo predominante é de poliquetas escavadores indicando ambientes sedimentares 

dinâmicos e a presença de espécies filtradoras e tubícolas (poliquetas e bivalves) indicam 

locais de baixa energia hidrodinâmica. Ao passo que a epifauna25, representada pelas cracas e 

gastrópodes foi pouca representativa na área da pesquisa. 

 

3.2. O mangue: cenário de ocupação humana no litoral maranhense 

 

  Uma das principais questões que permeia essa pesquisa relaciona-se com a 

paleopaisagem da área do sambaqui do Bacanga e a relação das populações desse sítio com o 

                                                 
24 A endofauna refere-se a todos os organismos viventes no interior do substrato, podendo ser perfurante quando 
em substratos duros e escavadores quando em substrato mole. São exemplos da endofauna os Poliquetos, 
Bivalvos e Crustáceos (MOCHEL, 1995).  
25 A epifauna é caracterizada por todos os organismos que vivem sobre o substrato duro ou móvel, de hábito 
séssil, sedentário ou livre (MOCHEL, 1995). 
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meio ambiente circundante. Uma alternativa comum nas pesquisas arqueológicas é a 

investigação de aspectos relacionados com a captação de recursos alimentares e de matérias-

primas, a partir da identificação dos padrões de assentamento, subsistência e cultura material. 

Em âmbito mais geral, tais estudos são denominados de adaptativos e estão centrados em 

características funcionais e estruturais das populações humanas que as auxiliam a enfrentar 

alterações ambientais e condições de grande estresse (MORAN, 1994). 

  Neste sentido, uma investigação que trilhe esse caminho situar-se-ia no 

estabelecimento de uma cronologia pautada em diferentes métodos de datação, a exemplo do 

C14 e Termoluminescência, submetidos à variadas amostras de vestígios; caracterização do 

paleo-ambiente e reconhecimento dos fatores abióticos e bióticos atuais e a sua correlação 

com as informações do passado.  

   Tais informações poderiam ser obtidas através da identificação dos processos 

de formação de natureza geológica e geomorfológicada; da cobertura vegetal (análise de 

vestígios de madeira, folha, carvão, pólen, esporos, etc.) e das espécies da fauna sub-recente, 

reunindo todos esses dados com informações paleontológicas e arqueológicas. 

   Rememorando as hipóteses concernentes ao estudo do sambaqui do Bacanga e 

sua relação com o paleoambiente levantaram-se as seguintes questões: 

• A floresta de mangues que atualmente situa-se no estuário do Rio Bacanga foi o 

mesmo ecossistema partilhado pelas populações humanas que habitaram o sambaqui 

em foco? 

•  Os mangues constituíram-se na principal área de captação de recursos alimentares e 

de matéria-prima? 

• Que fatores incidiram na escolha do manguezal como espaço de moradia? 

• O ambiente estuarino, com sua alta taxa produtiva advinda dos manguezais, 

possibilitou a existência de populações semi-sedentárias de pescadores-coletores-

caçadores às margens do Rio Bacanga? Em que medida tal situação favoreceu o 

emprego da cerâmica? 

• Estudos integrados das ciências humanas, biológicas, exatas e da terra podem fornecer 

dados acerca do paleo-ambiente do período de ocupação do sambaqui do Bacanga? 

  Em termos gerais, a formação do mangue na costa brasileira é abordada por 

vários autores, sendo rara a correlação dos dados geo-ambientais com os resultados da 

arqueologia. Curiosamente, um dos poucos pesquisadores que reúne o conhecimento desses 
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campos do saber é o geógrafo Ab’Saber. Curiosamente, esse mesmo autor descreve o 

mangue como um ambiente pobre em recursos alimentares, incapaz de sustentar um 

assentamento humano permanente ou de longa duração, como evidenciado a seguir: 

 
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 [Grifo nosso] 
(Ab’SABER, 1989). 

 

  A cadeia de eventos paleo-climáticos proposta por Ab’Saber (1989) 

concernentes à migração e fixação de populações humanas em mangues costeiros, em um 

período de longa duração, vem sendo encarada pelo autor como ambiente pouco propício 

para a ocupação e permanência de contingentes humanos, dada a sua insalubridade, escassez 

de água doce, ausência de áreas firmes para fixação de aldeias e a quantidade insuportável de 

insetos. 

   Tais aspectos, quando observados sem a devida contextualização, parecem 

agir como elementos limitadores para a inter-relação do homem e o ecossistema de 

manguezais e depõem contra a perspectiva adotada nesse estudo. Assim sendo, buscaram-se 

pesquisadores que possibilitassem confrontar a perspectiva anteriormente descrita. 

  Neste sentido, recorre-se a Vannucci (2002: 24) que assevera: 

 
O Homo sapiens sapiens migrou em todas as direções, finalmente colonizando a terra 
desde o Ártico até Antártico. Algumas regiões eram mais adequadas às atividades 
humanas e à situação de suas necessidades, sendo chamadas “zonas ricas”. O que, em 
termos ecológicos, significa “altamente produtivas”. Alguns grupos humanos se 
estabeleceram em áreas ricas, outros não as encontraram ou foram deslocados para 
regiões “pobres”, difíceis para a vida bípede implume. Os manguezais estão entre 
estas últimas; são áreas ecologicamente ricas e com grande taxa de reciclagem 
(turnover rate), mas apresentam condições de vida difíceis para o homem. É difícil 
até mesmo fazer fogo nos manguezais, pois tudo é úmido. Por estas e outras razões, 
os manguezais adquiriram a reputação de “terras inúteis”. 
 

 

  O principal recurso oferecido pelos manguezais às populações pré-históricas é 

a disponibilidade de animais que podem ser pescados, coletados ou caçados. A produtividade 

dos manguezais é elevada e sua periodicidade é regulada por ciclos lunares e de marés. Para 

um melhor aproveitamento desses produtos o homem precisou 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 
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áreas onde povos do passado estabeleceram seus assentamentos. Como conseqüência, sua 

economia de subsistência foi muita vezes baseada, quase que exclusivamente, na exploração 

de recursos desse ecossistema (BIAGI & NISBET, 2006). 

  Estudos arqueológicos no Brasil revelam que as populações de pescadores-

coletores-caçadores do Holoceno provavelmente se fixavam por um período relativamente 

longo nas áreas estuarinas ou de mangues, denotando uma adaptação que suportou o semi-

sedentarismo 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 & SCHEEL-YBERT, 2005). 

  Esse quadro ganha maior sustentação quando os especialistas de mangues 

abordam questões relacionadas com a interação das populações humanas, atuais e pré-

históricas, com a potencialidade e variedade de recursos desse ambiente.  

  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. Nessa mesma linha Cintrón e 

Schaeffer-Novelli (1981) afirmam 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. 

   Com relação aos problemas enfrentados pelos grupos humanos pré-históricos 

que habitaram os manguezais, Vannucci (2002) coloca as seguintes questões:  

• Em primeiro lugar, o homem não vive verdadeiramente na floresta de mangues, mas 

em áreas de manguezal ao longo de rios e riachos, sobre ribanceiras elevadas e em 

clareiras preparadas por ele; 

• A chegada do homem aos manguezais, provavelmente se deveu a busca de alimentos e 

de diferentes matérias-primas. Nos locais em que a sazonalidade é menos marcante e 

em que há uma sucessão de diferentes espécies durante o ano, os pescadores podem se 

assentar; 

• O assentamento humano prolongado ou permanente nos manguezais somente foi 

possível quando o ecossistema pôde absorver uma espécie a mais, sem causar 

desequilíbrio. Isto requeria inventividade por parte do recém-chegado. 
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   Contudo, 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. A arqueóloga Cristina Tenório (1996), uma das poucas pesquisadoras a se 

debruçar sobre o tema, indica que a capacidade do manguezal de apresentar recursos 

alimentares altamente concentrados e facilmente coletáveis por homens, mulheres e crianças, 

leva-nos 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), afirma que por volta de 6.000 anos antes do presente, 

parece ter ocorrido certa estabilização climática, com o incremento máximo da temperatura e 

da umidade, caracterizando o “Altitermal”. Conseqüentemente, 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 conseqüência de 

todos esses fatores, o mesmo autor discorre 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 . 

   De forma semelhante, Biagi & Nisbet (2006) relatam 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, 

devido ao aumento eustático do nível do mar, no pós-glacial, início do Holoceno. 

   Para Tenório (1996), sítios arqueológicos associados a ambientes de 

manguezais evidenciam 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 dessa região essa perspectiva temporal recua grandemente. 

  Uma observação preliminar acerca do universo empírico do sambaqui do 

Bacanga sugere uma relação próxima entre os ocupantes desse sítio e o ecossistema de 

manguezal em torno de 6.500 A. P. Ao passo que os sambaquis do Litoral do Salgado e baixo 

Amazonas, abordados anteriormente, estendem esse período para cerca de 7.500 A. P. 
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   Em termos geográficos os sambaquis do litoral equatorial amazônico têm sua 

área de ocorrência caracterizada por marcos paisagísticos bem delimitados: o estuário ou 

zonas com forte influência das oscilações da maré, a exemplo de apicuns e restingas; 

cobertura vegetal composta por espécies relacionadas a esses ambientes, mangue e espécies 

de restingas; sedimentos da Formação Barreiras, capeados por sedimentos pós-barreiras. Os 

sítios estão assentados em elevações suaves, entre 5 e 10m de altura, constituindo plataforma 

natural para construção do sambaqui. 

   Cronistas e viajantes relatam a existência de sambaquis no Pará, espalhados 

pelo baixo Amazonas, baixo Tocantins, Ilha de Marajó e, sobretudo, no litoral nordeste 

paraense, também denominado de Litoral do Salgado (SIMÕES, 1981). No Maranhão, esses 

sítios inserem-se em domínios semelhantes ao Litoral do Salgado, denominado de Litoral de 

Rias Maranhenses, sendo registrada a existência de sambaquis em Turiaçu e Bacuri (Mochel 

comunicação pessoal), Cururupu e Guimarães (FERNANDES, 1950) São Luís, São José de 

Ribamar e Paço do Lumiar (BANDEIRA, 2005), seguindo em direção ao litoral oriental do 

Maranhão, no município de Tutóia (SAMPAIO, 1931). 

  Tais sambaquis limitam-se aos meridianos 42° a 48°W e os paralelos 0°30’ a 

2°50’S. Esse território apresenta um litoral recortado, grandes desembocaduras de rios, muitas 

ilhas ligadas entre si por estreitos canais e uma floresta de mangue, que em extensão é uma 

das maiores da América. Estes despontam como a característica mais marcante e de suma 

importância para a biodiversidade e sociodiversidade da região, visto que os mesmos são 

importantes sistemas costeiros tropicais, fornecendo produtos que têm sido utilizados há 

milhares de anos por grupos humanos adaptados a esse ecossistema, fato já evidenciado 

anteriormente. 

  Tal perspectiva corrobora com estudos antropológicos que destacam um 

conhecimento tradicional dos atuais pescadores e habitantes dos manguezais, que atestam a 

permanecia de traços sócio-culturais e adaptativos de longa duração, exemplificados no uso 

sustentável desses recursos (FURTADO, 2001; BARROS, 2001; VANNUCCI, 2002). 

  Com base no exposto, é de suma importância para o reconhecimento da 

paleopaisagem pré-histórica e da interação de sua população com o meio ambiente a obtenção 

de dados de outras áreas do conhecimento, principalmente no que concerne aos efeitos das 

mudanças no ambiente natural, que provavelmente atuaram na morfologia costeira e estuarina 

e as suas implicações para as atividades humanas e os vestígios daí advindos (PYE & 

ALLEN, 2000), pois apesar do aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre a história do nível 
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relativo do mar, principalmente nos últimos 7.000 anos (SUGUIO, 1999), muito pouco se 

sabe para o litoral maranhense. 

  Entretanto, reconhece-se que o mangue não serviu apenas como pano de fundo 

para ocupação humana de longa duração, mas pelo contrário, constituiu-se como uma 

paisagem, que aparentemente hostil, foi percebida, manejada ou mesmo domesticada por 

populações que tinham o hábito de valorizar os recursos fornecidos por esse ambiente, 

compreendendo a sazonalidade das espécies comestíveis, desenvolvendo estratégias de 

captura, processamento e consumo, descobrindo as fontes de matéria-prima, inventando 

técnicas e aprimorando tecnologias para melhor explorar esse meio, além de ter desenvolvido 

todo um sistema de crenças e ritos, onde o mangue e os elementos a ele associados eram os 

atores. 

  É com esse sentimento, que os dados inéditos obtidos na pesquisa sobre o 

sambaqui do Bacanga serão apresentados adiante. 

 

3.3. Inserção geográfica do sambaqui do Bacanga 

 
 O sambaqui do Bacanga insere-se às margens do rio de mesmo nome, que 

nasce na Ilha de São Luís, sendo que seu curso encontra-se protegido por unidade de 

conservação ambiental denominada de Parque Estadual do Bacanga. Com relação à situação 

geográfica, esse sítio encontra-se protegido pelos limites do referido parque26, 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 Luís27 . 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. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 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.  
27 São Luís possui as seguintes coordenadas geográficas: latitude S 2º 31’ e longitude W 44º 16’; uma área de 
827 km2 e a altitude de 24m acima do nível do mar. 
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ILUSTRAÇÃO 2 
 
Inserção geográfica do sambaqui do Bacanga 
 

        
 

 
Fonte: IBGE 
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ILUSTRAÇÃO 3 
 
A Ilha de São Luís e a divisão municipal 
 

 
  FONTE: Prefeitura de São Luís 
 

  As coordenadas geográficas do sítio obtidas por GPS são as seguintes: 

2º34’41.1’’ Sul e 044º16’53.1’’ Oeste, estando a 29 metros acima do nível atual do mar. A 

extensão do sítio está estimada em cerca de 90 metros em linha reta, totalizando um perímetro 

de cerca de 183 m2 Próximo ao sítio encontram-se as às ruínas do Sítio do Físico28, entre o rio 

Bacanga e o Igarapé do Coelho, em terreno pertencente ao senhor Sebastião Murad.  

 
                                                 
28 Sítio do Físico ou Santo Antonio das Alegrias é um complexo fabril construído no início do século XIX e é 
composto de edificações para curtição e manufatura do couro, caieiras, fábrica de velas etc., além de casa-
grande, senzala, igreja e praça. Atualmente esse complexo encontra-se tombado pelo IPHAN. 
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ILUSTRAÇÃO 4 
 
O sambaqui do Bacanga em relação ao Parque Estadual do Bacanga 
 
 

 
Fonte: Google Earth 
 

  Por estar inserido em uma unidade de conservação aferiu-se que o grau de 

integridade do sítio está em torno de 75%, ou seja, um bom estado de conservação, mas com 

risco de destruição devido à construção de moradias em seu entorno, extração de sedimentos e 

vandalismo. Dentre as pesquisas arqueológicas já efetuadas no sambaqui, localizaram-se seis 

poços-testes de 1mx1m, provavelmente executados pelo professor Olavo Correia Lima, na 

década de 1980.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

994 m de distância 
em relação ao Rio 
Bacanga  

O sambaqui do Bacanga está 
localizado dentro do  Parque 
Estadual do Bacanga, 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. 
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. As coordenadas 
geográficas do sambaqui do 
Bacanga são S 2º34’41.1’’ W 
044º16’53.1’’.  89 m de extensão em  

Linha reta e cerca de 
183m de circunferência 
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ILUSTRAÇÃO 5 
 
Mapa do Parque Estadual do Bacanga e suas áreas de proteção 
 

 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão 
 

3.4. Caracterização da paisagem do sambaqui do Bacanga 

 

   Para fins desse item se procedeu com a seleção de bibliografias que 

fornecessem informações básicas sobre os aspectos geo-ambientais da área de estudo, tais 

como, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia, climatologia, sedimentologia, 

cobertura vegetal, ocorrências faunísticas etc. Sempre que possível, obtiveram-se dados 

paleoambientais para supostas correlações. Na ausência de referências específicas para a Ilha 

de São Luís, buscaram-se informações paleoambientais de regiões próximas. 

    Dois trabalhos serviram de esteio para a caracterização dos meios abiótico e 

biótico: Plano de Manejo do Parque Estadual do Bacanga (1992) e a Atualização do Plano 

de Manejo do Parque Estadual do Bacanga (2002), que por se tratarem de instrumentos de 
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pesquisa, gestão e proteção diretamente ligados à área de inserção do sambaqui do Bacanga, 

forneceram uma gama de informações que serão reproduzidas a seguir. 

   A paisagem física abordada neste estudo é caracterizada pela presença de um 

rio, com cerca de 22 km entre a nascente e a sua foz, um estuário que atua como reservatório 

de águas do rio Bacanga29 e tem a função de divisor de águas até a baía de São Marcos30, 

enquanto o Parque Estadual do Bacanga ocupa o topo de pequena extensão da bacia 

sedimentar de São Luís, na região noroeste da Ilha de São Luís, como abordado a seguir.  

   O estágio atual do conhecimento sobre a geologia do território maranhense 

permite a confirmação da existência de unidades geotectônicas de composição cristalina e 

sedimentar. Os terrenos cristalinos constituem as estruturas mais antigas e as sedimentares 

recobrem os terrenos cristalinos em cerca de 90% da superfície do Maranhão. Estendendo-se 

do norte até o oeste do Maranhão encontra-se a bacia sedimentar de São Luís que tem início 

com a deposição da formação Grajaú durante o Cretáceo. A bacia sedimentar de São Luís 

compreende o Golfão Maranhense e o litoral ocidental do estado, onde predominam 

formações superficiais terciárias e quaternárias. 

   O território de São Luís está assentado basicamente em duas formações: 

Depósitos Eólicos e Formação Itapecuru. Esta última Formação data do Cretáceo Superior e 

abrange cerca de 50% do território maranhense, apresentando morfologia de topografia de 

baixas altitudes, numa faixa de 30 a 60metros. É composta por sedimentos com alto grau de 

intemperização, normalmente arenosos e siltosos, com baixa capacidade de troca catiônica. 

Os depósitos eólicos constituem ambientes de sedimentação mais recente que a Formação 

Itapecuru e apresentam uma forte presença de areia (quartzo) (PREFEITURA DE SÃO LUÍS. 

2006). 

   Para a área estudada aponta-se a existência de um pacote sedimentar formador 

da Ilha de São Luís, depositado a partir do Cretáceo Inferior sobre o embasamento cristalino e 

sedimentos pré-silurianos. Predominam arenitos inconsolidados de cores variadas, 

intercalados por leitos calcários, argilitos e siltitos em fácies localizadas (PLANO DE 

MANEJO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 

                                                 
29 A bacia do Bacanga possui aproximadamente 41,56 km de perímetro com 87,99 km2 de área, recobrindo 57 
bairros e um Parque Estadual, no qual se localiza o reservatório do Batatã, que abastece água para a cidade de 
São Luís. 
30 A baía de São Marcos possui 77.900 km2 e insere-se na bacia costeira de São Luís, fazendo parte do Golfão 
Maranhense. Limita-se ao norte, pela Plataforma da Ilha Santana, ao sul, pelos Altos Estruturais Ferrer Urbano 
Santos, ao leste, pelo Horst de Rosário e a oeste, pelo Arco Tocantins. Essa área apresenta uma hidrodinâmica 
regida por marés semi-riurnas, com amplitude de 7,2 m (SANTOS, et. al., 2002). 
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ILUSTRAÇÃO 6 
 
Ilha de São Luís-Maranhão e suas baías  
 

 
     Fonte: INPE 
 
 
 
 

Baía de São 
Marcos 

Baía de São 
José 
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ILUSTRAÇÃO 7 
 
Inserção dos sambaquis na Ilha de São Luís 
 

 
 

 
  Fonte: Google Earth  
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ILUSTRAÇÃO 8 
 
Bacias hidrográficas da Ilha de São Luís  
 

         
 

 
      FONTE: Prefeitura de São Luís 
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ILUSTRAÇÃO 9 
 
Bacias hidrográficas da Ilha de São Luís 
 

 
 

 
Fonte: IBGE 
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ILUSTRAÇÃO 10 
 
Descarga fluvial dos rios no Golfão Maranhense 
 
 

 
Fonte: EMBRAPA 
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ILUSTRAÇÃO 11 
 
Bacia e estuário do Rio Bacanga que deságua na Baía de São Marcos 
 

 

      
          Fonte: Governo do Maranhão 

 
  Em termos geológicos o Parque Estadual do Bacanga é constituído de rochas 

sedimentares, basicamente representadas por arenitos e argilitos inconsolidados, de idade 

terciária, bastante alterados por aluviação. Estratigraficamente percebem-se três camadas bem 
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distintas que variam de dezenas de centímetros a mais de um metro com coloração variando 

em profundidade do amarelado ao alaranjado e avermelhado, respectivamente (PLANO DE 

MANEJO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 

  Quando da presença de argilitos, são avermelhados uniformemente em toda a 

profundidade observada (de até cerca de 10m), nas áreas de “barreiras”. As formações do 

Grupo Barreiras31 dominam geologicamente quase que a totalidade da área do Parque, embora 

grandes extensões já tenham sido destruídas por agentes modeladores, dando origem aos vales 

e a pequenas depressões. O substrato da Bacia de São Luís é representado por arenitos, siltitos 

e folhelhos do Cretáceo Superior, compondo o membro Psamítico da Formação Itapecuru. 

Estes litotipos afloram em pontos restritos da Ilha de São Luís, a exemplo do Porto do Itaqui, 

próximo ao sambaqui do Bacanga, inferindo-se como ambiente de deposição desta unidade, o 

lagunar (PREFEITURA DE SÃO LUÍS. 2006). 

   O grupo Barreiras constitui-se de sedimentos pouco consolidados argilosos e 

arenosos às vezes conglomeráticos. Ao grupo Barreiras sobrepõem-se comumente areias e 

argilas inconsolidadas, depósitos fluviais, areias das praias litorâneas, depósitos de mangue, 

além de blocos desagregados de arenito ferruginoso oriundos, provavelmente, das camadas de 

grupo Barreiras (FRANCISCO et. al., 1966; FRANCISCO & LOEWENSTEIN, 1968). 

   Em termos geomorfológicos, a Ilha de São Luís constitui-se de uma extensa e, 

relativamente, elevada plataforma, fato que primeiro se destaca 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 6000 anos A. P. (Holoceno Médio). (Ab’ SABER, 2003). 

   O município de São Luís situa-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 

                                                 
31 Grupo Barreiras seria caracterizado por sedimentos afossilíferos continentais que afloram ao longo da costa 
brasileira desde o Rio de Janeiro até o Pará, penetrando o vale do rio Amazonas, têm sido designados vagamente 
de formação ou série Barreiras. Bigarella & Andrade admitem que as designações “Série ou Formação 
Barreiras” são impróprias e redefinem os sedimentos Barreiras, subdividindo-os em duas formações constituindo 
grupo Barreiras (Francisco et. al.,(1966). 
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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 através 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 paleo-estuários de São Marcos 

(coletor das águas dos rios Mearim, Pindaré e Grajaú) e São José (coletor das águas dos rios 

itapecurú e do Munim) sofreram um extraordinário afogamento eustático, passando a 

constituir largas “rias” 32, dando origem pela primeira vez as atuais baías de São Marcos e 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 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). 

 

 

                                                 
32 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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ILUSTRAÇÃO 12 
 

Geologia da Ilha de São Luís 
 

 

  
Fonte: Governo do Maranhão 

 
Legenda: 

▀ Ki (Formação Itapecuru) 

▀ QHfm (aluviões fluvio-marinhos) 

▀ QHm (aluviões marinhos) 

▀ Peγ (granitos brasilianos) 
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ILUSTRAÇÃO 13 
 

Geomorfologia da Ilha de São Luís 
 

 

    
Fonte: Governo do Maranhão 

 

Legenda: 

▀ Litoral de rias 

▀ Golfão Maranhense 

▀ Superfície maranhense com testemunhos 

 

   Os processos de denudação e de sedimentação em São Luís são acelerados 

pelas chuvas intensas que atingem até 2000 mm ao ano e atuam na topografia para formatação 

de uma tipologia composta essencialmente por elevações de pequenas altitudes. As cotas 

altimétricas estão estabelecidas nas faixas de 0-15 e 15-30 metros, com poucas áreas situadas 

a mais de 45 metros de altura em relação ao nível do mar. As áreas de baixas cotas 

altimétricas, situadas em regiões próximas a manguezais e corpos d’água estão sujeitas a 

alagamentos periódicos e.  

   Tomando por base os mapas geológicos, geomorfológicos e morfo-genéticos 

da Ilha de São Luís, os aspectos abióticos do Parque Estadual do Bacanga compartilham a 
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mesma configuração: o tabuleiro central da ilha atua como unidade topo-morfológica de 

referência para se compreender a evolução do modelado adjacente. Esta unidade guarda a 

forma superficial, estendendo-se no sentido sudoeste-nordeste e exercendo o papel de divisor 

de águas dos rios que demandam às baías de São José, ao norte, e de São Marcos, ao Sul. 

   Com relação à sedimentologia, o levantamento efetuado para fins de 

elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual do Baganga aponta para presença de 

sedimentos superficiais, basicamente arenosos, variando de areia grossa a média 

essencialmente quartzoza, recobrindo as demais formações. As maiores concentrações estão 

nas áreas de baixa declividade. A gênese desses depósitos está condicionada à presença de 

fontes supridoras de material, a exemplo de agentes de meteorização e de transportes. Os 

aluviões são compostos de cascalhos, areias e argilas escuras inconsolidadas, que se 

apresentam em faixas, margeando cursos d’água (PLANO DE MANEJO PARQUE 

ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 

   Nas zonas de manguezais, às margens dos igarapés e do rio Bacanga, ocorrem 

verdadeiros depósitos de sedimentos argilosos de coloração escura, constituídos basicamente 

de caolinitas, ilitas e montmosilonitas. De origem essencialmente continental, esses ambientes 

estão seguidos pelo domínio oceonográfico, segundo o regime de maré. 

   Em São Luís como um todo, o Latossolo vermelho-amarelado (bastante 

propício ao cultivo da mandioca) é o solo predominante. No entanto, existem manchas de 

Plintossolos (caracterizado pela forte presença de plinita e laterita), pequenas manchas de 

Neossolos flúvicos (solos aluvionares, ou seja, formados pela deposição de sedimentos dos 

rios) e sedimentos inconsolidados de mangue. Os Latossolos, de um modo geral, apresentam 

reduzida suscetibilidade à erosão. A boa permeabilidade e drenabilidade e a baixa relação 

textural B/A (pouca diferenciação no teor de argila do horizonte A para B) (PREFEITURA 

DE SÃO LUÍS, 2006). 

   O Parque Estadual do Bacanga quanto à pedologia apresenta um solo pobre, 

essencialmente laterítico, originário da meteorização do material sedimentar existente na área, 

provavelmente formado por um ou dois horizontes de pequena espessura, variando de poucos 

centímetros. Sua composição é denominada pela fração grosseira 0,0062mm, com uma baixa 

concentração de matéria orgânica. Assim são os solos chamados de Podossolos (PLANO DE 

MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 2002). 
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ILUSTRAÇÃO 14 
 

Solos da Ilha de São Luís 
 
 

   
Fonte: Governo do Maranhão 

 
Legenda: 

▀ Solos indiscriminados de mangue 

▀ Latossolo amarelo 

▀ Podzólico vermelho amarelo concrecionário 

▀ Gleissolos 

▀ Plintossolo 

 

   Com relação à hidrologia da região a Ilha de São Luís conta com uma grande 

quantidade de cursos d’água de pequeno volume, desembocando em superfícies inundáveis 

pela maré e áreas cobertas de mangues. Ao longo do ano esses cursos d’água sofrem 

alterações em seus volumes. As bacias hidrográficas do município de São Luís foram 

classificadas em: Estiva, Inhaúma, Cachorros, Itaqui, Tibiri, Bacanga, Anil, Paciência e Praias 

(PLANO DA PAISAGEM URBANA DE SÃO LUÍS, 2005). Os maiores rios de São Luís são 

o Anil, com 13.800 m de extensão e o Bacanga com 9.300 m de extensão, ambos drenam para 

a Baía de São Marcos, tendo em seus estuários áreas cobertas de mangues, cuja hidro-

dinâmica é influenciada pelas marés que chegam a atingir em média 7 metros (PREFEITURA 

DE SÃO LUÍS, 2006). 
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   Os recursos hídricos encontrados no Parque dão origem à bacia do Bacanga, 

formada pelas sub-bacias do rio das Bicas (porção norte do Parque), do Igarapé do Coelho 

(nordeste da área), da Represa do Batatã (ocupa a maior área do Parque, em sentido oeste-

leste) e Alto Bacanga (ao sul do Parque, que corresponde à parte superior do rio Bacanga) 

(PLANO DE MANEJO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992). 

   Sobre a climatologia, a área de estudo se encontra dentro do denominado 

cinturão equatorial, o que lhe confere temperaturas elevadas, com média de 26,1ºC e pequenas 

amplitudes anuais (7,1ºC). Os ventos predominantes são de direção NE (nordeste), com 

velocidades da ordem de 3m/s com ocorrências significativas de vento E (leste), sendo mais 

freqüentes e intensos na estação seca. O clima de São Luís é do tipo AW, Tropical Chuvoso, 

segundo classificação de Koeppen, apresentando precipitações pluviométricas médias anuais 

de aproximadamente 2000mm. O regime de chuvas apresenta-se em dois períodos bem 

característicos: um seco, que se estende de julho a dezembro e uma estação chuvosa que 

ocorre de janeiro a junho (PREFEITURA DE SÃO LUÍS, 2006).  

   Com relação à cobertura vegetal da área de estudo, esta reflete os fatores 

climáticos expostos anteriormente, 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). 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. 

   Por sua vez, o Parque Estadual do Bacanga está situado dentro da Província 

Amazônica, nos limites com a Província Atlântica. 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 no estuário do rio 

Bacanga, e também espécies comuns às zonas de Tabuleiros Arenosos e a 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. 
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ILUSTRAÇÃO 15 
 
Cobertura vegetal da Ilha de São Luís 
 

   
Fonte: Governo do Maranhão 

Legenda: 

▀ Áreas urbanizadas 

▀ Manguezais  

▀ Corpos D’água 

▀ Campos inundáveis 

▀ Agricultura de subsistência  
   Com base nessas informações três tipos de matas caracterizam-se a cobertura 

vegetal do Parque: matas dos vales úmidos de terra firme, galeria das várzeas e dos igapós e 

manguezais das áreas inundáveis pelas marés. A cobertura secundária é formada por capoeiras 

altas e baixas resultantes de queimadas e devastações intensas. A tabela 4 apresenta uma 

relação de famílias botânicas que ocorrem no Parque Estadual do Bacanga. 

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. 
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ILUSTRAÇÃO 16 
 
Cobertura vegetal da Ilha de São Luís 
  

     
Floresta de mangues em área estuarina do rio Bacanga 

  

     
Campos inundáveis do rio Bacanga 

 

     
Lagos de água doce em área próxima ao sambaqui do Bacanga 

 

    
Floresta de palmáceas de várias espécies  
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3.5. Levantamento faunístico do Parque Estadual do Bacanga 

 

 O litoral equatorial amazônico apresenta elevados índices de riqueza e 

diversidade biológicas distribuídas nos ambientes de mangues, praias, campos e matas. Este 

padrão ecológico resulta em uma variada disponibilidade de recursos naturais. O Plano de 

Manejo do Parque Estadual do Bacanga (1992) serviu como recurso para delimitação 

biogeográfica e identificação da ocorrência de fauna na área de estudo. Todavia, outras 

estratégias metodológicas também foram utilizadas como subsídios para a identificação dos 

vestígios faunísticos sub-recentes resgatados no sambaqui em questão: 

  A primeira descrição da fauna maranhense encontrada na literatura é elaborada 

pelo Padre e naturalista frei Cristóvão de Lisboa, no manuscrito História dos Animais e 

Árvores do Maranhão, elaborado entre 1625 e 1631, durante sua estada missionária. Este 

compêndio reúne desenhos, esboços e explicações detalhadas sobre a fauna do Estado no 

momento de sua colonização, incluindo características taxonômicas de vertebrados e 

invertebrados. 

  Aliado as outras bibliografias e recursos metodológicos, o documento do Frei 

Cristóvão de Lisboa subsidiou a comparação das ocorrências zooarqueológicas do sambaqui 

do Bacanga, a partir da identificação das espécies de períodos pré-históricos, comparando-os 

com os dados obtidos com a documentação histórica e com as referências zoológicas atuais. 

  Neste sentido, reproduz-se na tabela 5 a identificação anátomo-taxonômica, a 

partir da reunião de alguns exemplos dos taxa 33, com base nas ilustrações de Lisboa (1985): 

 

Tabela 5- Relação da fauna descrita por Lisboa (1985). 

 

Invertebrados Lagostas, caranguejos 

Elasmobrânquios Arraias, tubarões 
Peixes Bagres, baiacus, poraquês 
Lepidossaurídeos Teiú 
Quelônios Tartarugas marinhas, cágados 
Aves Anseriformes, psitacídeos, strigiformes, 

ranfastídeos 
Mamíferos Cetáceos, tamanduás, capivara, quati, cutia, paca, 

cervídeos, tatus, felídeos, bugio, gambá, cateto, 
preguiça, quirópteros 

                                                 
33 Os taxa de vertebrados mencionados neste artigo foram agrupados de acordo com a moderna classificação 
biológica (cladística) (cf. Pough et al., 2003). 
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ILUSTRAÇÃO 17 
 
O ambiente geográfico 
 

     
Área estuarina, carcaterizada por floresta de mangues, rios que sofrem a influência diária da maré e 
grande produtividade de biomassa. 
 
 

     
Campos abertos, falésias e longos trechos de praias com cascalho.  

 

     
Zonas de mar aberto e declividades suaves na topografia da Ilha de São Luís. 
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A partir do Plano de Manejo do Parque Estadual do Bacanga se realizou um segundo 

levantamento faunístico com as espécies relacionadas diretamente a área de pesquisa. Dessa 

forma, observa-se que a fauna arborícola do Bacanga utiliza freqüentemente os trechos às 

margens dos igarapés mais sujeitos a inundação, onde se formam charcos. As áreas de 

manguezais que margeiam o parque em seu limite oeste são responsáveis pela manutenção de 

diversas espécies de mamíferos generalistas. Os manguezais também são corredores de 

migração e de invernada para determinadas espécies de aves (PLANO DE MANEJO DO 

PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2007).  

  A tabela 6 apresenta alguns exemplos dos taxa de vertebrados que ocorrem no 

Parque Estadual do Bacanga. 

 

Tabela 6-Relação dos Taxa do Parque Estadual do Bacanga. 

 

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. 
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ILUSTRAÇÃO 18 
 
Fauna da Ilha de São Luís 
 

     
Alguns mamíferos fotografados no Parque Estadual do Bacanga: bicho-preguiça, quati e cotia 

 

     
Herpetofauna e uma espécie de lagarta do Parque Estadual do Bacanga 

 

     
Várias espécies de aves encontradas na zona estuarina do Bacanga: socó-boi, guará e garça  
branca 

 

     
Marrecas, guarás e siricora típicas de áreas aquáticas 
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Mutum e jacus são aves de médio porte encontradas no Parque Estadual do Bacanga 

     
Espécies de arraias encontradas na Ilha de São Luís, cuja reprodução foi feita por Cristóvão de Lisboa, no 
início do século XVII. 
 

        
Tartarugas registradas na Ilha de São Luís por Cristóvão de Lisboa, no início do século XVII. 

                  
Duas espécies de peixes bagres registradas na Ilha de São Luís por Cristóvão de Lisboa, no início do 
século XVII. 
 

       
Roedores de médio porte, cotia e paca registrada por Cristóvão de Lisboa, no início do século XVII. 
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  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 do 

sambaqui do Bacanga, apresenta-se nas tabelas 7 e 8 os dados de Oliveira e Mochel (1999). 

 

Tabela7-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 

1 Gastropoda 

 

Littorina angulifera 

Melampus coffeus 

Thais haemastoma 

Neritina virginea 

Natica carrena 

Petaloconchus varians 

Nassaruis vibex 

Pugilina morio 

Bursatella sp 

Biomphalaria sp 

Littoridina sp 

Marinho-estuarino 

Adaptado de OLIVEIRA e MOCHEL (1999) pelo Autor. 
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Tabela 8- 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. 

 

  O levantamento ictiológico34 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 do Rio Gurupi, a 

oeste, estando situada na bacia sedimentar Piauí/Maranhão, formada no Paleozóico 

(ALMEIDA, Z S. et. al., 2006). A tabela 9 descreve as principais espécies da zona oceânica e 

estuarina: 

Tabela 9- Ocorrência de peixes em área estuarina da Ilha de São Luís. 

Família Espécie Autor Nome Vulgar Classificação 
ecológica 

Achiridae Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) Solha Estuarino-
oportunista 

Anablepidae Anableps anableps (Linnaeus, 1758) Tralhoto  Estuarino-
residente 

Arius rugispinis (Valenciennes, 
1840) 

Jurupiranga Marinho-
estuarina 

Aspistor quadriscutis (Valenciennes, 
1840) 

Bagre-cangatã Migrante marinha 

Bagre bagre (Linnaeus, 1766) Bandeirado Marinho-
estuarina 

 
 
 
 
 

Ariidae 
 
 

Cathorops spixii (Agassiz, 1829) Uriacica Marinho-
estuarina 

                                                 
34 Em ecologia e ciências pesqueiras, chama-se ictiofauna ao conjunto das espécies de peixes que existem numa 
determinada região biogeográfica. 
 



 101 

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 & Schneider, 
1801) 

Pacamão Estuarino-
residente 

Belonidae  Strongylura marina (Walbaum, 1792) Peixe agulha Migrante-marinha 
Caranx latus (Agassiz, 1831) Xaréu Estuarina 

oportunista 
Chloscombrus 

chrysurus  
(Linnaeus, 1766) Fava, arriba 

saia  
Migrante-marinha 

 
 
 
 

Carangidae 
 

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 

Cynoglossidae Symphurus plagusia (Bloch & 
Schnneider, 1981) 

Linguado Estuarina 
oportunista 

Dasyantidae 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 

 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 

Pomadasys 
corvinaeformis  

(Steindachner, 
1868) 

Jiquiri branco Migrante marinha Haemulidae 

Geyiatremus luteos  (Bloch, 1795) Peixe pedra Estuarina 
oportunista 

Louriicaridae Glyptoperychthys 
joselimaianus 

(Weber, 1991) Bodó Espécie de água 
doce 
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Lutjanidae Lutjanus jocu (Bloch & 
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 & 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 & 
Schnneider, 1801) 

Pescada gó Estuarina 
oportunista 

 Menticirrhus 
americanus 

(Linnaeus, 1758) Pescada boca 
de rato 

Estuarina 
oportunista 

 Micropogonias 
furnieri 

(Desmarest, 1823) Cururuca Estuarina 
oportunista 

 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 & 

Schnneider, 1981) 
Baiacu-açu Estuarina-

residente 
 Sphoerodies 

testudineus 
(Linnaeus, 1758) Baiacu pininga Estuarina-

residente 
Trichiuridae Trichiurus lepturus  (Linnaeus, 1758) Guaravira Migrante marinha 
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Capítulo 4 

Sambaqui do Bacanga: a pesquisa arqueológica e cronologia  

 

4.1. A pesquisa arqueológica: o enfoque metodológico 

 

  Do ponto de vista arqueológico, todos os vestígios evidenciados em um 

assentamento humano podem fornecer informações importantes sobre aspectos culturais e 

sociais das populações pregressas, quando se analisa a documentação empírica, a partir da 

definição e construção de problemáticas de investigação e a proposição de hipóteses com base 

na evidência arqueológica disponível35. 

  Os pressupostos utilizados pela arqueologia para inferir sobre os aspectos do 

passado humano balizam-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 e os estudos das ciências exatas e naturais para caracterização da cultura material e 

de paleoambiente. Essa quebra de barreiras entre as disciplinas vizinhas para promover uma 

verdadeira colaboração (LÉVI-STRAUSS, 2003), contribui consideravelmente para um 

“enriquecimento” do objeto arqueológico multiplicando as possibilidades de respostas a 

serem retiradas dos testemunhos materiais. 

  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: 15). 

 A pesquisa em sítios pré-coloniais, particularmente em sambaquis, pelo 

volume e diversidade do material arqueológico acumulado e principalmente, pela densidade 

ocupacional já observada, deve primar pelo registro sistemático dos testemunhos evidenciados 

e pela observação do contexto em que se situam esses objetos. Dessa forma, podem-se obter 

tais resultados, a partir de escavações centradas em “método sistemático e criterioso de coleta 

de documentação arqueológica com controle estratigráfico” (ALVES, 1992: 28). 

  Pelo fato do objeto de estudo ora abordado resultar de sucessíveis ocupações, 

assentadas em várias camadas estratigráficas e apresentar cerâmica em camadas profundas, 

                                                 
35 Segundo Rudio (1983) empírico refere-se à experiência. Logo, realidade empírica é tudo que existe e pode ser 
conhecido através da experiência. A realidade empírica revela-se por meio de fatos. Os fatos indicam qualquer 
coisa que existe na realidade. 
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com uma cronologia relativamente antiga, optou-se por um método que possibilitasse 

evidenciar de forma minuciosa os pisos de ocupações pré-históricos, registrando 

arqueologicamente a espacialidade do assentamento e a disposição in loco 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. 

  Neste sentido, o método de escavação que se julgou mais adequado para 

alcançar tais objetivos e que foi empregado nas intervenções arqueológicas do sambaqui do 

Bacanga foi o de “Superfícies Amplas”, “em decapagens por níveis naturais de Leroi-

Gourhan adaptado ao solo tropical do Brasil por Pallestrini (1975)” (ALVES, 1994: 39). 

  Os pesquisadores Pallestrini e Moraes (1982) afirmam que em sítios 

brasileiros, tanto em sambaquis como em assentamentos do interior, as decapagens36 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. Dessa forma, os mesmos 

atribuem a seguinte definição: 

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 & MORAES,1982: 45). 

 

  Esse método emprega ainda procedimentos técnicos de ataques verticais para 

indicar áreas arqueologicamente férteis, bem como ataques horizontais37, evidenciando os 

solos arqueológicos e suas jazidas (ALVES, 1999) e tem como fulcro a abordagem 

tridimensional associada à realização de escavações por camadas naturais, que possibilitam a 

evidenciação dos solos arqueológicos e a relação lógica entre os vestígios, como as estruturas 

e/ou contextos (ALVES, 2002). 

  Sendo assim, as estruturas arqueológicas escavadas por esse método 

correspondem a um conjunto de vestígios e se explicam por suas inter-relações, numa 

                                                 
36A palavra decapagem se origina do francês décapage, e consiste em uma escavação minuciosa, permitindo a 
localização dos vestígios isócronos em mapas de distribuição para cada nível, visando conhecer a estrutura de 
ocupação. Essa técnica, quando aplicada para compreender a microtopografia pré-histórica do sítio é 
denominada de decapagem por níveis naturais. (PROUS, 1992).  
37 Pallestrini e Moraes (1982) caracterizam a decapagem como o ataque horizontal das camadas, que os perfis 
notificam verticalmente. 
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totalidade inteligível (PROUS, 1992), podendo ser interpretados como testemunhos materiais 

dos grupos humanos ocupantes do assentamento pesquisado.  

  O pesquisador Leroi-Gourhan (1981) afirma que 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. A documentação da pesquisa pode ser feita a 

partir dos meios comuns de anotações, planos, croquis, fotografias, filmes, tomadas de 

amostras para os estudos arqueométricos a serem realizados na cultura material, fauna, flora, 

sedimentos, etc.  

  No Brasil, essa 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 & 

PALLESTRINI, 1985). 

  No plano prático, o método em pauta é realizado a partir da execução de etapas 

prévias, denominadas por Kneip e Pallestrini (1985) de seqüência operacional das escavações, 

como demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 10-Seqüência operacional de uma escavação arqueológica. 

Limpeza da área do sítio a ser trabalhado  

Levantamento topográfico e plani-altimétrico do sítio 

Marcação dos setores a serem escavados, com a divisão em quadriculamento e sub-quadriculamento 

Realização de trincheiras e perfis  

Execução das abordagens vertical e horizontal nos setores de escavação 

Aplicação da decapagem nas estruturas de combustão e manchas escuras. 

Adaptado de Kneip e Pallestrini (1985) pelo autor. 

 

  No método de escavação de Superfícies Amplas, em decapagens por camadas 

naturais, 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 horizontal e para a evidenciação dos 
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vestígios arqueológicos e das estruturas do sítio. Ao passo que 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. A seqüência de camadas dispostas verticalmente é denominada de estratigrafia, 

grosso modo, representa o relógio dos processos de formação de um assentamento 

arqueológico. 

  Na realização das decapagens os vestígios arqueológicos devem permanecer in 

loco para mapeamento 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. 

   Em suma, esse método objetiva a detecção da totalidade social do 

assentamento, inspirado no conceito de Fato Social Total de Mauss e centra-se na análise das 

relações entre os vestígios, em uma perspectiva de detectar os elementos intra-sítio, pautada 

na estratigrafia por camadas naturais e no estabelecimento de cronologias absolutas.  

 

4.2. Os procedimentos de campo 

 

 A ausência de dados arqueológicos seguros para a área de pesquisa e as 

hipóteses iniciais sobre a ocorrência cerâmica e a perspectiva em se detectar e comprovar a 

ocorrência desse vestígio em camadas mais profundas foram questões cruciais na escolha da 

metodologia de escavação a ser empregada no sambaqui do Bacanga.  

  As atividades de escavação consistiram em três etapas de campo, que em 

conjunto representaram a primeira campanha arqueológica no sambaqui do Bacanga. Dentre o 

reconhecimento da área, levantamento topográfico e escavações arqueológicas somaram-se 

cerca de 150 dias de pesquisa empírica de campo, entre os anos de 2006 e 2007. A primeira 

etapa ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2006; a segunda etapa no mês de maio 

de 2007 e a terceira etapa nos meses de junho, julho e agosto do mesmo ano. Neste capítulo 

descrevem-se os procedimentos realizados no sambaqui do Bacanga, onde se demonstrarão 

em mapas, croquis, pranchas, estampas e anexos os planos de escavação, a ocorrência dos 

vestígios arqueológicos nos planos vertical e horizontal, com a descrição da estratigrafia dos 

dois perfis e das estruturas arqueológicas. 



 107 

  A primeira etapa de campo deu-se com a execução de um levantamento prévio 

para inferir as possibilidades de intervenção no sítio e a delimitação da área do assentamento, 

a partir da percepção da paisagem e da inserção do sambaqui na região. Por se inserir em uma 

unidade de conservação, a premissa de se perturbar o mínimo possível o solo arqueológico se 

fez presente desde as primeiras campanhas de campo.  

  Tais ações tiveram como fulcro a sistematização dos dados que possibilitou a 

caracterização da paisagem atual em que se localiza esse assentamento, buscando por áreas 

potenciais para captação de recursos diversos e matérias-primas, objetivando o entendimento 

da espacialidade do sítio, a localizar a ocorrência de possíveis outros sítios arqueológicos na 

proximidade e o diagnóstico dos fatores antrópicos e naturais que potencialmente poderiam 

afetar o grau de integridade do sambaqui. 

  A metodologia para o levantamento prévio objetivou, fundamentalmente, 

assinalar as ocorrências de vestígios arqueológicos mais distantes em relação a um ponto Zero 

(Z), antes das atividades de topografia. O referido ponto foi assinalado em um marco 

topográfico que já existia na área do sambaqui. Neste ponto foi obtido Norte (N) magnético 

com o auxílio de bússola e GPS. Esse procedimento almejou compreender a extensão do 

assentamento e a dispersão dos vestígios arqueológicos em áreas marginais, ao núcleo do 

sítio. 

  O geo-referenciamento foi efetuado com base no Sistema de Posicionamento 

Global, cujos pontos foram sinalizados com bandeiras brancas e vermelhas. As bandeiras 

brancas demarcavam os pontos mais eqüidistantes do ponto zero, ao passo que as vermelhas 

marcavam a ocorrência do material arqueológico na superfície. 

  A execução desse procedimento se deu através de percorrimentos em três 

direções distintas a partir do ponto Z, onde foram colocados transects, visando estabelecer os 

limites do assentamento. Para fins desse levantamento optou-se em considerar como área do 

sambaqui apenas os locais onde foi observada a ocorrência de vestígios arqueológicos 

aflorando superficialmente38. Além disso, a observação dos aclives e declives do terreno 

permitiu reconhecer a área de dispersão de material arqueológico. 

                                                 
38 Nessa etapa, optou-se por não realizar sondagens, visando não interferir na integridade do sítio, sendo apenas 
georeferencidas e plotadas as áreas de execução dos perfis e decapagens em pesquisas futuras. 
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  A tabela abaixo descreve os passos iniciais da primeira etapa de pesquisa, que 

foram fundamentais e necessários à execução da escavação arqueológica no sambaqui do 

Bacanga. 

Tabela 10- Procedimentos relacionados ao Projeto sambaqui do Bacanga. 

Mês 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

Janeiro/fevereiro Visita a 3ª S.R. 

Iphan-São 

Luís para 

apresentação 

da portaria 

autorizando a 

pesquisa no 

sítio; 

Visita técnica 

ao sambaqui 

do Bacanga 

para 

caracterização 

da paisagem 

atual da área.  

  

Reunião com o 

coordenador de 

Parques Estaduais 

da Secretaria de 

Meio Ambiente do 

Maranhão; 

Mobilização da 

equipe de 

profissionais para o 

levantamento da 

área do sambaqui; 

Primeira visita 

técnica da equipe de 

medição e 

georeferenciamento.  

Coleta de material 

arqueológico 

superficial em 

diversos pontos do 

sítio;  

Percorrimento em 

toda a área com 

ocorrência de 

material 

arqueológico.  

Levantamento da 

extensão e 

altimetria do 

sambaqui por GPS; 

Visita ao sambaqui 

de Panaquatira; 

Visita ao sambaqui 

do Mojó e Pau 

Deitado. 

Observação de 

outros sambaquis 

na Ilha de São 

Luís; 

Visita ao sambaqui 

residual da 

Maiobinha; 

Visita aos vestígios 

do que restou do 

sambaqui do 

Pindaí, ainda 

tombado pelo 

IPHAN; 

 

Percorrimento a 

barco no estuário 

do rio Bacanga em 

direção ao curso, 

nos limites do 

sambaqui; 

Reunião com 

especialistas em 

mangues e ecologia 

de estuários de IES 

de São Luís; 

Pesquisa 

bibliográfica sobre 

os recursos 

faunísticos e 

florísticos do 

Parque Estadual do 

Bacanga; 

Pesquisa 

bibliográfica sobre 

os recursos 

faunísticos e 

florísticos do 

Parque Estadual do 

Bacanga.  

 

 A segunda etapa envolveu as atividades que antecederam as escavações 

arqueológicas, com a realização do levantamento extensivo e altimétrico para construção de 

mapas planialtimétricos, conforme demonstrado. 

 A terceira etapa consistiu na realização de quatro frentes de escavação em áreas 

de cotas variadas, sob a coordenação da Profª. Drª. Rhoneds Aldora Rodrigues Perez da Paz, 

do Museu Nacional da UFRJ, com a colaboração da Profª. Drª. Márcia Angelina Alves, do 
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MAE-USP e a participação de mestrandos do Programa de Pós-graduação do MAE-USP e de 

graduandos do curso de História da Universidade Federal do Maranhão. Tais setores foram 

denominadas de área de escavação 1, trincheira exploratória, Perfil 1 e perfil 2, como 

demonstrado na tabela 11. O anexo 1 e 2 apresenta a planta geral da escavação e os setores 

escavados. 

 

Tabela 11- Setores escavados no sambaqui do Bacanga. 

Setor da escavação Cota altimétrica Extensão da escavação Profundidade  

Área de escavação 1 74 20 m2 0,50 m 

Trincheira exploratória 72 16 m2 1,75 m 

Perfil 1 72 4,45 m2 1,77 m 

Perfil 2 70 3,0 m2 0,60 m 

 

4.3. Setores da escavação 

4.3.1. Área de Escavação 1 
 

  Este setor está situado na parte mais alta do sambaqui do Bacanga, com cota 

altimétrica representada na planta topográfica pelo número 74. O topo apresenta uma altitude 

de cerca de 8 m em relação à área mais baixa do sítio, correspondendo a 29 m em relação ao 

nível do mar. Optou-se por realizar um quadriculamento de 5 x 4 m, divido em sub-

quadrículas de 1 m2, cuja delimitação foi feita com estacas de aço de 50 cm de comprimento, 

pintadas de branco, utilizando fio de nylon, tamanho 10 mm, para dividir as sub-quadrículas. 

  A camada húmica, resultado da decomposição de matéria orgânica criou um 

solo de cor escura que impedia a visualização do sambaqui. Sendo assim, procedeu-se com a 

limpeza do setor quadriculado e de seu entorno. Após a extração de uma fina camada de 

sedimentos identificou-se a ocorrência de cerâmica e conchas na superfície. Com base nessa 

constatação e devido á grande concentração de vestígios arqueológicos nesse setor realizaram-

se decapagens até uma profundidade de 50 cm.  

  Justifica-se esse procedimento pela possibilidade real de que a grande extensão 

da área não pudesse ser trabalhada em sua totalidade no prazo estabelecido para a primeira 

campanha arqueológica. Com isso, a intervenção foi paralisada no momento em que os 

primeiros indícios do sambaqui foram evidenciados, cerca de 10cm de profundidade.  



 110 

  As atividades que se sucederam após a escavação39 consistiram no 

mapeamento das ocorrências, a partir de sua posição original no momento da evidenciação, 

através da elaboração de diários de campo, croquis de localização tridimensional dos achados, 

desenhos e fotografias. Após esse procedimento, os vestígios arqueológicos foram separados 

por categoria (lítico, cerâmica, fauna, carvão etc.) e colocados em saco plástico, tipo zipper, e 

devidamente etiquetado com fichas que continham dados do setor da escavação, sub-

quadrículas, coordenadas espaciais, altura, coletor e data.  

  Os sedimentos extraídos passaram por uma triagem em peneira com malha de 2 

mm, intercalada por peneira de malha de 1 mm, sendo que restante dos sedimentos eram 

ensacados e levados para o peneiramento em malha superfina (peneira doméstica), com o 

auxílio de água corrente. Após a secagem todo o material era triado, ensacado e 

acondicionado em lugar seco, bem como devidamente etiquetado. 

ILUSTRAÇÃO 19 
 
Área de escavação 1 
 

       
Limpeza e demarcação da área a ser escavada 

 

     
Vista geral da escavação de camada úmica de cor preta 

                                                 
39 Os procedimentos para documentação do material arqueológico evidenciado foram os mesmos utilizados para 
os outros setores do sambaqui do Bacanga. Neste sentido, tais informações não serão repetidas nos outros itens.  
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Vista geral Escavação de camada úmica de cor preta 

     
Evidenciação dos pisos ocupacionais com ocorrência de material arqueológico 

     
Manchas amareladas com grande concentração de conchas calcinadas e cerâmica. 

 

         
Procedimentos de campo: decapagem, registro e peneiramento do material retirado das quadrículas 
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4.3.2. Trincheira exploratória 

 

 Esse setor situa-se na área da segunda maior cota, cujo número na planta 

topográfica é 72 e representa uma altura de 6 m em relação às áreas mais periféricas do sítio, 

situando-se a 27 m em relação ao nível do mar. Interessante pontuar que foi nesse setor que 

localizaram-se seis poços-testes realizados possivelmente pelo Prof. Olavo Correia Lima, na 

década de 1980, como publicado em seu livro Pré-história Maranhense. 

 Os poços-testes foram importantes por indicar que naquele assentamento já 

havia acontecido algum tipo de prospecção arqueológica, sendo que quatro poços estavam 

alinhados, distantes uns dos outros em cerca de 3 m, ao passo, que os outros dois estão em 

uma área mais isolada do sambaqui. Cada poço tem cerca de 1 m2, com cerca de 80cm de 

profundidade. Acredita-se que a profundidade chegaria a 1 m, entretanto as condições 

climáticas na área favoreceram a deposição de sedimentos para o interior dos buracos. 

 A partir dos poços encontrados estruturou-se a intervenção arqueológica desse 

setor, optando-se pela escavação da área já impactada arqueologicamente, por entender que a 

execução de uma trincheira exploratória interligando os quatros poços facilitaria as 

decapagens dos pisos de ocupação, visto que, as camadas férteis já estavam evidentes nas 

paredes escavadas, bastando para a abertura da trincheira a unificação das áreas não escavadas 

entre as unidades. Dessa forma, procedeu-se com a limpeza das paredes dos quatro poços-

testes, totalizando um perfil retangular de 4 m2, se somadas as paredes norte, sul, leste, oeste 

de cada unidade. 

 Após esse procedimento, quadriculou-se a área a ser evidenciada, totalizando 

uma trincheira de 16 m2, dividida em quadrículas de 1 m2, com a delimitação de 12m2 em 

sentido norte-sul e 4 m2 em sentido leste-oeste, formando uma cruz. Esse formato facilitou a 

execução de um rápido perfil na menor extensão da trincheira, ou seja, sentido leste-oeste, que 

serviu de referência para o restante da área, que permaneceu sendo decapada por níveis 

naturais.  

 Ao término da primeira campanha arqueológica escavaram-se até o solo estéril 

de evidência arqueológica as quadrículas 1, 2, 2a, 2b, -2; 3, 4, 5 e 6, correspondendo a cerca 

de 1,75m de profundidade dependendo da quadrícula. A área da trincheira apresentou 

importantes aspectos concernentes à espacialidade do sambaqui do Bacanga, visto que foram 

evidenciadas estruturas de combustão, áreas de manufatura de artefatos e de preparo e 

consumo de alimentos. 
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ILUSTRAÇÃO 20 
 
Trincheira Exploratória 
 

    
Limpeza e delimitação da área a ser escavada 

 

     
Escavação das manchas amarelas 

 
 

             
Abertura da Trincheira Exploratória e evidenciação das estruturas de combustão 
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Camadas escavadas e evidenciação de cerâmica fragmentada 

 

     
Camadas de conchas e ocorrência de vestígios arqueológicos 
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Vista geral da área em um momento da escavação 

 

    
Vista geral da área em um momento da escavação 
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Grande concentração de cerâmica e evidenciação de manchas escuras 

 

    
Concentração de material arqueológico em uma quadrícula e estratigrafia demonstrando solo 
arqueologicamente estéril  
 

    
Manchas cinzas e estruturas de fogueiras com material arqueológico associado 

 

    
Vestígios cerâmicos e lâmina de machado encontrados nesse setor 
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4.3.3. Perfil 1 

 

  O perfil 1 foi executado em área de mesma cota altimétrica que a trincheira 

exploratória, ou seja, de número 72, apresenta 6m de altura em relação à área de derrame de 

material e 27 m em relação ao nível do mar. A abertura desse setor foi devido à necessidade 

de se coletar amostras orgânicas e inorgânicas para testes arqueométricos: datação, estudo da 

sedimentologia do sítio e observação da ocorrência dos vestígios arqueológicos em termos 

verticais. 

  Um aspecto importante nesse setor é que ele se encontra em uma área de 

declividade acentuada, ou seja, em uma das bordas do sítio. Informações de moradores 

próximos dão conta de uma antiga estrada que cortava o sambaqui ao meio e que atualmente 

corta tangencialmente a parede oeste desse perfil. 

  Essa estrada, utilizada provavelmente para a passagem de carros de boi, serviu 

entre os séculos XVIII e XIX para o transporte de conchas, que naquele período eram 

utilizadas como fonte de matéria-prima para obtenção de cal e para mistura de argamassas. 

Tal informação pode ser considerada, visto que, na área próxima ao sambaqui do Bacanga 

encontram-se as ruínas de um importante complexo industrial do início do século XIX 

denominado de Sítio do Físico. 

  Após a limpeza do perímetro do perfil 1, quadriculou-se uma área de 5 m2 no 

sentido sul-norte, com subdivisões em quadrículas de 1 m2 cada. Após esse procedimento 

iniciou-se a decapagem de 4,45 m2. A decapagem das quadrículas foi realizada em degraus, 

seguindo a topografia natural do solo, rebaixando a profundidade da escavação a medida que 

se avançava na ordem das quadras. Evidenciaram-se estruturas de combustão, onde carvões, 

conchas e cerâmica foram coletados para exames de datação. Cabe destacar que todos os 

vestígios evidenciados permaneceram in loco, para plotagem em mapas com sua localização 

tridimensional e documentação fotográfica. 

  Dessa forma, obtiveram-se as seguintes cotas para cada quadrícula: 

• Quadrícula 1- profundidade entre 60-70 cm com cerâmica e outros vestígios 

arqueológicos ocorrendo em todos os pisos de ocupação; 

•  Quadrícula 2- profundidade entre 1,10-1,20 m, com ocorrência de lentes de 

conchas calcinadas, grande quantidade de carvão e cerâmica; 

• Quadrícula 3- profundidade de 150 m com ocorrência de artefatos feitos em 

Ostrea, nódulos de laterita, cerâmica e carvão; 
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• Quadrícula 4- profundidade de 1,65 m, com ocorrência de cerâmica e 

poucas amostras de conchas, depositadas em sedimento vermelho-

alaranjado. Destaque para uma estrutura evidenciada que parece representar 

um buraco de poste; 

• Quadrícula 5- profundidade de 1,77m sem ocorrência de vestígios 

arqueológicos. Evidenciação de camada estéril em solo vermelho-alaranjado 

com blocos de laterita de tamanho variado (Formação Barreiras).  

•  

ILUSTRAÇÃO 21 
 
Perfil 1 
 

   
Limpeza da área e coleta de material de superfície 

 

     
Limpeza da área e camadas de conchas 
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Pisos de ocupação com grande ocorrência de vestígios arqueológicos 

 

        
Pisos de ocupação com grande ocorrência de vestígios arqueológicos 

 

          
Pisos de ocupação com grande ocorrência de vestígios arqueológicos 
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Cerâmica evidenciada nos pisos de ocupação 

 

   
Fragmentos cerâmicos evidenciados em assentamento pré-sambaqui 

 

   
Leitura da estratigrafia na transição entre o assentamento ceramista pré-sambaqui e sambaqui 
do Bacanga e a ocorrência de cerâmica nos primeiros pisos de ocupação 
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Vista geral da área escavada e evidenciação de solo arqueologicamente estéril 

 
4.3.4. Perfil 2 

 

 Objetivando confirmar a estratigrafia do Perfil 1, iniciou-se a abertura de um 

segundo perfil denominado de 2. O mesmo localiza-se em cota altimétrica mais baixa que o 

Perfil 1, representado na planta topográfica pelo número 70. Após a limpeza da área 

percebeu-se que uma caieira40 havia sido feita, pois fragmentos de carvão recém-queimados, 

restos de madeira, plásticos e raízes estavam misturados ao material arqueológico. Além 

disso, uma palmeira de babaçu havia tombado próxima a parede oeste do perfil, revolvendo o 

sedimento e trazendo para superfície vários fragmentos de cerâmica e conchas. A partir dessas 

informações, se escavou até uma profundidade de 60 cm, onde se evidenciou uma estratigrafia 

perturbada pelas ações já citadas, visto que a camada húmica que ocorria em outros setores do 

sítio encontrava-se misturada com todas as camadas mais profundas do setor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Forma tradicional de queimar carvão pelos moradores da área, a partir da abertura de buracos no solo para a 
queima de madeira ou a casca de coco babaçu. 
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ILUSTRAÇÃO 22 
 
Perfil 2 
 

      
Evidenciação de camadas de conchas associadas a outros vestígios arqueológicos 

 
 

     
Estratigrafia invertida pelo revolvimento do solo por árvore caída 
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Conchas e sedimento preto associados 

 

     
Grande quantidade de fragmentos cerâmicos evidenciados 

 

   
Grande quantidade de fragmentos cerâmicos evidenciados 
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4.4. A descrição da estratigrafia evidenciada nos perfis arqueológicos  

 

  A escavação dos perfis arqueológicos favoreceu a confirmação da principal 

hipótese de trabalho sobre o sambaqui do Bacanga, que versava sobre a ocorrência de 

cerâmica nas camadas arqueológicas. Neste sentido, o estabelecimento de uma estratigrafia 

em dois setores do sambaqui do Bacanga confirmou a existência da cerâmica em todas as 

camadas arqueológicas. 

  O estudo dos perfis esteve correlacionado com as seguintes questões: 

• Observação da estratigrafia do sambaqui do Bacanga e a inserção da 

cerâmica nas camadas arqueológicas em termos verticais; 

• Coleta de amostras para datação e realização de exames arqueométricos; 

• Relações entre a ocorrência cerâmica no sambaqui do Bacanga e os demais 

vestígios arqueológicos; 

• O emprego social da cerâmica; 

• Correlação da cerâmica do sambaqui do Bacanga e outros sítios 

arqueológicos semelhantes. 

  Os setores escavados resultaram na evidenciação de um número significativo 

de testemunhos arqueológicos, representados por uma ocorrência predominante de fragmentos 

cerâmicos, vestígios zooarqueológicos, lâminas de machado, blocos de laterita, instrumentos 

em rocha, concha, ossos e dentes, adornos, bem como foram descobertas fogueiras e 

estruturas de habitação, a julgar pela observação de buracos de estacas. 

  Optou-se por apresentar nesse item a estratigrafia do Perfil 1 e da Trincheira 

Exploratória, com ênfase na leitura das camadas arqueológicas e na descrição dos 

testemunhos arqueológicos em termos verticais. O perfil tem por finalidade gerar uma 

visualização da estratigrafia do sítio, com vistas a identificar os processos de formação e os 

fatores pós- deposicionais que incidiram no assentamento. 

  Neste sentido, para se compreender as estratégias e os processos de formação 

do sambaqui do Bacanga fez-se necessário à descrição e caracterização das camadas 

arqueológicas, indicando a natureza das ocorrências e o período de ocupação a que 

correspondem tais vestígios, quando da existência de datações para as camadas. Para o Perfil 

1, como demonstrando noanexo 3 e 5 a estratigrafia apresentou os seguintes episódios: 

• Camada 0: a 1,85m de profundidade observou-se solo arqueologicamente 

estéril, com presença de blocos de laterita de tamanhos variados. Reconhece-
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se que esse solo é característico da Formação Barreiras, sendo que as 

ocupações humanas subseqüentes estão assentadas sobre essa formação. Essa 

camada apresentou 4,50m de extensão no sentido sul-norte e 8cm de 

espessura. 

• Camada 1: em torno de 1,77m de profundidade, a área do sambaqui do 

Bacanga foi originalmente ocupada por grupos ceramistas assentados em um 

sítio não sambaqui, denominado aqui de ocupação ceramista pré-sambaqui. 

A ausência de um número suficiente de conchas que pudesse ser 

caracterizado como um piso de ocupação típico dos sambaquis brasileiros foi 

o elemento definidor para a delimitação realizada nessa pesquisa, entre os 

dois episódios ocupacionais. A camada apresentou solo laranja-avermelhado, 

associado a blocos de laterita de vários tamanhos e formas. Estudos 

geomorfológicos na área indicam que esse solo corresponde a Formação 

Barreiras, como já especificado anteriormente. Foi constatada a ocorrência 

de fragmentos cerâmicos associados a uma baixa ocorrência de gastrópodes 

e bivalves. Datações em Termoluminescência realizadas em amostras de 

cerâmica dessa camada indicam uma ocupação humana pré-sambaqui, em 

torno de 4.800 anos A.P. Esta camada apresentou cerca de 30cm de 

espessura e foi homogênea em toda a sua extensão, com cerca de 3,40m em 

direção sul-norte. 

• Camada 2: a 1,47m de profundidade observou-se solo alaranjado com 

algumas valvas de ostras, blocos de laterita e fragmentos de cerâmica. Em 

termos horizontais, a referida camada apresentou em sentido sul-norte 2,20m 

de extensão e 10cm de espessura. A continuação da camada 2 apresentou 

outros elementos e se caracteriza pela presença de solo alaranjado com 

diversas espécies de conchas trituradas, ossos de peixes e fragmentos de 

cerâmica. Datação em termoluminescência aplicada em cerâmica resultou 

em uma idade de 4.100 anos A.P. A espessura dessa camada foi de 10cm. 

• Camada 3 em torno de 1,37m evidenciaram-se conchas trituradas variadas 

formando uma camada espessa de 10cm de espessura. Uma concentração de 

carvão foi observada nessa profundidade. A partir desta camada, a julgar 

pela quantidade de conchas no piso de ocupação e sua associação com os 

demais vestígios arqueológicos, o sambaqui do Bacanga começa a ser 

considerado, uma vez que se esse espaço não foi abandonado, ocorrendo 
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apenas uma mudança no padrão de assentamento. Em termos temporais essa 

transição se deu a cerca de 3.900 anos A.P. A continuidade da camada 3 

apresentou solo escuro associado a vários fragmentos de cerâmica.  

• Camada 4: a 1,30m de profundidade e com 13cm de espessura, essa camada 

apresentou conchas Anomalorcadia brasiliana inteiras, associadas a carvão, 

blocos de laterita, ossos de peixes e cerâmica. Datações em 

termoluminescência realizadas na cerâmica definiram que em torno de 3.500 

anos A.P. essa camada foi ocupada. Essa camada, em torno de 2,80m de 

extensão no sentido sul-norte subdividiu-se em duas outras finas camadas de 

cerca de 6cm de espessura cada. Foram observados um sedimento alaranjado 

e a baixa ocorrência de conchas trituradas. Pequenos ossos e fragmentos de 

cerâmica foram evidenciados nesse nível. A julgar pela formatação da 

camada 5, descrita a seguir, infere-se que esse sedimento alaranjado foi 

utilizado para apagar uma fogueira; 

• Camada 5: entre 1,17 e 1,22cm de profundidade e com 5 a 6cm de espessura 

observaram-se distintas características no processo de composição desta 

camada. Por esse motivo, a mesma foi dividida em 4 partes: a primeira 

possui 60cm de extensão, no sentido sul-norte, apresentando solo escuro com 

concha triturada, sem ocorrência material; o segunda parte situa-se entre 

60cm a 1,60m de extensão, no sentido sul-norte e é composta por solo escuro 

com grande quantidade de conchas trituradas de espécies variadas e muitos 

vestígios de carvão, ossos de mamíferos e peixes e fragmentos de cerâmica. 

A associação desses elementos forma uma estrutura de combustão. A 

cerâmica dessa estrutura foi submetida à datação e resultou em uma idade de 

2.100 anos A.P. A continuidade da camada (3ª parte) caracterizou-se por 

solo escuro com baixa quantidade de concha triturada e ocorrência de 

cerâmica e blocos de laterita a quarta e última parte que compõe a camada 5 

caracteriza-se pela presença de concha triturada de espécies variadas com 

carvão e cerâmica associados. 

• Camada 6: a 1,11m de profundidade essa camada apresenta 10cm de 

espessura e 17cm de extensão no sentido sul-norte. Caracteriza-se pela 

presença de concha triturada de espécies variadas. Apresenta ainda concha 

Anomalocardia brasiliana inteira, associada a fragmentos cerâmicos. Essa 

camada possui 31cm de extensão no sentido sul-norte e 10cm de espessura. 
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• Camada 7: a 1,01m de profundidade percebeu-se a ocorrência de grande 

quantidade de Anomalocardia brasiliana triturada, associada a ossos de 

várias espécies de vertebrados, vértebras de peixes, concentração de carvões 

em manchas escuras, blocos de laterita e fragmentos de cerâmica, formando 

uma fogueira. Datação em C14 realizada em conchas extraídas dessa área 

resultou em uma idade de 1.940 anos A.P. para ocupação dessa camada que 

estende-se de 1cm até 1,69m de extensão no sentido sul-norte e 43cm de 

espessura. Entre 1,69m a 3,40m no sentido sul-norte a camada caracteriza-se 

pela presença de concha Anomalocardia brasiliana inteira, carvão e 

fragmentos cerâmicos. 

• Camada 8: situada a 58cm de profundidade, apresenta fino sedimento de 

coloração amarelada, associado à concha triturada. Desse ponto em diante 

percebeu-se conchas Anomalocardia brasiliana inteiras e fragmentos 

cerâmicos, seguindo de solo escuro sem ocorrência de vestígios materiais, 

para em seguida revelar conchas trituradas de espécies variadas, com 

ocorrência de gastrópodes fluviais, blocos de laterita, carvão, ossos e 

fragmentos de cerâmica. Apresentou 1,52m de extensão no sentido sul-norte 

e 5cm de espessura. Datações em C14 aplicadas em concha obtiveram uma 

idade de 1.480 anos A.P. 

• Camada 9: a 46cm de profundidade, evidenciou-se fino solo amarelado com 

presença de grande quantidade de ostras e fragmentos de cerâmica. A 1,14m 

na direção sul-norte ocorre solo escuro com ocorrência de cerâmica, blocos 

de laterita e carvão e em diante observou-se solo alaranjado com concha 

triturada sem ocorrência de material arqueológico. Essa camada apresentou 

7cm de espessura. 

• Camada 10: a cerca de 37cm de profundidade evidenciou-se concha 

triturada com espécies variadas, apresentando baixa ocorrência de material 

arqueológico, para em seguida observar solo alaranjado com baixa 

ocorrência de concha triturada e a presença de carvão, ossos de peixes e 

mamíferos, associados a fragmentos de cerâmica. Possui 11cm de 

profundidade. 

• Camada 11: situada a 26cm de profundidade, apresenta solo escuro com 

concha triturada, ossos de peixes e mamíferos e fragmentos de cerâmica. 
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Constitui-se a camada mais homogênea em sua extensão, com cerca de 

3,40m no sentido sul-norte e 9cm de espessura. Essa camada foi submetida à 

datação de C14 em concha e resultou em uma idade de 1.080 anos A.P. para a 

ocupação desse piso. 

• Camada 12: a cerca de 17cm de profundidade observaram-se conchas 

calcinadas da espécie Mythella, coberta por uma fina camada de sedimento 

alaranjado e a ocorrência de fragmentos cerâmicos. O contexto de deposição 

desses elementos atesta que uma antiga fogueira foi feita no local e foi 

coberta por uma fina camada de areia. A partir de 47cm em diante, no 

sentido sul-norte, a camada apresentou solo escuro com vestígios de concha, 

carvão e ossos de animais. Por fim, a camada caracterizou-se pela 

concentração de conchas Anomalocardia brasiliana inteiras, algumas com as 

valvas fechadas e baixa ocorrência de cultura material, com a presença de 

fragmentos de cerâmica e carvão. A espessura dessa camada foi de 5cm. 

• Camada 13: a cerca de 7cm de profundidade evidenciou-se a ocorrência de 

concha Anomalocardia brasiliana ,a partir de 1,03m até 3,40m de extensão 

no sentido sul-norte , solo escuro e sem ocorrência de material arqueológico 

foi constatado. 

• Camada 14: a 4cm de profundidade, apresenta solo escuro com a ocorrência 

de cerâmica. Datações realizadas por termoluminescência não apresentaram 

resultados pelo fato da cerâmica estar contaminada. Possui 56cm de extensão 

no sentido sul-norte e desse ponto em diante caracteriza-se por concha 

triturada variada e ocorrência de fragmentos cerâmicos. Apresenta 4cm de 

espessura. 

• Camada superficial: solo húmico, bastante escuro, com a presença de 

raízes, folhas, galhos e outros elementos vegetais, apresentando grande 

quantidade de fragmentos cerâmicos, blocos de laterita e conchas de espécies 

variadas. 

  Em relação à Trincheira Exploratória, o estudo estratigráfico reproduzido no 

anexo 4 e 6 apresentou a seguinte formatação: 

• Camada 0: a 1,75m de profundidade observou-se solo arqueologicamente 

estéril, com presença de blocos de laterita de tamanhos variados. Reconhece-

se que esse solo é característico da Formação Barreiras, sendo que as 
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ocupações humanas subseqüentes estão assentadas sobre essa formação. Essa 

camada apresentou 2,0m de extensão no sentido oeste-leste e 15cm de 

espessura. 

• Camada 1: a 1,60m de profundidade se evidenciou solo alaranjado com 

blocos de laterita de tamanhos variados, associados a fragmentos de 

cerâmica e um instrumento lítico (batedor circular). A inexistência de restos 

de conchas foi o referencial adotado para considerar essa camada como 

testemunho de um assentamento ceramista pré-sambaqui. A espessura da 

camada foi de 11cm e a extensão de 2,0m no sentido oeste-leste, sendo que 

datações de termoluminescência realizadas em cerâmica atribuem uma 

ocupação inicial da área em torno de 6.600 anos A.P.  

• Camada 2: a 1,49m de profundidade se observou solo alaranjado com 

ocorrências esparsas de conchas calcinadas e trituradas e carvão. Os pisos de 

ocupação decapados que correspondem à camada 2 apresentam grande 

quantidade de cerâmica e outros vestígios materiais. A constituição 

homogênea da camada indica que poucos episódios pós-deposicionais 

incidiram no assentamento ceramista pré-sambaqui nesse período. A camada 

possui 2,00m de extensão no sentido oeste-leste e 6cm de espessura, sendo 

que datações em termoluminescência realizadas em cerâmica indicam uma 

idade de 5.800 anos A.P. para esse piso. 

• Camada 3: a 1,43 de profundidade evidenciou-se solo alaranjado com 

grande concentração de conchas trituradas, que marca a divisão entre o 

assentamento pré-sambaqui e o sambaqui do Bacanga. Poucos fragmentos de 

cerâmica foram registrados nessa profundidade, cuja espessura foi de 8cm e 

a extensão de 1,14m no sentido oeste-leste. Desse ponto em diante, a camada 

apresentou solo alaranjado com conchas calcinadas e ossos, formando uma 

concentração que sugere uma estrutura de combustão. A espessura dessa 

camada foi de 8cm. 

• Camada 4: a 1,35m de profundidade se observou solo alaranjado com 

concha triturada de espécies variadas, ossos e fragmentos de carvão. Datação 

em termoluminescência realizada em cerâmica indicou uma idade de 3.800 

anos A.P. Com relação às medidas possui 2,0m de extensão no sentido oeste-

leste e 5cm de espessura. 
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• Camada 5: a 1,30m de profundidade esta camada é caracterizada por solo 

escuro com concha triturada, com ocorrência de fragmentos cerâmicos, 

carvão e ossos de peixes e mamíferos e apresenta 2,0m de extensão no 

sentido oeste-leste e 8cm de espessura. 

• Camada 6: a 1,22cm de profundidade se registrou a ocorrência de solo 

alaranjado de textura argilosa, bastante compactado, com várias espécies de 

conchas trituradas, carvão e fragmentos cerâmicos. Desse ponto em diante 

observou-se solo alaranjado com valvas de ostras e carvão e por fim 

evidenciou-se solo alaranjado com ocorrência de conchas inteiras e trituradas 

e a ocorrência de fragmentos cerâmicos, carvão e ossos variados. Conchas 

associadas à cerâmica submetidas à datação em C14 resultaram em uma idade 

de 2.430 anos A.P. para esse piso de ocupação. A continuidade da camada 

apresentou solo alaranjado com conchas de ostrea e carvão e por fim 

evidenciou-se solo alaranjado com ocorrência de conchas inteiras e 

trituradas, associado a fragmentos cerâmicos, carvão e ossos variados. Essa 

camada apresentou em média 9cm de espessura. 

• Camada 7: a 1,13m de profundidade observou-se solo alaranjado com 

concha triturada e a ocorrência de blocos de laterita, carvão e ossos 

formando estrutura de combustão. Sua espessura é de 9cm e após 78cm de 

extensão, no sentido oeste-leste a camada caracteriza-se por solo escuro com 

conchas de ostras e Thaís sp., associado a fragmentos de cerâmica, carvão e 

ossos. 

• Camada 8: a 1,04m de profundidade se evidenciou solo alaranjado com 

ocorrência de conchas trituradas de espécies variadas em toda a extensão da 

camada, bem como ocorrência de ossos e fragmentos cerâmicos. A mesma 

possui 7cm de espessura e 2,05m de extensão no sentido oeste-leste. 

• Camada 9: a 97cm de profundidade se constatou a ocorrência de solo escuro 

com conchas inteiras, algumas com as valvas fechadas e fragmentos de 

cerâmica, ossos e carvão. A 72cm de extensão no sentido oeste-leste em 

diante apresenta solo alaranjado com a presença de conchas de espécies 

variadas, carvão, ossos, blocos de laterita e cerâmica, formando uma 

estrutura que evidencia um contexto de fogueira para o preparo de 

alimentos.a camada possui 9cm de espessura e amostras de carvão retiradas 
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desse testemunho foram submetidas à testes de C14 e resultaram em uma 

idade de 2.040 anos A.P.  

• Camada 10: a cerca de 88cm de profundidade se registrou a presença de 

solo escuro com conchas trituradas de espécies variadas, associado a ossos e 

carvão. A camada apresentou 1,12m de extensão no sentido oeste-leste e a 

partir desse ponto observou-se a ocorrência de solo alaranjado com conchas 

trituradas variadas e a ocorrência de blocos de laterita e fragmentos de 

cerâmica. A camada possui 9cm de espessura. 

• Camada 11: a 79cm de profundidade observaram-se a presença de solo 

escuro com conchas inteiras e trituradas de várias espécies e a ocorrência de 

carvão, ossos de peixes e mamíferos, fragmentos de cerâmica e blocos de 

laterita, formando uma estrutura de fogueira. A camada possui composição 

homogênea em toda sua extensão de 3,05m no sentido oeste-leste e apresenta 

6cm de espessura. 

• Camada 12: A 73cm de profundidade observaram-se a presença de solo 

escuro com conchas inteiras e trituradas de várias espécies e fragmentos 

cerâmicos. A camada possui composição homogênea em toda sua extensão 

de 3,05m no sentido oeste-leste e apresenta 7cm de espessura. 

• Camada 13: a 66 cm de profundidade evidenciou-se solo escuro com 

conchas inteiras e trituradas de espécies variadas e baixa ocorrência de 

material arqueológico. A partir de 1,48m de extensão no sentido oeste-leste 

se registrou a presença de solo escuro com conchas Anomalocardia 

brasiliana inteiras e trituradas e a ocorrência de ossos de peixe, mamíferos, 

carvão e fragmentos cerâmicos. Possui 9cm de espessura. 

• Camada 14: a 57cm de profundidade constatou-se solo escuro com concha 

inteira de Anomalocardia brasiliana , associado a fragmentos cerâmicos, 

carvão e ossos. Testes de C14 realizados em concha resultaram em uma idade 

de 1.830 anos A.P. para esse episódio de ocupação. A camada apresentou 

2,79m de extensão no sentido oeste-leste. Desse ponto em diante a camada é 

constituída de solo escuro com conchas trituradas e fragmentos cerâmicos, 

tendo 26cm de extensão no sentido oeste-leste e 11cm de espessura. 

• Camada 15: a 46cm de profundidade registrou-se solo de coloração escura, 

associado a conchas inteiras de espécies variadas. Foram observados ossos e 
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carvão em uma camada de 97cm de extensão. A continuação da camada é 

composta por solo escuro com concha triturada, carvão, ossos de peixes e 

fragmentos cerâmicos. Possui 9cm de espessura. 

• Camada 16: a 37cm de profundidade foram observadas conchas 

Anomalocardia brasiliana triturada e Mythella inteiras em solo escuro e a 

presença de carvão, ossos de peixes e mamíferos e fragmentos cerâmicos. A 

partir de 1,09m de extensão no sentido oeste-leste a mesma se caracteriza por 

solo escuro com concha triturada e a presença de carvão e ossos, para ser 

substituída por solo alaranjado com concha triturada e a ocorrência de 

fragmentos cerâmicos, apresentando e por fim apresenta solo escuro com a 

presença de concha Anomalocardia brasiliana triturada e a presença de 

cerâmica. Possui 7cm de espessura. 

• Camada 17: a 30cm de profundidade observaram-se conchas 

Anomalocardia brasiliana, associadas a ossos de peixes, carvão e 

fragmentos cerâmicos, formando uma estrutura de combustão. Amostras de 

conchas foram submetidas a testes de C14 e apontaram a idade de 900 anos 

A.P. para a referida estrutura. A camada possui 12cm de espessura e 2,43m 

de extensão no sentido oeste-leste. Na continuidade da camada 29 

caracterizada pela presença de conchas Anomalocardia brasiliana triturada e 

a ocorrência de fragmentos cerâmicos, ossos e carvão; 

• Camada 18: a 18cm de profundidade se registrou camada húmica escura 

com várias espécies de conchas inteiras e a ocorrência de fragmentos 

cerâmicos, carvão, ossos e blocos de laterita, formando estrutura de 

combustão. Datações foram submetidas em cerâmica e conchas dessa 

camada mais não apresentaram resultados, devido ao alto grau de 

intemperismo e contaminação por atividades antrópicas. Apresenta 3,05m de 

extensão no sentido oeste-leste e 13cm de espessura; 

• Camada superficial: com 5cm de espessura, constitui-se de solo húmico, 

bastante escuro, com a presença de raízes, folhas, galhos e outros elementos 

vegetais, apresentando grande quantidade de fragmentos cerâmicos, blocos 

de laterita e conchas de espécies variadas. 
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ILUSTRAÇÃO 23 
 
Estratigrafia dos perfis 
 

      
Vista geral da estratigrafia do Perfil 1 e Trincheira Exploratória, com o solo arqueologicamente estéril de 
coloração amarelada. 
 

       
Vista geral da estratigrafia do Perfil 1 e Trincheira Exploratória, com o solo arqueologicamente estéril de 
coloração amarelada. 
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Detalhe da transição entre o assentamento ceramista pré-sambaqui e o sambaqui do Bacanga na 
estratigrafia do Perfil 1 e Trincheira Exploratória. 
 
 

   
Ocorrência cerâmica no assentamento pré-sambaqui e a estratigrafia do Perfil 1 vista de cima. 
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Ocorrência cerâmica e carvão nas camadas estratigráficas na transição do assentamento cerâmico pré-
sambaqui e o sambaqui do Bacanga na Trincheira Exploratória. 
 

   
 
Ocorrência cerâmica e carvão nas camadas estratigráficas na transição do assentamento cerâmico pré-
sambaqui e o sambaqui do Bacanga no Perfil 1. 
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Ocorrência cerâmica em todas as camadas de ocupação do sambaqui do Bacanga no registro 
arqueológico.  
 
4.5. As estruturas arqueológicas  

 

  A descrição das estruturas valeu-se fundamentalmente da observação da 

disposição dos vestígios, que quando associados espacialmente formavam um contexto. Neste 

sentido, evidenciaram-se estruturas de combustão e habitação, ao se registrar carvão vegetal, 

restos alimentares (peixes, mamíferos, répteis e aves), fragmentos de cerâmica e blocos de 

rocha, formando círculos e buracos de estacas e manchas amarelas e escuras, respectivamente. 

  Todas as estruturas decapadas foram registradas em fotografias e croquis, estes 

anexados no fim da dissertação. Essa documentação foi de suma importância, na medida em 

que surgiam questionamentos sobre os processos de ocupação do sítio e a disposição dos 

artefatos e das estruturas. 

 Com vistas a fornecer um panorama sobre a ocorrência das estruturas 

arqueológicas no sambaqui do Bacanga, optou-se por amostrar as mesmas áreas onde foram 

evidenciadas as estratigrafias do sítio, ou seja, Trincheira Exploratória e Perfil 1. Além disso, 

serão abordadas apenas as camadas em que as estruturas foram bem definidas pela escavação. 

Neste sentido, descrevem-se a seguir as principais características de cada estrutura para a 

Trincheira Exploratória: 
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• A primeira estrutura evidenciada, como demonstrada na prancha 2/57, situava-se a 

10cm de profundidade na quadrícula 1A. A camada de concha de espécies variadas era 

circundada por duas manchas de conchas calcinadas de coloração, sendo que uma 

mancha com os mesmos aspectos das anteriores situava-se no centro da camada de 

concha. Esta última tinha um aspecto de fogueira, a julgar pelo bloco de laterita 

associado a carvão e restos faunísticos. Compunham essa estrutura fragmentos 

cerâmicos; 

• Em torno de 20cm de profundidade, continuando na quadrícula 1A, como 

exemplificado na prancha 3/57, evidenciaram-se três manchas com tonalidades 

diferenciadas. Duas manchas de conchas calcinadas, semelhantes às descritas 

anteriormente e uma mancha de coloração amarelada, resultado do aquecimento do 

solo argiloso, estavam associadas a carvão. Fragmentos cerâmicos e blocos de laterita 

dispostos em toda a quadrícula formavam um semi-círculo; 

• Na quadrícula 1C, após as primeiras decapagens, entre a superfície e 10cm de 

profundidade, como observado na prancha 4/57, registraram-se algumas manchas de 

conchas calcinadas, associadas a grande quantidade de carvão, blocos de laterita, 

fragmentos de cerâmica e gastrópodes fluviais e marinhos de vários tamanhos; 

• A prancha 5/57 demonstra a continuidade das manchas da quadrícula 1C em direção a 

quadrícula 1B, ocorrendo na mesma profundida. Além disso, uma mancha amarela 

associada a carvão e cerâmica foi evidenciada. Compõem a quadrícula fauna 

malacológica, material ósseo (peixes e mamíferos) e fragmentos cerâmicos; 

• A quadrícula 1D, cuja prancha é 6/57, registra o final das manchas decapadas nas 

quadrículas 1A, 1C, 1B, sendo registrados vários blocos de laterita em toda a extensão 

escavada e uma grande quantidade de fragmentos cerâmicos, carvão, material ósseo, 

carapaças de gastrópodes. A disposição dos testemunhos arqueológicos sugere que 

uma limpeza foi realizada no piso de ocupação e o material foi entulhado nesse setor 

do sítio; 

• A prancha 12/57 ilustra na quadrícula 2, entre 80-98cm de profundidade, duas 

manchas amarelas, vestígios de piso queimado, associadas à camada de conchas, 

sendo registrado fragmentos de cerâmicos e carapaças de gastrópodes; 

• Foi evidenciada grande quantidade de fragmentos cerâmicos, de características 

variadas, a cerca de 1,00m de profundidade, na quadrícula 2. A prancha 13/57 registra 
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também grande quantidade de fauna malacológica, blocos de laterita e um vestígio de 

buraco de estaca; 

• A prancha 20/57 demonstra na quadrícula 2A uma fogueira circundada por dois 

grandes blocos de laterita e grande quantidade de carvão e cerâmica no interior da 

estrutura, localizada a 60cm de profundidade; 

• A continuidade das escavações na quadrícula 2A, a cerca de 90cm de profundidade, 

evidenciou um buraco, cuja coloração escura contrastava com o tom acinzentado da 

camada. Blocos de laterita, grande quantidade de carvão e fragmentos cerâmicos 

compunham o conteúdo desse setor; 

• A cerca de 1,00m de profundidade, a prancha 21/57 registra a ocorrência de mais dois 

buracos na quadrícula 2A, sendo que a disposição de ambos não corresponde a uma 

continuidade do buraco anterior. Neste caso, essa evidência foi interpretada como 

suporte para sustentação de uma cabana ou uma estrutura para suporte para suspensão; 

• Na quadrícula 3, a 10cm de profundidade, como ilustrado na prancha 23/57, observou-

se mancha de cor amarela, fragmentos cerâmicos e um instrumento lítico (batedor 

circular); 

• Na mesma quadrícula, em torno de 20cm de profundidade, a prancha 24/57 reproduz 

uma mancha escura, com cerâmica e carapaças no seu interior. Além disso, foram 

observadas uma mancha escura e outra amarela sem ocorrência de material 

arqueológico no interior. Ao redor, fragmentos cerâmicos foram observados; 

• Na quadrícula 4, a 20cm de profundidade, a macha escura da quadrícula anterior é 

melhor observada e no seu interior uma pequena mancha amarela, carvão, carapaças e 

fragmentos cerâmicos compunham uma fogueira. Grande quantidade de carapaça 

queimada da espécie Mytella estava espalhada por toda a mancha, como demonstrado 

na prancha 26/57; 

• A prancha 34/57 reproduz, a cerca de 1,30m de profundidade, uma mancha amarela, 

associada a conchas fragmentadas e uma mancha escura, circundada por blocos de 

laterita e com uma concentração de bolinhas de ocre no seu interior. Alguns 

fragmentos cerâmicos foram evidenciados nessa área; 

• A cerca de 10cm de profundidade, na quadrícula 5, observou-se uma mancha amarela, 

entre áreas de concentração de conchas, bem como grande quantidade de vestígios 

ósseos (peixes) e fragmentos cerâmicos, como ilustrado na prancha 35/57; 
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• A cerca de 20cm de profundidade, como demonstrado na prancha 36/57, foi registrada 

na quadrícula 5 uma mancha amarela semi-circundada por uma mancha de conchas 

calcinadas e trituradas, sendo que carvão, carapaças de gastrópodes, fragmentos de 

cerâmica e dois batedores de pedra completam o conteúdo desse setor; 

   Os pisos de ocupação escavados no perfil 1 demonstraram a seguinte 

constituição: 

• A prancha 40/57 evidencia na quadrícula 2 uma mancha escura sem ocorrência de 

material arqueológico no seu interior, a cerca de 1,00m de profundidade. Blocos de 

laterita e fragmentos cerâmicos foram registrados na parte externa da estrutura; 

• Grande quantidade de fragmentos cerâmicos, blocos de laterita, carvão e carapaças 

foram registrados na quadrícula 2, em torno de 1,20m. A prancha 42/57 evidencia uma 

camada homogênea de conchas, associada a grande concentração de vestígios 

arqueológicos; 

• Na quadrícula 4, entre 10 e 20cm de profundidade, evidenciaram-se duas manchas: 

uma amarela e outra escura, com poucos vestígios arqueológicos, como observado na 

prancha 52/57; 

• A prancha 52/57 evidencia manchas amarelas associadas a áreas com acúmulo de 

conchas e a presença de fragmentos de concha e uma pequena lâmina de machado 

polida, entre 50 e 60cm de profundidade, na quadrícula 4; 

• Manchas de conchas e de coloração amarela foram observadas na quadrícula 4, entre 

1,00 e 1,10m de profundidade, com grande concentração de blocos de laterita e alguns 

fragmentos de cerâmica no seu entorno; 

  Como demonstrado anteriormente, as várias manchas observadas 

testemunharam a existência de algumas atividades cotidianas, como o preparo e o 

consumo de alimentos na área do sítio. A coloração diferenciada de algumas manchas 

parece indicar ações diferenciadas no tocante às formas de cozinhar os alimentos. 

  Manchas escuras com grande quantidade carvão e fragmentos cerâmicos são 

evidências de grandes fogueiras, onde os alimentos eram estocados ou preparados nos 

recipientes cerâmicos, a exemplo do consumo de peixes ou outros animais e vegetais 

cozidos na água ou assados em grelhas. 

  Enquanto, que as manchas cinza, com grande ocorrência de conchas calcinadas 

e trituradas sugerem que esses bivalves eram aquecidos diretamente no fogo e os seus 

restos eram descartados na própria fogueira. 
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  A existência de manchas de coloração amarelada ou alaranjada, geralmente 

com poucos vestígios arqueológicos no seu interior, pode remeter à ocorrência de pisos 

batidos de habitações, uma vez que a consistência dessas áreas dificultava o processo de 

escavação. A evidenciação de alguns buracos de estacas fortalece essa assertiva, uma vez 

que estes ocorriam em setores próximos às manchas amarelas. 

  A concentração de vestígios arqueológicos em algumas áreas do sambaqui 

também sugere a manutenção de alguns espaços, como as fogueiras e habitações. Neste 

sentido, a pouca ocorrência de material arqueológico nas manchas amarelas, em oposição 

à grande quantidade de vestígios em alguns locais delineia a limpeza de alguns setores e o 

acúmulo desses refugos em outros. 

  Conforme exposto, a distribuição espacial dos artefatos, principalmente o 

cerâmico, ocorre tanto no interior das estruturas de combustão, como nos pisos abertos, 

associados às conchas e outros vestígios. 

  A observação das pranchas 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 

30, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57 de 57 não permite 

discutir um padrão na distribuição espacial dos vestígios materiais, uma vez que seria 

necessário o registro de todas as camadas escavadas e não somente das estruturas. No 

entanto, é perceptível que algumas áreas foram escolhidas para realização de certas 

tarefas, ainda que a grande concentração de material arqueológico, aspecto bem 

característico dos sambaquis, confunda a leitura do registro arqueológico. Neste sentido, 

esclarecimentos mais consistentes sobre essa situação ocorrerão com o desenvolvimento 

de decapagens nas camadas.  

  Apesar disso, acredita-se que algumas atividades, a exemplo do preparo de 

alimentos e seu consumo eram realizadas em áreas próximas as fogueiras. Corroboram 

para esta perspectiva, os vestígios alimentares (ossos de peixes e de outros vertebrados, 

bem como carapaças de moluscos) e fragmentos cerâmicos com marcas de fuligem, 

associados a esses depósitos. 

  Lascas com tratamento térmico, batedores e duas lâminas de machados foram 

evidenciados no interior de uma fogueira, sendo também observada uma concentração de 

nódulos de ocre ou hematita. Seriam esses vestígios utilizados em atividades festivas ao 

redor da fogueira? Sobre esse aspecto, não se observou na literatura acerca dos sambaquis 

do litoral equatorial amazônico informação semelhantes. 
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  É notório que os blocos de laterita funcionaram como elemento agregador das 

fogueiras, sendo evidente a sua disposição circular, dispostos distantes uns dos outros, ou 

em outros contextos, muito próximos entre si, funcionado, talvez, como uma trempe. 

  Grande quantidade de ossos, principalmente de peixes e mamíferos, foi 

evidenciada nas áreas das fogueiras. Além disso, muitas sementes e coquinhos estavam 

associados a esses contextos, comprovando dessa forma a existência de atividades sociais: 

pesca, caça e coleta. 

  As fogueiras foram a estrutura melhor definida na escavação do sambaqui do 

Bacanga pela associação de um conjunto de elementos (carvão vegetal, restos faunísticos, 

cerâmica e blocos de pedra). Entretanto, um estudo mais detalhado sobre a distribuição 

espacial dos artefatos, visando o estabelecimento de distintas áreas de atividades do sítio 

depende da continuidade da pesquisa de campo no sítio, com a ampliação dos setores já 

escavados e abertura de novos setores. 

  Neste sentido, a espacialidade desse assentamento, a visualização dos 

processos de ocupação e das atividades no sítio foi possível pela aplicação do método de 

Amplas Superficies para essa área. 

 

ILUSTRAÇÃO 24 
 
Estruturas Arqueológicas  
 

     
Provável buraco de estaca evidenciado no assentamento pré-sambaqui, com cerâmica e carvão  
associados. 
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Buraco preenchido com sedimento fino e outras evidências encontradas em piso batido e preenchidas com 
sedimento preto  
 

   
Manchas de coloração amarelada, com presença de conchas calcinadas e trituradas. 

 

   
Blocos de laterita formando círculos, com ocorrência de carvão, restos ósseos, cerâmica, caracterizando as 
estruturas de combustão ou fogueiras. 
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Cerâmica fragmentada no interior das fogueiras. 

 

   
Restos alimentares, exemplificados em ossos de peixe e carapaças de moluscos. 

 

    
Mancha amarela, circundada por sedimento acinzentado devido à queima. 
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Lâmina de machado evidenciada em estrutura de fogueira  

 

     
Áreas com grande concentração de material arqueológico, principalmente cerâmica, restos alimentares e 
carvão em detrimento de zonas limpas e com pouca ocorrência arqueológica.  
 
 
 
4.6. A cronologia do sambaqui do Bacanga 

 

  A confirmação ou refutação das hipóteses levantadas para o sambaqui do 

Bacanga careciam fundamentalmente do estabelecimento de uma cronologia para a área de 

estudo. A coerência sobre as interpretações relacionadas aos processos de formação do sítio, 

sua correlação com o paleoambiente e a ocorrência de cerâmica no registro arqueológico só 

foram possíveis a partir do diálogo com as datações absolutas obtidas. 

  Convém destacar que para todo o estado do Maranhão não existem mais que 

duas dezenas de datações para sítios arqueológicos. Sendo que para a Ilha de São Luís a 

literatura registra quatro datações para um único sítio, o sambaqui da Maiobinha, realizadas 

no âmbito do Projeto São Luís, por Mário Ferreira Simões.  
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  O procedimento para a construção da cronologia do sambaqui do Bacanga 

consistiu na escolha de dois setores distintos do sítio para coleta de diferentes tipos de 

amostras para realização de datações absolutas. 

  Os setores escolhidos foram a Trincheira Exploratória e Perfil 1, cujas amostras 

foram coletadas em um intervalo de cerca de 20 a 25cm entre as camadas, desde a superfície 

até os estratos mais profundos. Priorizou-se trabalhar com carvão, cerâmica e conchas de um 

mesmo nível, com vistas a facilitar a correlação dos resultados, quando da datação de uma 

mesma camada, fazendo com que a margem de erro fosse minimizada. 

  As técnicas utilizadas foram: Absorção de CO2 para estabelecimento de 

Carbono 14 para sete amostras de conchas e Termoluminescência e Luminescência 

Opticamente Estimulada para oito amostras de cerâmicas, totalizando 15 elementos datados. 

O material em concha foi enviado para o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão 

Nacional de Energia Nuclear-RJ e a cerâmica para o Laboratório de Vidros e Datações da 

FATEC-SP. A dificuldade em se obter verbas para datação de carvão por C14 inviabilizou até 

o momento a construção de uma cronologia, a partir desse tipo de material. 

 

4.7. Os métodos de datação  

 

  Sobre os métodos de datação descreve-se sucintamente que o de Absorção de 

CO2 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 C14 elevada, mas sua aplicabilidade vem sendo testada em 

amostras que apresentam atividade baixa, devido à sua rapidez e simplicidade na preparação. 

   Inicialmente foi realizado um pré-tratamento nas amostras através 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 ultra-som por 1 a 2 h, 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 foram colocadas as amostras em 

ácido clorídrico a 4%, depois o material foi novamente lavado com água destilada e 

deionizada. Em seguida, foram levadas até a estufa por 24 h a 60 ºC para serem secas e 

finalmente foram reduzidas a pó através do uso de gral e pistilo em ágata (GUERRA, et. al., 

2007). 
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   Para a geração e absorção de CO2 foi montada uma aparelhagem utilizando 10g 

de amostra de conchas que foram transferidas para um balão de fundo redondo de três bocas, 

contendo um agitador magnético. O CO2 liberado, através da adição de ácido fosfórico 85% 

foi absorvido em 10mL de Carbo-Sorb®, que se encontrava no frasco utilizado para contagem 

de C14 do instrumento de cintilação em meio líquido e que ficava imerso num 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 do mesmo. Contaminação do 

CO2 atmosférico também foi minimizada através da 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 0,6g de carbono, similar ao observado por outros 

autores. No final do processo, foram adicionados 10mL de Permafluor®. Por último, o frasco 

de contagem foi colocado em geladeira por, no mínimo, 24 h 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 min e tempo de contagem 

de 1000 min. A eficiência de contagem, nas condições de trabalho estabelecidas, situava-se na 

faixa de 60%. O grau de atenuação "quenching" era verificado amostra/amostra através da 

fonte externa do equipamento de medida, este parâmetro (tSIE). Com base nos valores 

determinados através do 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 através de 10 determinações e o valor médio observado foi de 3,93 ± 

0,16 com (GUERRA, et. al., 2007). 

   A segunda cronologia foi obtida pela datação de sedimentos e cerâmicas pelo 

método de Termoluminescência e Luminescência Opticamente Estimulada, que consistiu na 

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). 

  Segundo o Dicionário do Instituto de Geologia da UNB (S.D.), A 

Termoluminescência (TL) é um método geocronológico de datação de fenômenos ou 
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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 a mesma pode cobrir facilmente idades acima de 50 mil anos 

antes do presente. 

  A base da datação em 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 o forte aquecimento 

zeram este relógio que é medido por técnicas sofisticadas de irradiação e 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. 

  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 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 à que a amostra está presente no ambiente irá criar o mesmo mecanismo para a 

produção de luz medida na TL. 

 

4.8. As datações obtidas para o sambaqui do Bacanga 

 
  A partir da metodologia descrita no item anterior obtiveram-se as seguintes 

datações descritas nas tabelas 12, 13,14 e 15: 
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Tabela 12 : Datações em C14 feitas em conchas para o Perfil 1. 
 

Código Referência 
estratigráfica 

Idade (pMC) Idade (BP) Responsável 
técnico 

1 C-15/Q-4: 101-
58cm 

87±2 1940±200 Guerra, et. al. 

2 C-18/Q-5: 51-
44cm 

83±2 1480±200 Guerra, et. al. 

3 C-23/Q-4: 26-
17cm 

79±2 1080±200 Guerra, et. al. 

 
Tabela 13-Datações em C14 feitas em conchas para a Trincheira Exploratória. 

 
Código  Referência 

estratigráfica 
Idade (pMC) Idade (BP) Responsável 

técnico 
4 C-7/Q-2: 1,22-

1,13m 
74±2 2430±200 Guerra, et. al. 

5 C-14/Q-2: 97-
88cm 

77±2 2070±200 Guerra, et. al. 

6 C-20/Q-2: 57-
46cm 

80±2 1830±200 Guerra, et. al. 

7 C-29/Q-2: 30-
18cm 

89±2 900±200 Guerra, et. al. 

 
 

Tabela 14- Datações em TL feitas em cerâmica para o perfil 1. 
 

Código  Referência 
estratigráfica 

Dose 
Anual 

(�Gy/ano) 

Dose 
Acumulada 
LOE (Gy) 

Idade LOE 
(anos) 

Idade 
TL 

(anos) 

Responsável 
técnico 

1 C-1/Q-3: 
1,77-1,47m 

945±158 4,57 4.800±1.100 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 

2 C-3/Q-3: 
1,47-1,37m 

574±74 5,36 4.100±1.000 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 

3 C-4/Q-3: 
1,37-1,30m 

680±137 2,68 3.900±1.000 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 

4 C-6/Q-2: 
1,30-1,22m 

1.993±447 4,57 3.500±800 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 

5 C-10/Q-2: 
1,17,1,11m 

1.300 2,68 2.100±500 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 

 
Tabela 15- Datações em TL feitas em cerâmica para Trincheira Exploratória 

 
Código Referência 

estratigráfica 
Dose 
Anual 

(�Gy/ano) 

Dose 
Acumulada 
LOE (Gy) 

Idade LOE 
(anos) 

Idade 
TL 

(anos) 

Responsável 
técnico 

6 C-1/Q-2: 
1,75-1,60m 

746±123 4,94 6.600±1.400 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 

7 C-3/Q-2: 
1,47-1,37m 

576±74 7,58 5.800±1.100 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 

8 C-4/Q-2: 
1,37-1,30m 

1300 4,94 3.800±800 ± Tatumi & 
Gozzi, 2007 
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  Objetivando uma melhor caracterização dos episódios ocupacionais 

evidenciados nas datações, apresenta-se nas tabelas 16, 17 e 18 a cronologia de todo o 

sambaqui do Bacanga, reunindo as diferentes datações para os dois setores. 

 
Tabela 16-Cronologia do sambaqui do Bacanga para o Perfil 1. 

 
Código Referência 

estratigráfica 
Idade (BP) Tipo de datação 

1 C-1/Q-3: 1,77-1,47m 4.800±1.100 TL 
2 C-3/Q-3: 1,47-1,37m 4.100±1.000 TL 
3 C-4/Q-3: 1,37-1,30m 3.900±1.000 TL 
4 C-6/Q-2: 1,30-1,22m 3.500±800 TL 
5 C-10/Q-2: 1,17,1,11m 2.100±500 TL 
6 C-15/Q-4: 101-58cm 1.940±200 C14 
7 C-18/Q-5: 51-44cm 1.480±200 C14 
8 C-23/Q-4: 26-17cm 1.080±200 C14 

 
Tabela 17-Cronologia do sambaqui do Bacanga para Trincheira Exploratória.  

 
Código Referência 

estratigráfica 
Idade (BP) Tipo de datação 

1 C-1/Q-2: 1,75-1,60m 6.600±1.400 TL 
2 C-3/Q-2: 1,47-1,37m 5.800±1.100 TL 
3 C-4/Q-2: 1,37-1,30m 3.800±800 TL 
4 C-7/Q-2: 1,22-1,13m 2.430±200 C14 
5 C-14/Q-2: 97-88cm 2.070±200 C14 
6 C-20/Q-2: 57-46cm 1.830±200 C14 
7 C-29/Q-2: 30-18cm 900±200 C14 

 
 

Tabela 18-Cronologia geral do sambaqui do Bacanga. 
 

Código Setor /profundidade Idade (BP) Tipo de datação 
1 TE/1,75-1,60m 6.600±1.400 TL 
2 TE/1,47-1,37m 5.800±1.100 TL 
3 P1/1,77-1,47m 4.800±1.100 TL 
4 P1/1,47-1,37m 4.100±1.000 TL 
5 P1/1,37-1,30m 3.900±1.000 TL 
6 TE/1,37-1,30m 3.800±800 TL 
7 P1/1,30-1,22m 3.500±800 TL 
8 TE/1,22-1,13m 2.430±200 C14 
9 P1/1,17,1,11m 2.100±500 TL 
10 TE/97-88cm 2.070±200 C14 
11 P1/101-58cm 1.940±200 C14 
12 TE/57-46cm 1.830±200 C14 
13 P1/51-44cm 1.480±200 C14 
14 P1/26-17cm 1.080±200 C14 
15 TE/30-18cm 900±200 C14 
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4.9. Interpretação da estratigrafia do sambaqui do Bacanga à luz das correlações intra-

sítio e cronologia 

 

 A descrição dos perfis, juntamente com a observação da estratigrafia in situ, 

em várias oportunidades e a leitura dos desenhos e fotografias que reproduziam a mesma, 

aliado aos testes para determinação da cronologia do sambaqui do Bacanga formaram o eixo 

central para a interpretação da ocorrência cerâmica no registro arqueológico, visto que a 

estratégia para a evidenciação da cerâmica esteve a todo o momento preocupada com o seu 

posicionamento nos perfis estratigráficos.  

  Dessa forma, a escavação de ambos os perfis demonstrou que a cerâmica no 

sambaqui do Bacanga ocorreu de forma ininterrupta, desde os primeiros momentos de 

ocupação, com as camadas mais antigas datando em torno de 6.600 anos A. P., até o período 

em que se julga ser o abandono do sítio, algo em torno de 900 anos A.P. Além disso, a 

evidenciação de vestígios arqueológicos em todas as camadas escavadas, variando apenas em 

quantidade e composição, atestou uma plena ocupação do assentamento, não sendo 

observados elementos que possibilitassem discutir períodos de abandono da área. 

  Em termos verticais, as escavações se deram até o solo arqueologicamente 

estéril, permitindo que todos os episódios que envolveram a chegada, a permanência, o 

desenvolvimento de atividades cotidianas e o abandono do assentamento fossem observados e 

temporizados. Além disso, outras informações importantes foram coletadas, principalmente as 

que se referem aos primórdios da ocupação humana da área do Bacanga, pois já se sabe que 

os primeiros grupos se estabeleceram na região em torno de 6.600 A.P. e que buscaram 

assentar-se em um ambiente formado por uma floresta de manguezal em expansão, uma vez 

que a grande disponibilidade de recursos no pós-período inicial do Holoceno, em áreas 

costeiras e estuarinas estava atraindo grupos humanos para essas regiões. 

   Como evidenciado na descrição da estratigrafia do Perfil 1 e da Trincheira 

Exploratória a construção de uma cronologia41 para os dois setores, utilizando métodos 

diferenciados e que foram aplicados em vários tipos de amostras permitiu perceber a 

correlação temporal entre essas duas áreas. Para o perfil 1 as datações revelam que o período 

mais antigo desse setor foi algo em torno de 4.800 anos A.P. e o momento mais recente esteve 

em torno de 1.080 anos A.P., ao passo que na Trincheira Exploratória obteve-se a data mais 

                                                 
41 Um item específico sobre cronologia foi elaborado para detalhar os métodos utilizados, os tipos de amostras, 
suas profundidades e formas de coleta, bem como a correlação das datas com os aspectos de formação do sítio e 
com as informações paleoambientais.  
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antiga do sambaqui do Bacanga, cerca de 6.600 anos A.P., como também a mais recente, em 

torno de 900 anos A.P. 

   Conforme exposto, afirma-se que o sambaqui do Bacanga não foi edificado de 

uma única vez, sendo evidente que processos variados e em momentos distintos incidiram na 

formação desse assentamento, algo atestado pela ocupação temporal diferenciada de algumas 

áreas. Além disso, o que se percebe hoje como o sambaqui do Bacanga pode ser o resultado 

de distintos episódios de fixação humana na paisagem, sendo que fatores antrópicos e naturais 

atuaram na conformação e modelagem dos aspectos planialtimétricos do sítio, mascarando as 

características mais marcantes que são vistas pelos olhos deturpados dos arqueólogos do 

presente: um único e majestoso sítio com uma quantidade surpreendente de material 

arqueológico, principalmente cerâmico, em todas as camadas de ocupação, sendo que 

atualmente esse sítio encontra-se incorporado à natureza da região, como se fosse mais um 

elemento “natural”, a julgar pela cobertura vegetal que se estende por todo o perímetro do 

sambaqui, recobrindo-o. 

  Com relação aos aspectos paleoambientais, o período imediatamente anterior 

ao surgimento dos sítios pré-históricos na área do Bacanga deve ser investigado, com o 

auxílio da geologia, geomorfologia, biologia etc., sendo que os dados do presente estudo já 

auxiliam nessa direção, uma vez que apontam que os primeiros habitantes do Bacanga 

encontraram um solo característico da Formação Barreiras, cujos processos de deposição 

estão associados aos aspectos flúvio-marinhos, formados pelo constante movimento do nível 

do mar e dos rios, em regiões estuarinas. 

  Uma questão paradigmática surgiu após a escavação do sambaqui do Bacanga. 

Trata-se da ocorrência de vestígios cerâmicos em um assentamento localizado imediatamente 

abaixo do sambaqui do Bacanga, cujas camadas de ocupação não apresentavam conchas em 

sua composição, sendo que os vestígios materiais estavam depositados em solo areno-argiloso 

de coloração marrom-alaranjada ou laranja-avermelhada. Quando da existência de conchas e 

outros restos alimentares, o número insignificante de elementos não se aplicava às descrições 

dos sítios denominados de sambaquis, que possuem como o principal elemento construtivo o 

acúmulo desses restos. Por essas razões, considerou-se nesta pesquisa que este assentamento 

foi um sítio ceramista pré-sambaqui. 

  Após revisão bibliográfica concernente ao tema não se encontraram contextos 

semelhantes no Brasil e os dados mais próximos da área de estudo obtidos por Simões em 

pesquisas no Pará e no Maranhão (1973, 1975c, 1981) não apontam exemplos semelhantes. 

Nos sambaquis testemunhos PA-SA-5 (Porto da Mina) e PA-SA-6 (Ponta das Pedras) Simões 
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(1981) argumenta que os sítios estão assentados em terreno areno-argiloso de coloração 

amarelada com concreções lateríticas, que são geralmente cercados por florestas de mangues. 

Em relação aos sambaquis de São Luís, o mesmo autor admite que no sítio da Maiobinha a 

escavação estratigráfica permitiu observar a presença de material arqueológico até 1,95m de 

profundidade, assentado sobre sedimento amarelo (Grupo Barreiras) (SIMÕES, 1975c). 

   Conforme exposto, os dados de Simões não remetem, em nenhum momento, a 

existência de ocupações humanas anteriores à ocupação sambaquieira, onde as conchas e 

demais restos alimentares compunham as camadas arqueológicas, juntamente com os 

vestígios arqueológicos, principalmente o cerâmico. 

  No caso em pauta, o que se observou foi que a cerâmica esteve presente em 

todos os episódios de ocupação do sítio, variando em seus aspectos formais, como 

demonstrado adiante, mas sem elementos suficientemente convincentes que pudessem atestar 

períodos temporais distintos ocupados por diferentes grupos humanos.  

  Já em relação aos aspectos de formação do sambaqui do Bacanga, observando-

se os elementos que formam os pisos de ocupação ou as camadas arqueológicas percebe-se, 

claramente, uma diferenciação nos tipos de assentamento: em um primeiro momento, em 

torno de 6.600 a 5.800 anos A.P. grupos humanos chegam ao território do atual sambaqui do 

Bacanga, portando conhecimento para se produzir cerâmica e com uma subsistência pouco 

dependente dos recursos aquáticos dos ambientes costeiros e estuarinos, para em seguida, algo 

em torno de 5.800 a 3.900, começarem a acumular conchas, outros restos alimentares e bens 

materiais em sua área de moradia, permanecendo com a manufatura da cerâmica e bem 

adaptados à exploração de recursos do estuário do Bacanga e da Baía de São Marcos, com 

uma subsistência baseada na pesca, coleta de frutos do mar e em menor importância, a caça, 

até o abandono da área, em torno de 900 anos A.P.  

  Com relação aos fatores que conduziram à mudança, acredita-se que o 

estabelecimento de uma cronologia para a ocupação humana da área, inédita até o momento 

para o estado do Maranhão, já foi um grande passo para se compreender os processos de 

ocupação desse território. Entretanto, reconhece-se que mais dados devem ser buscados nas 

disciplinas que compõem o leque de investigação do paleoambiente, uma vez que se essa 

investigação centrar seu foco apenas nos momentos de ocupação do sambaqui do Bacanga, as 

datas disponíveis devem ser refinadas e realizadas em todas as camadas do sítio, 

principalmente no momento de transição do assentamento ceramista pré-sambaqui para o 

sambaqui do Bacanga. 
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  Além disso, estudos quantitativo e qualitativo dos vestígios arqueofaunísticos e 

florísticos devem ser levados adiante em pesquisas paralelas e interdisciplinares, para que se 

permita discutir se os aspectos ambientais e climáticos incidiram na mudança do tipo de 

assentamento e qual a relação destes com a paisagem pré-histórica. 

   Ao considerar outros fatores que conduziram a mudanças, quando se analisa a 

Pré-história brasileira como uma história de longa duração das populações indígenas, 

exemplos antropológicos e etnoarqueológicos são abundantes acerca de movimentos 

populacionais de ocupação, abandono e reocupação das mesmas áreas por longos períodos ou 

mesmo deslocamento para áreas distantes, devido à escassez de recursos, esgotamento do 

solo, sazonalidade de algumas espécies, além dos aspectos sociais e simbólicos que escapam 

da análise arqueológica. 

  Nesta perspectiva, a análise da cultura material e a diferenciação de seus 

aspectos técnicos e tipológicos são as ferramentas mais usuais da arqueologia para se discutir 

mudança ou permanência de traços sócio-culturais, que podem atestar uma continuidade ou 

ruptura da presença de grupos humanos em determinado espaço. Para o sambaqui do 

Bacanga, além de uma quantidade considerável de cerâmica, que permite a realização de um 

estudo tecnotipológico com uma amostragem segura, as especificidades das camadas 

arqueológicas também auxiliam nessa correlação, uma vez que, como já demonstrado, 

evidenciaram-se dois tipos distintos de ocupação. 

   Um exemplo dessa assertiva relaciona-se com a composição das camadas 

arqueológicas que diferenciam claramente o assentamento ceramista pré-sambaqui com o 

sambaqui. As camadas relacionadas com o primeiro momento de ocupação apresentam 

material arqueológico, principalmente o cerâmico e poucos vestígios de moluscos e carvão, 

assentados em solo areno-argiloso de coloração marrom-alaranjada ou vermelho-alaranjada 

com a presença de blocos de laterita, que aumentam em tamanho à medida que se avança em 

direção ao solo arqueologicamente estéril. Ao passo que as camadas que compõem a 

ocupação sambaquieira apresentam ocorrência de lentes de conchas inteiras, fragmentadas e 

calcinadas de espécies variadas, associadas aos sedimentos de diferentes cores, bem como 

existe a associação de vestígios ósseos de vertebrados terrestres e aquáticos, grande 

quantidade de carvão, blocos de laterita, artefatos em cerâmica, em pedra e em osso e 

conchas, adornos, e estruturas de fogueira e habitação. 

  Dessa forma, atesta-se que o processo de formação do sambaqui não ocorreu 

de forma homogênea nem espacialmente, nem temporalmente e muito menos pela formação 

das camadas de ocupação. Assim, questiona-se até que ponto as características descritas até o 
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momento correspondem à ocupação de grupos humanos distintos no mesmo espaço ou se a 

diferenciação observada deveu-se a distintos processos de ocupação, causados por mudanças 

na paisagem, no padrão de subsistência ou pelo contato com outros grupos humanos. 

  Cabe ressaltar que a manufatura da cerâmica se perpetuou em todos os 

horizontes temporais descritos, garantindo a continuidade de seu emprego social, 

independente do grupo humano que a fazia e utilizava. Além disso, os mapas de ocorrência 

espacial das quadrículas (como demonstrado em anexo) contextualizam a ocorrência de 

cerâmica associada a vestígios alimentares, carvão e blocos de laterita, indicando que 

pudessem estar correlacionadas com contextos de preparo e consumo de alimentos. 

  Uma questão que pode auxiliar na interpretação do contexto arqueológico do 

sambaqui do Bacanga é o estudo técnico e tipológico da composição da cerâmica, desde os 

aspectos formais, perpassando por análises arqueométricas, sua correlação com os 

assentamentos e seu emprego social, ênfase que será dada no próximo capítulo, em uma 

tentativa de caracterizar cada momento de ocupação da área, a partir dos testemunhos 

materiais. 

  Ainda assim, acredita-se que somente a associação de um grupo de disciplinas, 

trabalhando de forma integrada, pode disponibilizar novos dados para correlação entre os 

assentamentos e o meio ambiente da época, bem como para interpretação paleoambiental, a 

partir das datações obtidas para a formação do sambaqui do Bacanga. 

 

4.10. Correlações espaço-temporais entre o sambaqui do Bacanga e os demais 

sambaquis do litoral equatorial amazônico 

 

  Como já demonstrado na parte inicial desse trabalho, à medida que as 

pesquisas foram avançando em áreas costeiras e ribeirinhas, na floresta tropical da América 

do Sul, datações relativamente antigas foram obtidas para a ocorrência de cerâmica no 

registro arqueológico. Não se pretende nesse item repetir o contexto de realização dessas 

investigações e os desdobramentos após a divulgação dos resultados, mas sim compor um 

quadro que correlacione os locais de existência de sambaquis cerâmicos no litoral equatorial 

amazônico e a cronologia desses sítios. 

  Neste caso, buscou-se também a inserção do sambaqui do Bacanga no contexto 

maior dessa discussão, relacionando-o com os demais sítios que serão apresentados adiante. 

Para tanto, reproduziu-se nas tabelas 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 um conjunto de datações 

elaborado por Gaspar & Imázio (2000), onde consta toda a cronologia dos sambaquis do 
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litoral norte brasileiro e áreas estuarinas. Assim, as informações apontam para sítios datados 

nos estado do Pará, espalhados pelo baixo Amazonas, baixo Xingu e litoral do Salgado e no 

Maranhão, localizados na Ilha de São Luís. 

 

Tabela 19-Sambaqui Porto da Mina (região do Salgado-PA). 

 

Lab. Nº Data Material Referência 
estratigráfica 

Datação AP Fonte  

GX 2472 1972 Carvão 120-140 5.115± 195 Simões,1981 

GX 2473 1972 Carvão 300-320 4.340±235 Simões, s/d 

SI 1035 1972 Carvão 60-80 4.610±55 Roosevelt,1995 

SI 1036 1972 Carvão 180-120 5.070±95 Roosevelt,1995 

SI 1037 1972 Carvão 220-240 4.750±65 Roosevelt,1995 

SI 1038 1972 Carvão  280-300 5.045±95 Roosevelt,1995 

SI 2543 1975 Concha 60-80 4.740± 80 Simões,1981 

SI 2544 1975 Tempero(concha) 68-80 4.380±80 Simões,1981 

SI 2545 1975 Concha 180-200 4.965±80 Roosevelt,1995 

SI 2546 1975 Tempero(concha) 180-200 5.050±85 Simões, 1981 

Reproduzido de Gaspar & Imazio (2000) 

 

Tabela 20-Sambaqui Ponta das Pedras (região do Salgado-PA). 

 

Lab. Nº Data Material Referência 
estratigráfica 

Datação AP Fonte  

SI 1030 1972 Carvão 40-60 4.500±90  Simões,1981 

SI 1031 1972 Carvão 60-80 4.090±95 Simões,1981 

GX 2474 1972 Concha  80-100 3.490±195 Simões, 1981 

Reproduzido de Gaspar & Imazio (2000) 

 

 Tabela 21-Sambaqui do Uruá (região do Salgado-PA). 

 

Lab. Nº Data Material Referência 
estratigráfica 

Datação AP Fonte  

SI 1032 1972 Carvão 60-80 545± 70 Simões, 1981 

SI 1033 1972 Carvão 160-180 2.105±135 Simões, 1981 

SI 1034 1972 Carvão 200-220 5.570±125 Roosevelt, 

1995 



 156 

GX 2475 1972 Carvão 140-160 3.665±160 Simões, 1981 

Reproduzido de Gaspar & Imazio (2000) 

 

Tabela 22-Sambaqui do Guará (Baixo Xingu-PA). 

 

Lab. Nº Data Material Referência 
estratigráfica 

Datação AP Fonte  

Beta 17125 -------- Carvão ---------- 550± 60 Perota e 

Botelho, 1990  

Beta 7144 -------- Carvão ---------- 1.485±75 Perota e 

Botelho, 1990 

SI 7142 -------- Carvão ---------- 840±60 Perota e 

Botelho, 1990 

SI 7143 -------- Carvão ---------- 850±85 Perota e 

Botelho, 1990 

Reproduzido de Gaspar & Imazio (2000) 

 

Tabela 23-Sambaqui Guará II (Baixo Xingu-PA). 

 

Lab. Nº Data Material Referência 
estratigráfica 

Datação AP Fonte  

SI 7149 -------- Carvão ---------- 860±55 Perota e 

Botelho,1990  

SI 7145 -------- Carvão ---------- 870±85 Perota e 

Botelho,1990 

Beta 21769 -------- Carvão ---------- 920±130 Perota e 

Botelho,1990 

SI 7148 -------- Carvão ---------- 940±130 Perota e 

Botelho,1990 

SI 7141 -------- Carvão ---------- 1000±55 Perota e 

Botelho,1990  

SI 7174 -------- Carvão ---------- 1.050±60 Perota e 

Botelho,1990 

Beta 21770 -------- Carvão ---------- 1.060±80 Perota e 

Botelho,1990 

Beta 27419 -------- Carvão ---------- 1.080±80 Perota e 

Botelho,1990 
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Beta 27025 -------- Carvão ---------- 1.090±60 Perota e 

Botelho,1990  

Beta 21768 -------- Carvão ---------- 1.200±80 Perota e 

Botelho,1990 

SI 7150 -------- Carvão ---------- 1.255±70 Perota e 

Botelho,1990 

Beta 27023 -------- Carvão ---------- 1.370±80 Perota e 

Botelho,1990 

Beta 27027 -------- Carvão ---------- 1.480±120 Perota e 

Botelho,1990 

SI 7146 -------- Carvão ---------- 2.255±55 Perota e 

Botelho,1990 

Reproduzido de Gaspar & Imazio (2000) 

 

Tabela 24-Sambaqui da Taperinha. 

 

Lab. Nº Data Material Referência 
estratigráfica 

Datação AP Fonte  

GX 12844 -------- Concha  ---------- 5.705±80 Roosevelt,1991 

OxA 1540 -------- Concha 8B 6.300±90 Roosevelt,1991 

OxA 1541 -------- Carvão 10 6.860±100 Roosevelt,1991 

OxA 1542 -------- Concha 10 7.010±90 Roosevelt,1991 

OxA 1760 -------- Carvão 10F2 6.880±80 Roosevelt,1991 

OxA 1543 -------- Carvão 10F2 6.930±80 Roosevelt,1991 

OxA 1544 -------- Carvão 10F2 6.980±80 Roosevelt,1991 

OxA 1545 -------- Concha 10F2 7.000±80 Roosevelt,1991 

OxA 2431 -------- Cerâmica 12 base 6.590±80 Roosevelt,1991 

OxA 2432 -------- Cerâmica 12 base 6.640±80 Roosevelt,1991 

OxA 1546 -------- Concha 13 top 7.090±80 Roosevelt,1991 

OxA 1547 -------- Concha 13 top 7.080±80 Roosevelt,1991 

Reproduzido de Gaspar & Imazio (2000) 

 

Tabela 25-Sambaqui da Maiobinha. 

 

Lab. Nº Data Material Referência 
estratigráfica 

Datação AP Fonte  

SI 2759 1976 Carvão  45-60 1245±95 Machado, 
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 Correa, Lopes, 
1991 

SI 2760 
 

1976 
 

Carvão  
 

105-120 
 

1405±70 
 

Machado, 

Correa, Lopes, 

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 & Imazio (2000) 

 

  Os dados descritos sugerem que o surgimento de assentamentos formados pelo 

acúmulo de conchas e outros restos alimentares, foram provavelmente ocupados por 

populações pescadoras-coletoras-caçadoras, adaptadas a ambientes ribeirinhos, estuarinos e 

costeiros e que possuíam tecnologia para manufaturar cerâmica, instalando-se na região do 

baixo Amazonas, na região de Santarém, em torno de 7.090 anos A.P. Esse cenário foi 

favorecido por um nível do mar mais alto que o atual, por volta de 6.000 a 4.000 a.C., que 

resultou no desenvolvimento de condições lacustres e de estuário no baixo Amazonas e em 

outros rios que deságuam no Atlântico (ROOSEVELT, 1992).  

  A partir de 5.570 A.P. populações com cultura material semelhante aos povos 

de Taperinha iniciam um processo de colonização em direção ao litoral, conduzindo uma 

forma de assentamento bastante parecida com o do baixo Amazonas e fabricando cerâmica 

com antiplástico de concha. A ocupação pré-histórica da região costeira do Pará, também 

denominado de região do Salgado atesta essa assertiva, quando ocorre um processo de fixação 

de grupos pescadores-coletores-caçadores e ceramistas. Episódio semelhante e quase no 

mesmo período acontece no litoral maranhense até os limites da Ilha de São Luís. 

  Neste contexto, a evidência arqueológica atesta que as primeiras ocupações 

para essa região estão bem estabelecidas em torno de 5.500 anos A.P., como demonstram as 

datações dos sambaquis Porto da Mina, Ponta das Pedras e Urúa. Entretanto, datas mais 

antigas, variando entre 6.600 a 5.570 anos A. P. foram obtidas nos sambaquis do Bacanga, no 

Maranhão e Uruá, no Pará. 

  Passado os primeiros momentos da colonização e fixação desses grupos no 

litoral equatorial amazônico, as ocupações sambaquieiras começam a se multiplicar e muitos 

assentamentos surgem entre o litoral paraense e maranhense, com datas em torno de 5.000 a 

3.500 anos A.P. No entanto, os antigos sambaquis permanecem ocupados, a julgar pelas 

datações e a estratigrafia que não apontam para momentos de abandono dos sítios.  
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  Com relação à cultura material, a produção cerâmica com antiplástico em 

concha permanece sendo o elemento material mais evidente nesses sítios, multiplicando-se os 

padrões decorativos. A escassez de rocha inibe uma indústria lítica mais bem trabalhada 

(SIMÕES, 1981) sendo comum à presença de batedores, trituradores, quebra-coquinhos e 

algumas poucas pequenas lâminas de machado. A ausência de instrumentos de pedra é 

compensada por uma indústria em osso, dentes e madeiras, a julgar pela presença significativa 

de pontas, facas, raspadores, adornos, feitos em esporão de arraias, bagres, vértebras de peixes 

e dentes de mamíferos e tubarões. 

  Em torno de 2.500 a 1.200 anos A.P. ocupações sambaquieiras expandem-se 

em direção ao baixo Xingu e ao litoral do Nordeste, cuja evidência pode ser verificada nas 

pesquisas sobre os sambaquis Guará I e II (PEROTA & BOTELHO, 1992), Maiobinha e 

Pindaí, em São José de Ribamar, na Ilha de São Luís (MACHADO et. al, 1991) e Pedra Oca, 

na Bahia (CALDERÓN, 1964). 

   Entre 1.000 a 750 anos A.P.os sambaquis dessa região começam a ser 

abandonados, sendo que em alguns sítios, a exemplo do Guará I (PEROTA & BOTELHO, 

1992) e Uruá esse processo ocorre bem tardiamente, a cerca de 550 anos A.P., ao passo que 

em outros, a exemplo do sambaqui do Bacanga e o Guará II (PEROTA & BOTELHO, 1992) 

o abandono acontece por volta de 900 a 850 anos A.P. 

  Os motivos que levaram ao desaparecimento dos sambaquis e o conseqüente 

abandono do ambiente costeiro e estuarino do litoral equatorial amazônico ainda não foram 

investigados. Entretanto, algumas hipóteses já foram levantadas, principalmente para os 

sambaquis do litoral Centro-Sul do Brasil. Neste sentido, recorre-se a Lima (1999/2000), que 

trabalhou com um recorte geográfico que abrangia somente os sambaquis do litoral sudeste-

sul. Essa pesquisadora sugeriu que a mudança na ênfase da coleta de moluscos para a pesca 

intensiva colocou os sambaquieiros em um novo patamar de produtividade e em outro tipo de 

organização, que podem ter ocasionado o colapso da organização social desses grupos 

humanos, a julgar pelo desaparecimento dos vestígios arqueológicos característicos dos 

sambaquis. 

  Além disso, outros fatores podem ter contribuído nessa questão. Sobre esse 

aspecto Lima (1999/2000: 285) argumenta: 

 

Esse fenômeno parece ter sido decorrente da chegada de bem-sucedidos e aguerridos 
horticultores interioranos à costa. Economicamente mais poderosos porquanto 
capazes de produzir seus alimentos, socialmente organizados em estruturas mais 
sólidas e complexas, tecnologicamente mais avançados e numericamente expressivos, 
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acabaram por determinar a absorção ou extinção dos pescadores-coletores, de tal 
forma que, à chegada dos europeus no limiar do século XVI, há muito essas 
populações já tinham desaparecido da costa centro-meridional brasileira. 

 

 Para a Ilha de São Luís, o processo de ocupação pré-histórica e histórica, 

apesar de pouco estudado aponta para algumas conclusões semelhantes às colocadas por Lima 

(1999/2000), uma vez que achados arqueológicos fortuitos de cerâmica Proto-Tupi em São 

Luís (LEITE FILHO & LEITE, 2005) e o relato de cronistas e viajantes, resultado do contato 

dos capuchinhos Claude d’Abbeville e Yves D’Evreux com os índios Tupinambás, no início 

do século XVII corroboram para uma ocupação de horticultores ceramistas em tempos 

imediatamente posteriores a ocupação dos sambaquis. 

Neste sentido, a possibilidade de investigação propiciada pela descoberta de 

vestígios arqueológicos, mais precisamente um conjunto de vasilhas cerâmicas (LEITE 

FILHO & LEITE, 2005), cuja decoração e o estilo tecnológico remetem aos tupinambás pré 

ou pós contato42, fortalecem a assertiva de Lima. Neste sentido, somente estudos mais 

acurados sobre este material e a descoberta de outros assentamentos semelhantes podem 

ilustrar o cenário proposto ou refutar as hipótese propostas para a área em questão.  

  Apesar dos dados de Lima resultar de investigações arqueológicas em uma 

outra região e com características geoambientais e climáticas diferenciadas do litoral 

equatorial amazônico, suas conclusões podem ser utilizadas como hipóteses até o surgimento 

de pesquisas mais sistemáticas, que possam explicar a problemática do desaparecimento e 

abandono dos sambaquis dessa região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Somente datações por métodos físico-químicos fornecerão informações sobre o período de fabricação desses 
artefatos. Tais Informações, se correlacionadas com outros dados em âmbito regional, poderão trazer uma 
releitura sobre a arqueologia dos grupos Tupis no Brasil, uma vez que a historiografia oficial brasileira 
reconhece que a ocupação do território maranhense por grupos Tupis se deu apenas em período histórico, quando 
esses fugiam do contato com os portugueses da Bahia e Pernambuco. 
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Capítulo 5 

A análise dos vestígios cerâmicos  

 

5.1. Critérios utilizados na análise cerâmica 

 

  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 permanece para 

ser explicado pela arqueologia é toda a variabilidade formal, que envolve as atividades de 

produção do artefato (SCHIFFER & SKIBO, 1997), ou seja, seu processo tecnológico. 

  Todo processo tecnológico envolve uma seqüência de comportamentos que 

resulta em escolhas técnicas. Em períodos de estabilidade tecnológica os ceramistas são 

inconscientes dessas escolhas, eles simplesmente seguem as receitas. Ao passo que em 

períodos de experimentação os ceramistas tornam-se sensíveis para as ações que podem ser 

tomadas e as conseqüências destas (SCHIFFER & SKIBO, 1987). 

  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 afirma Lemonnier (1986) não é a natureza e sim a cultura que se constitui como a 

principal refreadora da técnica.  

  Conforme observado, o papel do artesão é crucial em conduzir todo esse 

processo, 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, tal como relembra Leeuw (1993), de que 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 fabricação da 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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  Nessa dissertação utilizou-se para estudo da cerâmica a ficha tecnotipológica 

proposta por Alves (1988) e adaptada ao contexto do sambaqui do Bacanga por Bandeira 

(2007). A análise tecnotipológica consiste 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 nessa metodologia baseiam-se nos 

postulados fornecidos por Shepard (1963); Seronie-Vivien (1975); Chmyz (1976); Rice 

(1982); Mirambell e Lorenzo (1983); Alves (1982, 1988, 1994, 1997); La Salvia e Brochado 

(1989); Fernández e Martínez (1998); Goulart (2004). A síntese desses estudos centram o 

foco de investigação nos aspectos formais ou tipológicos da cerâmica, a partir da observação 

dos processos tecnológicos, que resultaram na manufatura do artefato, com o auxílio da 

arqueometria e que favorecem em conjunto, a percepção sobre as escolhas técnicas, definição 

do tipo de matéria-prima (argila, antiplástico, pigmentos), da temperatura e do tipo de queima, 

manufatura, tipos de tratamento de superfície e decoração, presença de traços deixados pelo 

uso e o emprego social dos artefatos. 

  Com vistas a delimitar a investigação da cerâmica priorizou-se a análise dos 

fragmentos que apresentassem atributos reconhecíveis e que estivessem controlados 

estratigraficamente. Dessa forma, os fragmentos não-identificáveis e frutos de coletas 

superficiais não foram descritos, mas foram contabilizados e pesados. Dividiu-se o 

procedimento da análise em algumas etapas que se seguem: 

• Triagem, quantificação e pesagem de todos os fragmentos de cada setor escavado; 

• Marcação43 de todos os fragmentos para fins de inventário e seleção dos itens a serem 

descritos em ficha padrão; 

• Separação dos fragmentos por profundidade em cada setor escavado e 

estabelecimentos dos conjuntos com base nos atributos morfológicos reconhecíveis; 

                                                 
43 A numeração para o inventário do conjunto cerâmico foi feita em algarismo arábico, utilizando uma base de 
esmalte transparente ou branco como suporte para numeração e marcação com caneta Mitsubishi N. 2, 3 e 4 e 
tinta nanquim preta. Priorizou-se a extremidade da face interna de cada unidade para escritura dos números. 
Sempre que possível, se preservou a face onde existia tratamento de superfície evidente. Dessa forma, a 
numeração para inventário ficou assim estabelecida: SB-1-01, SB-1-02.....SB-1-10.....SB-1-100......Sendo que 
SB é a sigla para o sambaqui do Bacanga, o número 1 representa o código para cerâmica, em diferenciação a 
outros elementos da cultura material e o número subseqüente corresponde a contagem das unidades. 
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• Descrição das categorias a serem fichadas: atributos e suas formas, técnica de 

manufatura, meios de pressão, antiplástico, queima, tratamento de superfície, formas 

de decoração, local da decoração, marcas, sinais de uso, estado de conservação e 

dimensões; 

• Montagem dos artefatos possíveis; 

• Desenho dos padrões decorativos e fotografia dos fragmentos. 

   Em termos práticos, o estudo tipológico consistiu na classificação dos atributos 

que fornecessem elementos para caracterização da cerâmica. Dessa forma, priorizaram-se 

alguns aspectos relacionados à forma do recipiente ou dos elementos fraturados. Com relação 

aos atributos formais a cerâmica foi separada em categorias, a partir de sua indicação 

morfológica (base, bojo, borda e lábio). Ao passo que no conjunto cerâmico do sambaqui do 

Bacanga procedeu-se com outra categorização, concernente aos fragmentos que apresentavam 

ou não algum tipo de tratamento de superfície (alisamento, polimento, engobo, brunidura) ou 

decoração (pintura, decoração plástica, apliques, apêndices, pressões etc.). Observaram-se 

outros itens classificatórios, a exemplo de perfurações, marcas, sinais de uso e estado de 

conservação. O procedimento final consistiu na seleção de alguns fragmentos para 

reconstrução hipotética dos recipientes cerâmicos e descrição das dimensões: espessura, 

altura, e diâmetro do orifício44. 

   A análise técnica da cerâmica foi desenvolvida pelo Laboratório de Física 

Nuclear, da Universidade Estadual de Londrina, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Roberto 

Appoloni e pelo Insituto de Geociências da Universidade de São Paulo, cuja caracterização 

ficou a cargo do Prof. Dr. Gergely Szábo.  

   Os atributos analisados, como detalhados mais adiante, foram o tipo de 

antiplástico presente na amostra, os elementos químicos da argila e a caracterização da 

pigmentação, pelos métodos de Microscopia de Luz Transmitida e de EDXRF. Além disso, 

datações em Termoluminescência foram processadas em fragmentos cerâmicos. 

 

 

 

 

                                                 
44 Primeiramente, realizaram-se manualmente o desenho do fragmento, com o auxílio de ábaco, paquímetro, 
papel milimetrado e fotografia, em seguida, utilizou-se software para reprodução digital do fragmento, com 
vistas à reconstrução do recipiente. A análise e reconstrução de alguns recipientes foram realizadas no Museu de 
Arqueologia de Xingó, da Universidade Federal de Sergipe, como será demonstrado no decorrer do capítulo. 
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5.2. Os componentes técnicos da cerâmica  

 

  Neste item serão explicadas as técnicas pelas quais a cerâmica é produzida e os 

princípios mecânicos envolvidos, a partir de conceitos e resultados bem consolidados por 

estudiosos da cerâmica e dos exemplos obtidos por estudos arqueométricos submetidos na 

cerâmica do sambaqui do Bacanga. 

  Cerâmica como instrumento e tecnologia representa uma fusão sofisticada de 

domínios previamente separados do conhecimento humano: recursos, processos tecnológicos 

e necessidades; ou mais especificamente, argila, fogo, água e seu conteúdo. Portanto, os 

componentes da tecnologia cerâmica consistem na manipulação da argila, do fogo e da junção 

desses dois elementos. Essa tecnologia envolve o conhecimento das propriedades físicas da 

argila, a exemplo da maleabilidade e plasticidade e a utilização do fogo para queima desses 

materiais. O reconhecimento desses aspectos transformou o barro em recipiente (RICE, 

1999). 

 Argila45 é o componente básico para manufaturar a cerâmica. Em seu estado 

natural contêm minerais que são da própria argila e eventualmente materiais orgânicos. Os 

principais grupos de argila mineral, cada qual com suas características são: caolinitas, 

haloisitas, alofanes, ilititas, coloritas, esmecitas ou montmorilonitas, vermiculitas. 

  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 0,0062mm, com uma baixa concentração 

de matéria orgânica (PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 

1992). Assim, são os solos denominados de “Podosolos46” presente nas áreas de matas e em 

algumas capoeiras nas zonas de depressão, que apresentam coloração escura. 

                                                 
45 É a matéria-prima utilizada para se manufaturar a cerâmica, podendo ser classificada por sua composição e 
natureza, a partir do tamanho e textura. Assim, as partículas são divididas em: esqueleto (formado por grãos que 
vão de 2 mm à 2 micras de tamanho, apresentando-se na forma de areias e limos) e matriz (aglutinada e 
agregada ao esqueleto é formada pela parte coloidal que corresponde ás partículas de tamanho menor que 2 
micras, a qual se denomina argila). O esqueleto é formado por diferentes componentes tais como: fragmentos de 
rochas (ígneas, metamórficas e sedimentares), minerais primários (ferromagnesianos, feldspato, micas, 
quartzo, ilmenita, etc.) e minerais secundários (formados por precipitações posteriores e cristalização no 
material utilizado: calcita, ópalo, calcedônia, hematita especular, pirita e óxidos e hidróxidos de ferro, manganês 
ou alumínio) (MIRAMBELL & LORENZO, 1983). 
46 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 (CUNHA, & GUERRA, 2003). 
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  Os solos “Lateritas Hidromórficas” são basicamente de características 

distrófica + Solos Concrecionários Indivisos+ Latossolo Vermelho- Amarelo Distrófico, além 

da presença individualizada de “Solos Gley”47 e “Latossolos48”. 

  Nas margens dos cursos d’água são localizados os solos de aluviões, com uma 

maior espessura e de cores mais escuras que os demais, devido a maior ocorrência de matéria 

orgânica. Estão em seqüência com os “solos salinos” típicos de planícies de maré, onde 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). 

 Os problemas mais recorrentes enfrentados na manufatura da cerâmica antiga 

relacionam-se com a rachadura e a quebra dos produtos antes, durante e depois da queima. 

Dentre alguns aspectos que interferem diretamente na qualidade da cerâmica destacam-se as 

propriedades minerais da argila e os procedimentos envolvidos na sua seleção, coleta, preparo 

e transformação, bem como na manipulação do fogo para queima.  

 Rice (1999) afirma que muitos tipos de argila tendem a fraturar durante a 

secagem ou a queima, sendo necessária a intervenção do ceramista no manejo da plasticidade, 

diminuindo ou aumentando a quantidade de água, adicionado ou removendo aditivos minerais 

ou orgânicos, com vistas a minimizar os prejuízos com a perda de recipientes por quebras e 

rachaduras na secagem ou queima. É incontestável que a habilidade do artesão minimizou as 

deficiências e carências dos materiais utilizados, a partir da experimentação, repetição, busca 

de outras matérias-primas etc. 

  Presentes na própria argila, em maior ou menor quantidade, encontram-se 

elementos minerais ou naturais que foram agregados naturalmente ou pela ação humana. 

Esses elementos, também denominados de antiplásticos ou temperos, são materiais estáveis e 

não solúveis, que não desenvolvem plasticidade em contato com a água. Apresentam-se na 

forma de mineral (quartzo e calcita), matéria orgânica (sementes, fragmentos de raízes, galhos 

                                                 
47 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 halófilos. Quando distróficos, são fortemente ácidos. A textura é, geralmente, argilosa, podendo ser 
siltosa a média (CUNHA, & GUERRA, 2003). 
48 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 (CUNHA, & GUERRA,  
2003). 
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de árvores), bio-mineral (concha, casca queimada, coral, espículas de espongiários) e objeto 

humano (cerâmica triturada). 

  A análise do antiplástico provê importantes informações acerca da organização 

da produção e distribuição da cerâmica, revelando a emergência e o declínio no uso de fontes 

de matérias-primas, partilhas étnicas das comunidades, movimento de produtos, redes de 

comércio, etc. Informações etnoarqueológicas sugerem que fatores ambientais, tecnológicos e 

sociais influenciam na variabilidade do antiplástico, afetando diferentes tipos de produtos e 

seus aspectos organizacionais e produtivos (ARNOLD, 2000). 

  O antiplástico já foi tratado em muitas análises cerâmicas como tendo somente 

funções sociais, contudo um número crescente de investigações tem começado a identificar 

possíveis influências no tempero de aspectos tecno-funcionais (SCHIFFER & SKIBO, 1987). 

  O elemento técnico final da manufatura da cerâmica corresponde à queima. 

Esse processo varia temporal e geograficamente, sendo que as duas formas mais comuns são: 

fornos abertos ou ao ar livre e fornos fechados. É essencial que os vasos estejam totalmente 

secos antes da queima, principalmente se a temperatura aumentar rapidamente. 

   O objetivo da queima é submeter os vasos a calor suficiente, por um 

determinado período de tempo, para que se proceda com a destruição completa dos cristais da 

argila mineral. As principais variáveis controladas pelo ceramista durante esse processo são: a 

taxa de calor e os picos de temperatura atmosférica ao redor dos objetos (RYE, 1981). 

Domínio da técnica e emprego social 

   Com relação à queima, a atmosfera ou gás ao redor dos objetos influenciam na 

formatação final da cerâmica. Os tipos mais comuns são: oxidante (presença de oxigênio), 

redutora (presença de monóxido de carbono) e neutra (presença de dióxido de carbono). A 

oxidante é aquela na qual o oxigênio se encontra em excesso e se combina com os elementos 

químicos da argila para formar óxidos com alto conteúdo de oxigênio. Na redutora há uma 

escassez de oxigênio e os elementos químicos da argila produzem óxidos com um conteúdo 

menor de oxigênio, pelo que sofrem uma transformação ou troca, e com isto geralmente se 

obtém uma coloração enegrecida (MIRAMBELL & LORENZO, 1983). 

   Uma temperatura mínima de 480º C é necessária para desidratar totalmente a 

argila, sendo facilmente alcançada em um forno aberto onde o combustível e as peças estão 

em contato direto. Entretanto, é mais comum uma oscilação entre 500° a 700°C. 
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5.3. Seqüência operacional e emprego social da manufatura cerâmica 

 

  Em termos gerais, o procedimento inicial da manufatura da cerâmica envolve o 

tratamento da matéria-prima, que compreende a remoção de partículas grossas e/ou adição de 

outros elementos. O passo seguinte seria deixar a argila “descansar” até sua secagem total, 

para depois amassá-la em pequenos pedaços, com vistas a retirar outros objetos indesejáveis. 

Em seguida parte-se para preparação da massa, utilizando os pés ou pilões para se obter uma 

consistência moldável, com o uso de água ou a adição de mais argila e antiplástico.  

  Após esse tratamento inicial, parte-se então para a fabricação dos vasos, cujas 

técnicas podem ser por modelagem ou por sobreposição de roletes, ou roletada. Antes da 

queima os produtos são colocados para secar, fazendo com que o excesso de água seja 

perdido. Por fim, os acabamentos pré-queima são realizados, a exemplo do alisamento, 

polimento, brunidura, banho, engobo, barbotina, controle de porosidade49, permeabilidade etc. 

  Do ponto de vista arqueológico, cerâmica é usada quebrada, descartada, 

reusada ou enterrada e estão sujeitas à agentes naturais e culturais que imprimem suas marcas 

antes e depois da deposição. O aspecto vestigial e fragmentário da cerâmica, na maioria das 

vezes, dificulta as inferências sobre o uso social ou a função dos artefatos. 

  A forma dos recipientes é especialmente responsável por suas variáveis de uso: 

cozinhar, servir, adornar, sepultar, aterrar, construir, além de outras funções. Sobre os 

componentes para fins específicos, recipientes para cozinhar exibem uma numerosa variação 

em seu uso: preparar, servir e realizar outras atividades: ferver, esfumaçar, misturar, grelhar, 

escorrer. Ao passo que cerâmica para adornar possui formas, tratamentos de superfícies e 

decorações específicos e não se caracteriza como recipientes. 

  Vasos para cozinhar devem ter boa resistência ao choque térmico no sentido de 

suportar o aquecimento repetido sem fraturar e também apresentar baixa permeabilidade para 

que os líquidos não vazem através das paredes. Por conta disso, os recipientes usados para 

estocar líquidos devem apresentar uma permeabilidade boa o suficiente para que o líquido não 

percole ou evapore pelas paredes do recipiente.  

  Neste sentido, a análise dos recipientes deve centrar-se na observação de sua 

variabilidade formal: diâmetro do orifício, forma dos recipientes, forma da borda, tempero 

                                                 
49 Porosidade é uma propriedade diferente da permeabilidade. A primeira consiste da medida do volume do poro 
na cerâmica, ao passo que a permeabilidade é a medida da taxa dos líquidos que podem passar através da parede 
dos recipientes.  
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(tipo, quantidade, tamanho), espessura da parede, tratamento de superfície exterior e interior 

(incisão, polimento, etc.). 

   Para se produzir uma variedade de recipientes cerâmicos, Rye (1981) 

reconhece que os ceramistas possuem várias opções: 

• Utilizar diferentes tipos matérias-primas, técnicas de manufatura, tratamento de 

superfície e processos de queima, dependendo da função de cada artefato; 

• Uso de materiais mais apropriados para um tipo específico de produto, reconhecendo 

que artefatos destinados para outros fins, quando empregados em outras funções que 

não as originalmente pensadas, não terão o mesmo rendimento; 

• Usar os mesmos materiais para todos os tipos de recipientes, escolhendo aqueles que 

oferecem o melhor rendimento. 

   Dada à diversidade de tipos cerâmicos observada na análise tecnotipológica do 

sambaqui do Bacanga a perspectiva adotada por Rye (1981) pode servir de hipótese para se 

compreender o contexto daquele sítio. 

 

5.4. Os resultados da análise cerâmica 

 

5.4.1. Métodos empregados no estudo técnico  

 

 Algumas amostras cerâmicas foram submetidas a dois tipos de metodologias, 

que são aplicadas ao estudo arqueológico para determinação das propriedades da matéria-

prima de artefatos cerâmicos, a exemplo do tipo de argila, minerais e pigmentos utilizados. 

  Setenta e oito fragmentos foram remetidos ao Laboratório de Física Nuclear 

Aplicada, da Universidade Estadual de Londrina, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Carlos 

Roberto Appoloni e treze fragmentos cerâmicos foram submetidos ao Instituto de 

Geociências, da Universidade de São Paulo, sob a responsabilidade dos Prof. Dr. Gergely 

Szábo para confecção de lâmina. 

  O método realizado pelo Laboratório de Física Nuclear aplicada objetivou 

identificar e analisar qualitativamente os elementos químicos encontrados em fragmentos 

cerâmicos, utilizando a técnica de fluorescência de raios X por dispersão em energia (ED-

XRF), tratando-se de um método não destrutivo e que não traz prejuízos ao vestígio 

arqueológico. 
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  O equipamento consiste de um detector não criogênico de Si-PIN de 7mm2 

Amptek modelo XR-100CR, resolução de 265 e V para a linha de 6,4 keV do Fe; Mini-tubo 

de raios X com anodo de Ag, 40kV, 100mA, 4 Watts, 0.7mm spot size (Moxtek Inc.); 

Suportes especiais para colocação conjunta e alinhada do tubo de raios X e do detector 

(translação, e dois graus de rotação); Fonte de tensão e amplificador conjuntos PX2T Amptek; 

Analisador multicanal 8K compacto MCA 8000A Amptek; Notebook Semp Toshiba com o 

software PMCA para aquisição dos dados. Para a análise dos espectros foi utilizado o 

software Quantitative X-Ray Analysis (WinQXAS), distribuído pela Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA). As condições de medidas utilizadas no sistema de EDXRF portátil 

constitui-se de um colimador de Ag no detector; filtro de Ag, 28 kV  e 5 µA no tubo; um 

tempo de irradiação de 500 segundos; e um ganho de 2,5. 

  O emprego do sistema portátil de ED-XRF permitiu uma análise 

multielementar e simultânea dos elementos presentes nos diferentes fragmentos, sendo que 

foram escolhidos em média nove pontos para serem analisados, três do lado côncavo, três do 

lado convexo e três da pasta cerâmica. Enquanto que o Instituto de Geociências ficou 

responsável pela identificação e descrição dos minerais presentes na argila, pela leitura das 

lâminas delgadas, utilizando microscopia petrográfica com luz polarizada transmitida. O 

equipamento usado foi microscópio petrográfico trinocular Olympus BXP-51, câmera digital 

Jenoptik acoplada. 

  Observou-se a estimativa visual expedita das características das amostras de 

forma qualitativa, sem contagem de pontos ou métodos estatísticos mais rigorosos, que 

demandariam um grande investimento de tempo. Os aspectos considerados na análise foram: 

• Heterogeneidade x homogeneidade (textural e composicional) relativa das amostras. 

• Relação clastos (fragmentos) x matriz (massa argilosa, de granulação muito fina, 

indistinta ao microscópio óptico sob aumentos convencionais). 

• Clastos biogênicos (essencialmente fragmentos de conchas). 

• Grãos de quartzo: granulação, morfologia. 

• Outros minerais (feldspatos, carbonatos, etc). 

• Fragmentos de cerâmicas anteriores (previamente queimados). 

• Grumos ou nódulos de barro pré-queima. 

• Estruturas de fluxo na matriz argilosa. 

• Orientação dos clastos; 
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5.3.2. A análise tecnotipológica da cultura material cerâmica 

 

A- Quantificação geral 

  O sambaqui do Bacanga apresentou 15.312 fragmentos cerâmicos escavados 

nos quatro setores do sítio totalizando 207,62 kg. Cabe ressaltar que coletas superficiais 

somente foram realizadas no perímetro da escavação, justificando uma opção metodológica 

de se trabalhar somente com vestígios contextualizados. O gráfico 1 e apresenta a 

quantificação geral dos vestígios cerâmicos e a relação entre o material analisado e não 

analisado e o gráfico 2 apresenta a representação desses números pela porcentagem. 

 

Gráfico 1 

Quantificação geral do material cerâmico 
escavado

6.359

8.953

15.312

0 5.000 10.000 15.000 20.000

1

ca
te

go
ria

quantidade

Total geral

Total não analisado

Total analisado

 

 

Gráfico 2 

Porcentagem geral do material escavado
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  O gráfico 3 apresenta a distribuição do peso do material cerâmico por setor e o 

gráfico 4 apresenta o percentual distributivo dos fragmentos. 
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Gráfico 4 
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  A distribuição numérica dos vestígios entre os setores escavados está ligada à 

intensidade da escavação nessas áreas. Neste sentido, acredita-se que se em todos os setores 

um perímetro com a mesma proporção de tamanho fosse trabalhado a média das ocorrências 

de manteriam equilibradas. 

  O gráfico 5 ilustra a distribuição dos fragmentos por setor, ao passo que o 

gráfico 6 demonstra essa quantificação pelo percentual. 
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Gráfico 5 

Quantidade de fragmentos cerâmicos por setor

1.033

5.001

3.687

4.920

671

0 2.000 4.000 6.000

1
se

to
r

quantidade

coleta superficial

Trincheira Exploratória

Perfil 2

Perfil 1

Área de escavação 1

 

 

Gráfico 6 
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  No processo de análise dos vestígios cerâmicos a classificação do material se 

deu através da seleção de fragmentos que apresentassem uma clara indicação morfológica, a 

saber: lábio, borda, bojo, base, alça, aplique, apêndice, adorno, rolete etc. Este procedimento 

buscou uma correlação paritaria entre os atributos cerâmicos, com vistas a minimizar os erros 

de amostragem pela valorização de elemento morfológico em relação aos demais. 

  O gráfico 7 apresenta a correlação do material analisado em relação ao não 

analisado, sendo que o gráfico 8 ilustra pelo percentual. 
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Gráfico 7 

Correlação do material cerâmico analisado e não 
analisado
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Gráfico 8 

Porcentagem entre o material cerâmico analisado 
e não analisado

42%

58%

Total analisado

Total não analisado

 

 

  Apesar de se analisar somente os fragmentos com indicação morfológica 

evidente, todos os setores escavados foram ilustrados na dissertação. Entretanto, as áreas em 

que as escavações foram sistematicamente realizadas a correlação entre os elementos 

analisados e não analisados foi mais equilibrada. 

  Esse fato é plenamente justificável, uma vez que a quantidade do material 

arqueológico evidenciado tem correlação direta com o tempo investido na escavação. O 

gráfico 9 representa a correlação dos fragmentos analisados e não analisados por setor; ao 

passo que o gráfico 10 ilustra uma estimativa entre os setores. 
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Gráfico 9 

Correlação do material cerâmico analisado e não 
analisado por setor

1.033

5.001

3.687

4.920

671

183

2.606

1.240

2.330

0

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Área de escavação 1

Perfil 1

Perfil 2

Trincheira Exploratória

coleta superficial

se
to

r

quantidade

Série2

Série1

 

 

Gráfico 10 

Correlação entre a quantidade de fragmentos 
analisados por setor e a ocorrência total
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B- Distribuição espacial dos vestígios cerâmicos 

 

  A distribuição espacial dos vestígios cerâmicos para fins da dissertação levou 

em consideração apenas as ocorrências dos fragmentos em termos verticais, ou seja, a 

estatística elaborou gráficos com a profundidade dos conjuntos, sendo que a disposição da 

documentação nas quadrículas foi ilustrada nas pranchas anexadas no final do trabalho. Os 

gráficos 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ilustram a porcentagem de elementos por camadas em todos 

os setores escavados. 
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Gráfico 11 

Distribuição espacial de vestígios cerâmicos 
por profundidade
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Gráfico 12 

Porcentagem da distribuição espacial dos 
vestígios cerâmicos por profundidade -Perfil 1
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Gráfico 13 

Distribuição espacial dos vestígios arqueológicos 
por profundidade-Perfil 2
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Gráfico 14 

Distribuição espacial dos vestígios arqueológicos p or 
profundidade-Trincheira Exploratória
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Gráfico 15 

Porcentagem da distribuição espacial dos 
vestígios arqueológicos por profundidade-

Trincheira Exploratória
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Gráfico 16 

Porcentagem da distribuição espacial por 
profundidade-Perfil 2
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C- A matéria-prima utilizada da produção cerâmica do sambaqui do Bacanga 

  A matéria-prima utilizada para manufaturar objetos cerâmicos, quando 

classificada pelo tamanho e textura da partícula divide-se em: 

• Esqueleto-formado por grãos que vão de 2mm à 2 micras de tamanho, nos quais se 

apresentam as chamadas areias e limos. 

• Matriz -é aglutinada e agregada ao esqueleto, formada pela parte coloidal, que 

corresponde às partículas de tamanho menor que 2 micras, a qual se denomina argila. 

   O esqueleto é formado por diferentes componentes: 

• Fragmentos de rochas: ígneas, metamórficas e sedimentares. 

• Minerais primários : ferromagnesianos, feldspato, micas, quartzo, ilmenita etc. 

• Minerais secundários: formados por precipitações posteriores e cristalização no 

material utilizado: calcita, ópalo, calcedônia, hematita especular, pirita e óxidos e 

hidróxidos de ferro, manganês ou alumínio (MIRABELL & LORENZO, 1983). 

   A matriz é a fração coloidal que agrega e cimenta aos componentes do 

esqueleto e é a parte básica da cerâmica, já que grande parte das propriedades e plasticidade é 

dada por ela. Recebe o nome de argila por suas propriedades e facilidade de modelagem que a 

caracteriza (MIRABELL & LORENZO, 1983). 

  Cerâmica como instrumento e tecnologia representa, portanto, uma fusão 

sofisticada de domínios previamente separados do conhecimento e experiência humanos: 

matérias-primas, processos tecnológicos e necessidade (RICE, 1999), ou mais 
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especificamente argila e antiplástico, fogo, domínio da técnica, modos de fazer e emprego 

social. 

  Os componentes que envolvem a tecnologia da manufatura cerâmica consistem 

da manipulação da argila, do fogo e a junção desses dois elementos. Essa tecnologia envolve 

o conhecimento prévio das propriedades das matérias-primas, a exemplo da maleabilidade e 

plasticidade da argila, a produção e o domínio do fogo para queima dos materiais. No plano 

técnico o artesão necessita de conhecimento apurado para conduzir todo esse processo e 

habilidade mental e manual para transformar o barro em produto. 

 

D- A argila 

  Argila50 é o material básico para toda cerâmica. Em seu estado natural contêm 

minerais que lhe são próprios e eventualmente materiais orgânicos. Todos eles se encontram 

em maior ou menor concentração, dependendo das condições de sedimentação dos materiais, 

da composição geológica e condições ambientais da área de captação da matéria-prima51.  

  É de supor que originalmente os sedimentos foram empregados tal qual se 

encontravam na natureza e que o homem, guiado pelas características físicas tais como a 

plasticidade, a facilidade de modelagem e o rachado no secado, definiu qual era o material 

que poderia utilizar-se para manufaturar cerâmica (MIRABELL & LORENZO, 1983). 

   Para se ter um bom desempenho na manufatura da cerâmica a matéria-prima 

deve ser de boa qualidade, com vistas a assegurar que os produtos não quebrem, fraturem ou 

rachem, durante o processo de fabricação: montagem, secagem, queima e o uso. Apesar disso, 

nem todas as matérias-primas que compõem um produto cerâmico apresentam igual 

qualidade. Neste caso, a habilidade e experiência do artesão em manipular uma variedade de 

materiais têm papel preponderante na técnica de execução. 

                                                 
50 Em termos gerais a argila é um material natural, terrígeno, de grão fino, que desenvolve plasticidade quando 
se mistura com quantidades limitadas de água; podendo ser transformada na forma desejada e manter-se assim 
quando a umidade se perde. 
 
51 O principal grupo de argila mineral, cada qual com suas espécies são caolinitas, haloisitas, alofanes, ilititas, 
coloritas, esmecitas ou montmorilonitas, vermiculitas, dentre outras. Em São Luís o Latossolo vermelho-
amarelado é o solo predominante. No entanto, existem manchas de Plintossolos (caracterizado pela forte 
presença de plinita e laterita), pequenas manchas de Neossolos flúvicos (solos aluvionares, ou seja, formados 
pela deposição de sedimentos dos rios) e sedimentos inconsolidados de mangue. Os Latossolos, de um modo 
geral, apresentam reduzida suscetibilidade a erosão. A boa permeabilidade e drenabilidade e a baixa relação 
textural B/A (pouca diferenciação no teor de argila do horizonte A para B) (PREFEITURA DE SÃO LUÍS, 
2006). 
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   Sendo assim, o processamento da argila envolve a remoção de partículas de 

espessura grossa, para se depois deixar a argila secar ao sol. Em seguida ela é amassada e 

separada em pequenos pedaços para que novos elementos não desejáveis sejam extraídos. 

Parte-se então para preparação da massa, utilizando os pés ou pilões, com vistas a se obter 

uma consistência moldável, com o uso de água ou a adição de mais argila e antiplástico. Após 

esse processo, a fabricação dos vasos pode ser feita por técnicas variadas, a exemplo da 

modelagem e roletes. (RYE, 1981). 

   Com base no estudo realizado pelo método de EDXRF foi feita uma média de 

9 medidas para cada fragmento, sendo 3 medidas para a face côncava, 3 para a face convexa e 

3 na pasta cerâmica. O tempo de media foi de 500 segundos. Até o momento foram analisados 

os 32 fragmentos da trincheira exploratória e um fragmento do perfil 1. 

  Com o WinQXAS obtevem-se as contagens e o desvio padrão para cada 

elemento químico identificado no espectro. Pela estatística de Gauss alcançou-se uma 

confiabilidade de 99,7% da existência de cada elemento químico que está acima de 3σ (3 

vezes o desvio padrão). Depois disso foi obtida a média das três medidas para cada face e 

também para a pasta cerâmica. 

  Para construir os gráficos foram utilizadas as seguintes nomenclaturas para os 

fragmentos: 

Amostra  
Referente ao valor no eixo x 
do gráfico  

S3 = amostra 3(superfície) 1 
S3pintura= amostra 3(superfície) pintura 2 
S91= amostra 9-1 (superfície) 5 
S92= amostra 9-2 (superfície) 6 
S-201= amostra 20-1(superfície) 9 
S-202= amostra 20-2(superfície) 10 
S-203= amostra 20-3(superfície) 11 
S-204= amostra 20-4(superfície) 12 
S-205= amostra 20-5(superfície) 13 
S-208= amostra 20-8(superfície) 14 
S-209= amostra 20-9(superfície) 15 
S-210= amostra 20-10(superfície) 16 
80-6(PERFIL1-peixe-boi)= amostra 6(80 cm) 19 
125-151= amostra 15-1(125 cm) 22 
125-152= amostra 15-2(125 cm) 23 
128-5= amostra 5(128 cm) 26 
128-121 = amostra12-1(128 cm) 29 
128-122= amostra12-2(128 cm) 30 
128-123= amostra12-3(128 cm) 31 
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135-171= amostra17-1(135 cm) 34 
135-172= amostra17-2(135 cm) 35 
135-173= amostra17-3(135 cm) 36 
138-181= amostra18-1(138 cm) 39 
138-182= amostra18-2(138 cm) 40 
144-71= amostra7-1(144 cm) 43 
144-72= amostra7-2(144 cm) 44 
144-73= amostra7-3(144 cm) 45 
144-74= amostra7-4(144 cm) 46 
144-75= amostra7-5(144 cm) 47 
144-76= amostra7-6(144 cm) 48 
144-77= amostra7-7(144 cm) 49 
144-78= amostra7-8(144 cm) 50 
144-79= amostra7-9(144 cm) 51 
150-1= amostra1(150 cm) 54 
 

  Para o Ca foram construídos dois gráficos por que a amostra 7-8 aparenta ser 

um osso ou concha, com isso a intensidade do Ca é muito alta e por uma questão de escala 

optou-se pela retirada desse fragmento para que se possa ter uma visualização melhor das 

outras amostras. 

  Para a identificação da amostra 80-6 (cabeça de peixe-boi) utilizou-se o 

sublinhado para mostrar que a mesma é referente ao setor Perfil 1, assim podemos diferenciar 

das demais que são do setor trincheira exploratória.  

  Como pode-se verificar nos gráficos construídos para cada elemento químico, 

nota-se que as barras de erro para alguns casos são muito grandes, indicando que esses 

fragmentos são bastante heterogêneos. Levando em consideração o fragmento inteiro (face 

côncava, face convexa e pasta), os elementos Ca, Ti, Fe, Zn e Sr apareceram em todos os 

fragmentos analisados, e com exceção da amostra 7-8(concha ou osso) e os elementos Mn e 

Zr apareceram em todos os outros fragmentos.  

  Analisando a amostra S3, que é o único fragmento que podemos visualizar uma 

pintura, nota-se uma indicação de que na face côncava tem maior concentração de Fe em 

relação à outra face sem a pintura. Isto pode estar relacionado com o óxido de ferro utilizado 

para fazer a pintura.  

  Analisando a amostra 80-6, pode-se verificar que a intensidade dos elementos 

Rb e Br é maior na face côncava do que na face convexa e pasta, a intensidade para o Y é 

maior para a face convexa, e para o Pb a intensidade é maior nas faces do que na pasta. Isso 

pode ser explicado pela diferença de tratamento de superfície entre as faces, podendo ter 
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relação com a pasta cerâmica, pois em uma análise visual do fragmento percebe-se que o 

mesmo apresenta uma fina camada mais avermelhada, do que o restante da pasta. 

  Analisando os gráficos dos elementos para os dois fragmentos da amostra 9 

têm-se uma indicação de que os mesmos podem ter sido feitos com diferentes matrizes, isso 

também é verificado pela análise visual dos mesmos. 

  Para a amostra 20, todos os elementos apresentam em média as mesmas 

intensidades em todas as faces da maioria dos fragmentos, ou seja, todos os elementos são 

equivalentes. Com isso, pode-se indicar que os mesmos foram feitos de uma mesma argila. 

Este mesmo comportamento também é verificado para o Ca em todas as demais amostras, 

com excessão das amostras 15, 12 e 17. 

  Os elementos Fe, Mn, Ti, Sr, Zr e Zn apresentam sistematicamente 

concentrações maiores nas faces côncava e convexa em relação à pasta cerâmica para todas as 

amostras, com exceção da amostra 20, indicando que existe um tratamento diferente nas 

faces, talvez algum tipo de enriquecimento para esses elementos. 

  O elemento K apresenta uma maior concentração nas superfícies do que em 

relação a pasta cerâmica para todas as amostra, com exceção das amostras 20 e 12, 

acontecendo o mesmo com o Rb, com exceção das amostra 20 e 5, com o Zr em todas as 

amostras, com exceção das amostras 6, 5 e 1 e também para o Ti em todas as amostras com 

exceção da amostra 6. Isso pode estar relacionado ao fato que esses elementos ( K e Rb, Zr e 

Ti) pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. 

  Pode-se observar que o elemento Ca está aumentando a sua concentração 

sistematicamente com a profundidade, dando a indicação que posse está ocorrendo uma 

lixiviação. O anexo 7 apresenta os gráficos dos elementos químicos da argila cerâmica 

 

E- O antiplástico  

   Agregados à argila encontram-se, em quantidades variáveis, elementos não 

plásticos que podem ser resíduos da rocha original (fragmentos de quartzo, mica, de feldspato 

etc.) e biovegetais presentes naturalmente na argila ou materiais voluntariamente adicionados 

(conchas, fibras, espículas de espongiários etc.), a exemplo do uso de concha triturada no 

sambaqui do Bacanga.  

   Como abordado anteriormente o uso de conchas como antiplástico é uma das 

características mais marcantes da cerâmica dos sambaquis do litoral equatorial amazônico, 
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inclusive sendo o elemento diagnóstico para diferenciar a cerâmica Mina em relação aos 

demais tipos cerâmicos do Brasil. 

   Os elementos não plásticos podem ser classificados partir de sua natureza ou 

dimensões. Nesta pesquisa optou-se por descrever a natureza do antiplástico de todos os 

fragmentos que apresentaram indicação morfológica, sendo que a caracterização das 

dimensões e a identificação foram feitas com base na elaboração de lâminas microscópicas. 

Sendo assim, a descrição do antiplástico se deu através da identificação dos elementos 

minerais, biominerais, vegetais e animais presentes nos fragmentos cerâmicos. O estudo do 

antiplástico foi realizado em lupa binocular, aumento de 20 vezes e pela identificação e 

interpretação do conteúdo das 13 lâminas microscópicas. 

  A tabela 26, os gráficos 17 e 18, as lâminas de 1 a 13 disponibilizam toda a 

informação referente aos antiplásticos utilizados na manufatura cerâmica do sambaqui do 

Bacanga. 

Tabela 26 

Antiplástico (total) 6.359 
Concha 593 
Mineral 1.833 
Mineral e concha 3.139 
Mineral, concha e carvão 82 
Mineral e carvão 46 
Concha e carvão 23 
Cerâmica triturada 5 
Concha e cerâmica 4 
Mineral e cerâmica 2 
Não identificado 632 

 

Gráfico 17 
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Gráfico 18 

Porcentagem do antiplástico por tipo
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ILUSTRAÇÃO 25 
 
Tipos de antiplástico 
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  Abaixo seguem as lâminas contendo a imagem da amostra em lâmina e sua 

respectiva descrição: 

Lâmina 1-amostra 1 (assentamento cerâmico pré-sambaqui): textural e 

composicionalmente heterogênea, clastos > matriz argilosa, presença de fragmentos de 

conchas com feições de dissolução (calcinação?); grãos de quartzo de tamanho variado, de 0,5 

– 0,8 mm a < 0,05 mm, arredondados a angulosos, mal selecionados; poucos fragmentos de 

cerâmica angulosos, previamente queimados; fraca orientação de fluxo em todo o corpo da 

amostra. Foto-micrografia 13, amostra coletada entre 150 e 155 de profundidade do Perfil 1. 

 

 

Lâmina 2-amostra 2 (assentamento cerâmico pré-sambaqui):  bom equilíbrio textural e 

composicional – amostra homogênea; clastos ~ matriz; sem fragmentos de conchas; grãos de 

quartzo de 0,6 a <0,05 mm, com dimensões entre 0,1 e 0,05 mm predominantes, arredondados 

a subangulosos, eventualmente angulosos; fragmentos cerâmicos angulosos previamente 

queimados freqüentes, porém subordinados, com inclusões de agregados de carbonatos 

(calcário?); sem orientação evidente na seção. Foto-micrografia12, amostra coletada entre 

140-150cm de profundidade do Perfil 1. 
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Lâmina 3-amostra 3 (transição do assentamento cerâmico pré-sambaqui e o sambaqui 

do Bacanga): composição e textura heterogêneas; matriz > clastos; sem fragmentos de 

conchas; grãos de quartzo de dimensões variadas, desde alguns com até 3 a 4 mm, até 1-2 mm 

e < 0,05 mm, com os de granulação fina subordinados, e os maiores angulosos, irregulares; 

outros minerais: epidoto, plagioclásio (alterado); poucos fragmentos angulosos cerâmicos 

previamente queimados; orientação de fluxo nas bordas e interior da seção; a área de 

proveniência dos clastos pode ter sido de um saprolito (rocha alterada). Foto-micrografia 11, 

amostra coletada entre 130-140 de profundidade do Perfil 1-. 

 

 

Lâmina 4-amostra 4 (sambaqui): composição “bimodal”, composição e distribuição dos 

clastos homogênea – predominam clastos de fragmentos de concha e de quartzo; clastos > 

matriz; fragmentos de conchas abundantes bem preservados, tamanho selecionado; grãos de 

quartzo de tamanho mais uniforme (melhor selecionados), predominantemente entre 0,1 e 

0,05 mm, mas também < 0,05 mm, arredondados a subangulosos; sem fragmentos de 

cerâmica e de outros minerais. Foto-micrografia 10, amostra coletada entre 110-115 de 

profundidade do Perfil 1. 
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Lâmina 5-amostra 5 (sambaqui): composição e distribuição dos componentes heterogêneas; 

clastos > matriz; abundantes fragmentos de conchas de tamanho variável; grãos de quartzo 

subangulosos (alguns arredondados), mal selecionados, tamanho variando entre 0,5 e <0,05 

mm; fragmentos angulosos cerâmicos previamente queimados freqüentes; fraca orientação. 

Foto-micrografia 09, amostra coletada entre 90-110 de profundidade. 

 

 

 

Lâmina 6-amostra 6 (sambaqui): composição heterogênea, distribuição dos componentes 

regular; clastos > matriz; fragmentos de concha presentes, mas subordinados - < quartzo; 

grãos de quartzo finos, arredondados a subangulosos, 0,1 a <0,05 mm; fragmentos angulosos 

cerâmicos previamente queimados feqüentes e orientados. Foto-micrografia: 08, amostra 

coletada entre 70-80cm de profundidade do Perfil 1 -70-80. 

 

 

 

Lâminas 7 e 8-amostras 7 e 8 (sambaqui): aspecto heterogêneo, clastos >> matriz. 

Abundantes fragmentos de conchas, de tamanho variado (mal selecionados), > quartzo; grãos 
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de quartzo arredondados a subangulosos, de 0,2 – 0,1 a < 0,05 mm; sem orientação visível na 

seção. Fotos-micrografias: 06 e 07, amostras coletadas entre 60-50cm de profundidade do 

Perfil 1. 

 

   

 

Lâmina 9-amostra 9 (sambaqui): estrutura fortemente orientada, distribuição dos 

componentes homogênea; abundantes fragmentos de conchas (< quartzo), com tamanho 

variando: de 2,0 até <0,5 mm; grãos de quartzo finos, subarredondados a subangulosos, 

predominantemente entre 0,1 e 0,05 mm (alguns de até 2,0, outros < 0,05 mm); forte 

orientação por causa dos fragmentos de conchas. Foto-micrografia: 05, amostra coletada entre 

50-40.cm de profundidade do Perfil 1. 

 

 

Lâmina 10 e 11-amostras 10 e 11 (sambaqui): composição e distribuição dos componentes 

muito heterogêneas, com forte aspecto caótico; clastos > matriz; fragmentos de conchas 

freqüentes, mas subordinados; grãos de quartzo com bom arredondamento: arredondados a 

subangulosos, granulação variada (< 0,5 mm); presença de nódulos (pelotes) de barro com 

estrutura interna orientada (canalículos: palha fina misturada ao barro?), arredondados a 
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fusiformes; também fragmentos cerâmicos angulosos, possivelmente previamente queimados, 

com inclusões de nódulos de barro, sem orientação evidente na seção. Fotos-micrografias: 03 

e 04, amostras coletadas entre 30 e 40 cm de profundidade do Perfil 1. 

 

   

 

Lâminas 12 3 13-amostras 12 e 13 (sambaqui): composição e distribuição dos clastos 

heterogêneos, clastos > matriz; fragmentos de conchas ausentes; grãos de quartzo de 

granulação variada, arredondados a subangulosos, tamanho < 0,5 mm; presença freqüente de 

nódulos (pelotes) de barro com estrutura interna orientada (canalículos: palha fina misturada 

ao barro?), arredondados a fusiformes; poucos fragmentos cerâmicos angulosos, previamente 

queimados; sem orientação evidente na seção. Fotos-micrografias: 01 e 2, amostra coletada 

entre 10- 20cm de profundidade do Perfil 1. 

 

   

 

F- Os atributos identificados 

  A correlação numérica entre os atributos morfológicos da cerâmica do 

sambaqui do Bacanga é representada no gráfico 19 e 20, sendo que o bojo foi o elemento mais 
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identificado, seguido da borda e por fim da base. Além disso, outros atributos foram 

classificados na categoria de “outros”, que será detalhado mais adiante. 

 

Gráfico 19 

Quantificação geral dos atributos morfológicos 
da cerâmica (borda, base, bojo e outros)
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Gráfico 20 

 

Porcentagem geral dos atributos da cerâmica 
(borda, bojo, base e outros)
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  Os outros atributos morfológicos da cerâmica consistiram, principalmente, de 

fragmentos em que a junção entre borda, bojo e base era clara, além de alças e adornos. Além 

disso, pequenos recipientes cerâmicos em miniatura e com pedestal foram escavados no 

sambaqui. Os gráficos 21 e 22 apresentam numericamente esses elementos. 
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Gráfico 21 

Outros atributos do material cerâmico
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Gráfico 22 

Porcentagem dos atributos do material 
cerâmico

5%
9%

42%
6%5%

2%

2%

3%

5%

3%

2%

2%

2%
12%

adorno

alça

borda+bojo+base

rolete

miniatura de vaso com
pedestal
cachimbo

carimbo (artefato para decorar)

aplique 

apêndice

artefato circular com furo no
meio
prato cerâmico pequeno

metade de recipiente cerâmico

grelha

não classificado

 

 

  A distribuição de fragmentos cerâmicos com indicação morfológica por setor 

escavado ficou representada nos gráfico 23, onde se ilustram os setores com os respectivos 

atributos tecnológicos encontrados no sambaqui do Bacanga. 
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ILUSTRAÇÃO 26 
 
Apêndices e alças  
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ILUSTRAÇÃO 27 
 
Objetos em miniatura 
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ILUSTRAÇÃO 28 
 
Adornos cerâmicos 
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ILUSTRAÇÃO 29 
 
Artefatos 
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Gráfico 23 

Quantificação de atributos por setor
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  Os gráficos 24, 25, 26 e 27ilustram percentualmente os tipos de atributos 

morfológicos por setor escavado: 

Gráfico 24 

Porcentagem de atributos do material cerâmico 
da Área de Escavação 1
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Gráfico 25 

Porcentagem de atributos do material cerâmico 
do Perfil 1
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Gráfico 26 

Porcentagem de atributos do material cerâmico 
do Perfil 2
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Gráfico 27 

Porcentagem de atributos do material cerâmico 
da Trincheira Exploratória
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  Como demonstrado anteriormente, a classificação do material cerâmico seguiu 

as orientações gerais dos principais estudiosos desse vestígio no Brasil. O procedimento 

adotado consistiu na separação da cerâmica por setor, profundidade e tipo de atributo 

morfológico. A partir disso, as informações de cada unidade foi registrada em ficha 

tectnotipólogica elaborada por Alves (1988) e adaptada por Bandeira (2007) para o estudo do 

sambaqui do Bacanga. As tabelas e gráficos que se seguem apresentam os resultados de todo 

o estudo tipológico. A tabela 27 e os gráficos 28 e 29 evidenciam a quantificação dos tipos de 

bordas. 
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Tabela 27 

Tipos de lábios (total) 2.178 
Lábio arredondado 1.473 
Lábio plano   436 

Lábio apontado 265 
Lábio serrilhado 4 

 

Gráfico 28 

Quantidade de lábios por tipo
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Gráfico 29 

Porcentagem de lábios por tipo
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  A tabela 28 e os gráficos 30 e 31 classificam os tipos de bordas e a 

quantificação desse atributo no sambaqui do Bacanga.  

 

Tabela 28 

Tipos de borda (total) 2.178 
Direta  1.017 
Extrovertida 420 
Introvertida 69 
Inclinada internamente 59 
Inclinada externamente 169 
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Reforçada internamente 302 
Reforçada externamente  141 
Achatada 3 

 

Gráfico 30 

Quantificação de bordas por tipo
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Gráfico 31 

Porcentagem de bordas por tipo
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ILUSTRAÇÃO 30 
 
Bordas cerâmicas 
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  A tabela 29 e os gráficos 32 e 33 apresentam os tipos de bojos 
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Tabela 29 

 

Tipos de bojos (total) 3.300 
Arredondado 3.122 
Cônico 7 
Carenado 2 

 

Gráfico 32 

Quantificação de bojos por tipo
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Gráfico 33 

Porcentagem dos bojos por tipo
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ILUSTRAÇÃO 31 
 
Bojos cerâmicos 
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ILUSTRAÇÃO 32 
 
Bojos cerâmicos com perfuração  
 

     
 

     
 

     
 

   
 
 
 
 
 
 

B
an

de
ira

, 2
00

7 

B
an

de
ira

, 2
00

7 
B

an
de

ira
, 2

00
7 

B
an

de
ira

, 2
00

7 



 206 

 A tabela 30 e os gráficos 34 e 35 demonstram os tipos de bases. 

 

Tabela 30 

Bases (total) 818 
Plana 779 
Anelar 17 
Côncava 7 
Plano-côncava 7 
Pedestal 7 
Convexa 3 

 

Gráfico 34 

Porcentagem de bases por tipo
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Gráfico 35 

Porcentagem evalores das bases por tipo
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ILUSTRAÇÃO 33 
 
Bases cerâmicas 
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G- O tratamento de superfície  

  A superfície da cerâmica proporciona uma gama de informações relacionadas 

aos tratamentos ou acabamentos de superfície. Estes consistem dos procedimentos 

realizados na superfície interna e externa quando do acabamento do objeto cerâmico. Essa 

atividade, que pode ser realizada antes e/ou depois de queima é exemplificada pelo 

alisamento, polimento, decoração plástica, pintura e brunidura. A natureza da argila e as 

condições de queima intervêm na variação dos efeitos destes tratamentos, dando à 

cerâmica a formatação de seu aspecto final. 

  Nesta dissertação optou-se por analisar o tratamento de superfície de todos os 

fragmentos cerâmicos que indicaram morfologia reconhecível, considerando os itens 

alisado, polido, brunidura e a ausência de qualquer tipo de acabamento. A tabela 31, os 

gráficos 36 e 37 caracterizam essa categoria na cerâmica do sambaqui do Bacanga. 

Tabela 31 

 

Tratamento de superfície (total) 6.359 
Alisado 5.539 
Polido 315 
Brunidura52 41 
Ausente 464 

 

Gráfico 36 
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52 A brunidura é realizada empregando-se a queima de material vegetal do em torno do vasilhame cerâmico, a 
fim de que o objeto obtenha um brilho mais uniforme, o que é normalmente difícil de detectar, já que um polido 
fino pode ser tão brilhante como uma brunidura. 
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Gráfico 37 

Porcentagem do tratamento de superfície por tipo
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H- O engobo 

 

   O engobo relaciona-se com a atividade de recobrir o objeto cerâmico com um 

fino revestimento argiloso, freqüentemente de cor distinta da matriz argilosa na qual foi 

manufaturada a cerâmica. Esse procedimento pode se dar por “levigación” ou por transpiração 

(MIRABELL & LORENZO, 1983), usando argila dissolvida em água. Quando o artesão 

aplica uma argila de cor distinta da matriz à identificação do engobo torna-se mais fácil, 

sobretudo nas fraturas onde nota-se uma delgada capa, bem aderida e claramente delimitada. 

A tabela 32, os gráficos 38 e 39 apresentam os tipos de engobos, pelas cores observadas na 

superfície dos fragmentos. 

 

Tabela 32 

 

Tipo de engobo 2.611 

Vermelho 1.846 

Branco 219 

Preto 232 

Laranja 196 

Marrom 124 
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Gráfico 38 

 

Quantificação do engobo por tipo 
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Gráfico 39 

 

Porcentagem do engobo por tipo
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I- Decoração plástica 

  A decoração plástica consiste nas modificações efetuadas na superfície dos 

objetos cerâmicos a partir do emprego de técnicas decorativas (ALVES, 1988), pelo uso de 

instrumentos variáveis e aplicados geralmente antes da queima. A decoração plástica foi 

aplicada em 2.062 fragmentos dos 6.359 elementos analisados. Dentre os tipos de decoração 

plástica a ênfase foi dada no trabalho de incisões de variados padrões estilísticos e de 

escovados, como demonstrado na tabela 43 e os gráficos 40 e 41. 
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Tabela 33  

Decoração plástica (total) 2.062 
Escovado 810 
Inciso 1.000 
Exciso 80 
Roletado 36 
Ungulado 9 
Impresso 31 
Entalhado 47 
Acanalado 1 
Digitado 37 
Espatulado 3 
Ponteado 6 
Carimbado 2 

 

Gráfico 40 

Quantificação da decoração plástica por tipo
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Gráfico 41 

Porcentagem da decoração plástica por tipo
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  As composições mais comuns, a exemplo de linhas simples e paralelas, 

geométricas, zig-zag e gregas foram observadas na decoração incisa e excisa. Por conta disso, 

optou-se por quantificar os tipos de incisos e excisos, quantificando e caracterizando os 

elementos cerâmicos portadores dessas composições. A tabela 34, os gráficos 42, 43, 44 e 45 

e caracterizam a correlação entre as incisões e excisões: 

 

Tabela 34 

 

Decoração plástica incisa e excisa (total) 1.080 

Incisa 1.000 

Excisa 80 

 

Gráfico 42 

Correlação númerica entre a decoração plástica 
incisa e excisa
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Gráfico 43 

 

Porcentagem entre a decoração plástica incisa e 
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Gráfico 44 

Tipos de inciso
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Gráfico 45 

Porcentagem dos tipos de inciso
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  Os tipos de composições elaboradas em excisões são representados nos 

gráficos 41 e 42 . 

Gráfico 46 
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Gráfico 47 

 

Porcentagem dos tipos excisos
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  Um outro aspecto analisado foi a localização da decoração plástica no 

fragmento, a partir disso observaram-se elementos nas faces externa e interna. Em algumas 

unidades a decoração plástica foi elaborada em ambos as superfícies.  

  A tabela 35e os gráficos 47 e 48 e ilustração apresentam os resultados sobre 

essa categoria analítica. 

Tabela 35 

 

Local da decoração (total) 2.062 
Face externa 1.832 
Face interna 130 
Ambas as faces 100 

 

Gráfico 48 

quantificação dos locais de decoração plástica
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Gráfico 49 

 

Porcentagem dos locais de decoração plástica
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ILUSTRAÇÃO 34 
 
Decoração plástica  
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J-Pintura 

  Além da decoração plástica evidenciaram-se na análise do material cerâmico 

alguns fragmentos pintados. A pintura foi utilizada para preencher toda à peça ou para realizar 

composições, a exemplo de faixas e bandas, sendo que na maioria dos fragmentos o vermelho 

foi utilizado para realizar pintura em base branca. 

  Na tabela 36, gráficos 50 e 51 esses dados são representados numericamente e 

em imagens. 

 

Tabela 36 

Fragmentos pintados (total) 16 
Vermelho 16 
Branco 10 

 

Gráfico 50 

Quantificação de fragmentos cerâmicos pintados
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Gráfico 51 

Porcentagem da cerâmica pintada 
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ILUSTRAÇÃO 35 
 
Cerâmica pintada 
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  Os poucos motivos observados nos fragmentos pintados são demonstrados nos 

gráficos 52 e 53. 

 

Gráfico 52 

 

Quantificação dos motivos pintados
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Gráfico 53 

 

Porcentagem dos motivos pintados
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L-A queima 

  O principal objetivo da queima é submeter os vasos a calor por um tempo 

suficiente longo para assegurar a destruição completa dos cristais da argila mineral. A 

temperatura mínima varia entre 500 º e 700 º C, dependendo do tipo de argila. As principais 

variáveis controladas pelo ceramista durante esse processo são a taxa de calor, a temperatura 

máxima e a atmosfera ao redor dos objetos. 



 221 

  Sobre os procedimentos de queima Mirabell & Lorenzo (1983) afirmam que o 

mais importante nesse processo é controle da temperatura. Uma temperatura mínima de 480º 

C é necessária para desidratar totalmente a argila, podendo facilmente ser obtida em forno 

aberto, onde o combustível e as peças estão em contato direto. 

 No sambaqui do Bacanga procedeu-se com a identificação dos tipos de queima 

da cerâmica pela tonalidade da parte interna ou núcleo dos fragmentos e pela cor das paredes. 

A cor preta ou cinza pode representar a queima redutora, ao passo que as tonalidades em ocre, 

puxando para o vermelho ou marrom indica uma queima oxidante ou a presença de grande 

concentração de ferro na argila. 

  A tabela 37, os gráficos 54 e 55 exemplificam essa categoria. 

 

Tabela 37 

 

Queima (total) 6.359 
Preto 1.199 
Cinza 1.480 
Ocre 1.998 
Núcleo 1.285 
Face interna clara 48 
Face interna escura 86 
Não identificado 263 

 

Gráfico 54 
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Gráfico 55 

porcentagem do tipo de queima
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M- Marcas e sinais de uso 

  Algumas marcas foram observadas nos fragmentos, sendo que a baixa taxa de 

ocorrência não permite discutir o caráter da intencionalidade da execução desses elementos na 

cerâmica. Cabe destacar que o a maioria dessas marcas estão localizadas nas bases dos 

recipientes, fato que pode indicar pistas sobre a natureza da intenção ou não do artesão em 

imprimir digitais, marcas de folha e de cesta. Exemplos na literatura antropológica atestam 

que é comum o uso de folhas e cestas como suporte ou forro entre a argila e o solo; sendo 

também encontrada referências sobre o uso dos polegares no preparo da cerâmica e quando a 

decoração com os dedos é ou não intencional. 

  A tabela 38, os gráficos 56 e 57 exemplificam essa categoria. 

 

Tabela 38 

Marcas (total) 149 
Digital 140 
Folha 6 
Cestaria 3 

 

Gráfico 56 
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Gráfico 57 

 

porcentagem das marcas cerâmicas
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  Os sinais de uso mais evidentes observados na cerâmica do sambaqui do 

Bacanga são resultados da utilização dos recipientes para o preparo de alimentos em fogo 

brando. Muitos fragmentos apresentaram evidência de fuligem, que impregnou os recipientes 

em momentos posteriores a queima inicial do artefato. Além disso, finas películas estavam 

aderidas às paredes de alguns fragmentos, podendo ser resquícios dos produtos que foram 

depositados no interior do recipiente. 

  A tabela 39 e os gráficos 58 e 59 apresentam os dados numéricos sobre os 

sinais de uso. 

Tabela 39 

 

Sinais de uso (total) 300 

Fuligem 270 

Película queimada 30 

 

Gráfico 58 
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Gráfico 59 

 

Porcentagem dos tipos de marcas de uso
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ILUSTRAÇÃO 36 
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5.4.3. Morfologia e reconstituição hipotética das formas cerâmicas 

 

  Os dados técnicos e tipológicos permitiram a identificação de padrões 

morfológicos na cerâmica do sambaqui do Bacanga, permitindo a reconstituição hipotética de 

suas formas, o que por sua vez facilitou as inferências sobre o emprego social desse produto 

entre as populações que ocuparam este sítio. 

  A correlação estatística entre lábios e bordas resultarou nos conjuntos descritos 

na tabela 40, gráficos 60 e 61.  

Tabela 40  

Correlações entre lábio e borda 2.178 
Arredondado direto 512 
Arredondado e reforçado internamente 322 
Plano e direto 421 
Arredondado e inclinado internamente 98 
Apontado e reforçado internamente 185 
Plano e inclinado internamente 72 
Plano e inclinado externamente 98 
Plano e reforçado externamente 117 
Apontado e reforçado internamente 29 
Arredondado e reforçado externamente 91 
Apontado extrovertido 19 
Plano extrovertido 42 
Apontado direto 62 
Arredondado extrovertido 31 
Arredondando reforçado 34 
Arredondado e inclinado externamente 38 
Serrilhado e inclinado externamente 7 
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Gráfico 60 

Correlação entre lábio e borda
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Gráfico 55 

Porcentagem da correlação lábio e borda
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ILUSTRAÇÃO 37 
 
Peças inteiras ou remontáveis 
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ILUSTRAÇÃO 38 

 

Conjunto de formas 1 

 

Recipiente plano achatado, com a altura variando entre 6 e 8cm e o diâmetro entre 26,60 a 

32,40cm. Em termos morfológicos a borda é reforçada e o lábio arredondado, com um bojo 

reto pouco aparente e a base plana. A forma do recipiente assemelha-se a um prato redondo, 

às vezes apresentando forma ovalada, sendo o seu uso inferido para servir e consumir 

alimentos. Nesse conjunto não se notaram decoração plástica ou pintura, apenas o uso de 

engobo branco ou vermelho. 
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ILUSTRAÇÃO 39 

 

Conjunto de formas 2 

Recipientes com bojo carenado, lábio arredondado e borda extrovertida. Apresentam dois 

tipos de base: plana e côncava. Nesse conjunto notou-se decoração plástica bem trabalhada, 

consistindo de incisões e excisões localizadas nas bordas e bojos, nas faces internas e 

externas. A altura dos recipientes variou entre 28 a 36cm, sendo que a média do diâmetro da 

boca foi de 30cm. O formato de panelas indica que esses vasilhames poderiam ser usados para 

preparar alimentos cozidos ou aquecer as valvas dos bivalves ou gastrópodes. 
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ILUSTRAÇÃO 40 

 

Conjunto de formas 3 

 

O conjunto se caracteriza por formas simples com bojo arredondado (semi-esférico), base 

plana e lábio variando entre o reto e a arredondado. Apresenta bordas introvertida, 

extrovertidas e reforçada internamente. Alguns vasilhames possuem decoração plástica no 

bojo, em sua face externa. São recipientes um pouco mais profundos do que o conjunto 2, 

possuindo em média 36cm de altura e 32cm de diâmetro. Sua forma semelhante a tigelas pode 

indicar que o emprego dos recipientes era para preparar e servir alimentos, bem como estocar 

líquidos e outros produtos. 
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ILUSTRAÇÃO 41 

 

Conjunto de formas 4 

 

Vasilhames com formas arredondadas ou cônicas, apresentando bordas extrovertidas ou 

inclinada externamente, com base plana. São recipientes profundos, com média maior que 

38cm de altura e o diâmetro da boca é bem menor do que a porção mesial do vaso. O formato 

de pode sugere um emprego para estocagem de água e alimentos. Eventualmente incisões 

externas e internas foram observadas. 
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ILUSTRAÇÃO 42 

 

Conjunto de formas 5 

Tigelas em formaro cônico com bojo reto, lábio plano e borda direta e reforçada internamente 

e base plana. O diâmetro da boca é maior que a base e a porção messial do recipiente, 

variando entre 38 a 42cm e a altura apresenta média de 46cm. É bastante comum decoração 

plástica no lábio, em ambas as faces. Infere-se que o emprego dos recipientes desse conjunto 

seja para preparo de alimentos. 
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ILUSTRAÇÃO 43 

 

Conjunto de formas 6 

Tigelas com formaro cilíndrico com bojo reto, borda direta e reforçada interna e externamente 

e base plana. São recipientes que aparentam a espessura da parede maior que 1,5cm e 

possuem em média 30cm de altura e diâmetro da boca em torno de 32cm. Decoração plástica 

é percebida na face extena desse conjunto e o uso pode ser sugerido para preparo e estocagem 

de alimentos. 
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ILUSTRAÇÃO 44 

 

Conjunto de formas 7 

Vasos globulares com bojo arredondado, borda extrovertida ou reforçada e base plana. A 

porção messial corresponde ao maior diâmetro dos recipientes, que apresentam entre 30 e 

38cm de altura e abertura entre 40 e 42cm. Decorações plásticas são encontradas na face 

externa dos recipientes. Infere-se que o emprego social seja para preparo de alimento. 
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ILUSTRAÇÃO 45 

 

Artefatos 

 

Miniatura de vaso com pedestal e incisões em todo o bojo, cuja função pode ser para uso 

cerimonial ou inalação de produtos. 

 

Fragmento de cachimbo com incisões em todo o artefato, usado para fumar. 

 

Carimbo dupla face para realização de incisões paralelas e polimento da cerâmica ou para 

realização de pintura corporal 
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5.4.3. O uso de matérias-primas 

 

Um tópico particularmente importante nessa dissertação envolve a presença de concha 

agregada à argila para manufatura de artefatos cerâmicos. Como já evidenciado em itens 

anteriores, o uso da concha como antiplástico ocorreu em vários outros contextos mundiais. 

Tentando superar a explicação unicamente culturalista53, que atribui a escolha desse 

antiplástico como uma característica que individualizaria um grupo étnico específico, serão 

abordadas as motivações que fizeram com que a concha fosse um elemento presente na 

manufatura da cerâmica, dentre as outras opções possíveis e disponíveis. 

  Sobre os aspectos que cercam a questão anteriormente colocada Leeuw (1993) 

afirma que escolhas pressupõem alternativas. Neste sentido, devem-se observar as alternativas 

que se abriram para os artesões pré-históricos, centrando a investigação nos fatores que 

determinam as escolhas. Partindo dessa premissa, cabe avaliar os quesitos técnicos sobre a 

concha como elemento constitutivo da cerâmica.  

  O fato de que muita cerâmica de ambientes costeiros e ribeirinhos possui 

conchas usadas como antiplástico levanta a possibilidade de uma ocorrência natural de finas 

partículas misturada à argila, em algumas fontes de matérias-primas. Se comprovada a 

ocorrência natural de partículas de concha associadas à argila devido a fatores deposicionais, 

é bem plausível que o uso, mesmo que inconsciente, desse tipo de argila pode ter levado a 

uma melhoria na performance da manufatura da cerâmica por povos do passado. A partir 

dessa hipótese, este elemento poderia ter se tornado altamente desejável, passando a ser 

amplamente utilizado. 

  Rice (1999) descreve uma experiência realizada em 1873 utilizando cerâmica 

temperada com concha do mesmo período de construção dos sambaquis dos EUA. Os 

resultados revelaram que a pasta de concha tem uma composição semelhante às propriedades 

do cimento hidráulico (pozzolana e portland). Assim, o investigador concluiu que os 

fragmentos de conchas serviram como cascalho ou atuaram como fragmentos de pedra tal 

como são usados nos dias atuais. Dessa forma, cerâmica com argila misturada com concha 

poderia ter tido uma boa resistência, mesmo tendo sido apenas seca ou queimada em fogo 

baixo. 

                                                 
53 Nesta perspectiva, recorre-se a Hodder (1982) quando afirma que as condições de similaridade da cerâmica 
não refletem outra coisa que não o comportamento social, estando proporcionalmente relacionada com o grau de 
interação dos indivíduos e seus grupos. Em conseqüência, o nível de similaridade nos traços formais de uma 
produção cerâmica marca os limites sócio-culturais do grupo e adverte aos indivíduos o seu pertencimento a esta, 
diferindo de outros grupos que possuem formas diferentes de cerâmica. 
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  Nesta mesma perspectiva, Schiffer & Skibo (1987) acreditam que o uso de 

concha queimada e triturada como tempero, a marca da cerâmica do Mississipi, melhora a 

manipulação da argila do tipo montmorillonitas, que é excessivamente plástica. Desta forma, 

a concha pode atuar no aumento da resistência a choque térmico, especialmente em 

recipientes para cozinhar, na medida em que quando recipientes temperados com concha são 

aquecidos entre 600º e 1000º C (a temperatura usual para fogo aberto), o óxido de cálcio que 

se forma é hidratado e transforma-se em hidróxido de cálcio. A expansão resultante triplica o 

volume de cristais, causando a queima da cal no produto final. A perda de integridade na 

superfície degrada e incide em várias características do desempenho do artefato, incluindo 

resistência a impacto, abrasão, além do interessante e particular efeito visual que é causado 

pelas partículas brancas ou cinzas da concha nas paredes dos artefatos (SCHIFFER & SKIBO 

1987). 

  Contudo, Dunnell & Feathers (1991) sugerem que a cerâmica do sudeste do 

Mississipi Missouri, pelo fato de ter se usado concha como tempero, não alcançou grande 

prosperidade na manufatura dos artefatos, mesmo que a temperatura do fogo estivesse na 

média ideal. Ambos argumentam que a inabilidade em se manter uma temperatura constante, 

algo abaixo de 700°, dificultaria o processo de queima, elevando dessa maneira o número de 

perdas de produtos, devido às falhas na etapa final da manufatura54.  

  Com vistas a minimizar tais problemas, os artesãos mississipianos dominaram 

esses efeitos deletérios do tempero de concha adicionando sal, que atuou quimicamente para 

inibir rachadura e consequentemente permitir que a temperatura de queima variasse entre 800º 

e 900º C. Além disso, curiosamente, a técnica milenar de usar cloreto para eliminar bolhas ou 

queima de cal foi somente descoberta e patenteada nesse século (SCHIFFER & SKIBO 

1987). 

  A partir dos exemplos abordados, partiu-se para caracterização técnica do 

antiplástico de concha, sendo que o elemento fundamental no processo de transformação da 

argila e concha em cerâmica é o Carbonato de Cálcio (CaCO2). Rye (1981) reconhece que o 

Carbonato de Cálcio ocorre naturalmente em diversas formas: rochas calcárias, cristais de 

calcita, conchas marinhas e de água doce, fragmentos de coral etc. Todas as formas de cálcio 

atuam como elementos não plásticos quando misturados com argila. Seu comportamento 

durante e após a queima varia com a temperatura. Acima de 750º C eles permanecem 

                                                 
54 Sackett (1986) tem argüido que funcionalidade e eficiência não são conceitos universais, mas profundamente 
envolvidos em percepções que podem variar radicalmente de um grupo social para outro. 



 238 

relativamente inertes e como a maioria da cerâmica antiga é queimada abaixo dessa 

temperatura, os resultados são satisfatórios.  

  Conchas e calcita cristalina têm sido utilizadas em muitas partes do mundo 

como tempero para manufaturar cerâmica e conseqüentemente por sua ampla adoção pode-se 

esperar que suas propriedades sejam benéficas nessa aplicação. Desde que a expansão térmica 

da calcita é similar ao da média da argila queimada, a pressão devido à expansão diferencial 

da matriz argilosa e do tempero é mínima, uma vez que os recipientes são aquecidos e 

resfriados, durante seu emprego para preparo e consumo de alimentos aquecidos ou cozidos 

(RYE, 1981). 

  Quando aquecido acima de 750ºC o carbonato de cálcio se decompõe em gás 

carbônico e oxido de cálcio. A decomposição torna-se incrivelmente rápida com o 

crescimento da temperatura. Cerâmica queimada variando entre 750º e 1000º C é sujeita a 

desintegração depois de queimada, devido à hidratação do óxido de cálcio. Essa dificuldade 

pode ter sido superada pela adição de cloreto de sódio e possivelmente outros sais na argila ou 

usando materiais que contêm sal naturalmente. A presença de carbonato de cálcio em 

fragmentos pode ser facilmente detectada por sua reação com o ácido hidrocalórico. Uma gota 

de ácido localizado em um grão de CaCo3 (carbonato de cálcio) ferverá vigorosamente, 

enquanto que em outras inclusões de coloração branca não se perceberá mostra dessa reação 

(RYE, 1981). 
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Capítulo 6 

Análise dos vestígios líticos, arqueofaunísticos e florísticos 

 

6.1. Os líticos  

 

  O estudo da indústria lítica lascada pode ser abordado do ponto de vista da 

técnica (percussão, pressão), operações principais (preparação, desbastamento, lascamento) e 

dos produtos obtidos, classificados em função dos processos de fabricação (indústria de lasca, 

indústria de bloco, detritos diversos).  

  A natureza dos sambaquis do litoral equatorial amazônico não permite a 

aplicação de nenhum dos referenciais analíticos acima, visto que para os sambaquis dessa 

região, Simões (1981) já indicava a escassez de instrumentos líticos, ao observar a baixa 

ocorrência nos sítios paraenses de materiais feitos de rocha, sendo descritos por esse autor, 

algumas lâminas de machado semi-polidas de formato trapezoidal, moedores de seixos com 

depressões, batedores de seixos, talhadores e quebra-cocos lascados e lascas e raspadores. 

  No sambaqui da Maiobinha, em São Luís, Machado et. al. (1991) descrevem 

que os dois sepultamentos evidenciados nesse sítio55, tinham como acompanhamento 

funerário colares feitos de contas de pedra. 

  O contexto observado no sambaqui do Bacanga não fugiu a essa regra, uma vez 

que o inventário dos instrumentos líticos é diminuto, explicável pela própria escassez de 

rochas na área desse sítio. Entretanto, cabe ressaltar, que mesmo com a ausência de vestígios 

em pedra que pudessem sugerir uma oficina lítica ou para compor uma seqüência de produção 

de artefatos no próprio sítio, foram evidenciadas doze lâminas de machados picoteadas e 

polidas, cuja origem pode ser oriunda de trocas ou da captação de matérias-primas em outras 

regiões, inclusive fora da Ilha de São Luís. 

  Com relação aos demais objetos evidenciados, sugere-se que as prováveis 

fontes de captação de matéria-prima são os leitos dos rios próximos ao sítio e na área 

litorânea, tratando-se de seixos rolados de vários tamanhos e os afloramentos de blocos de 

laterita, que compõem o leque geológico da Formação Barreiras. 

  Para a análise desse material, utilizaram-se os procedimentos fornecidos por 

Brézillon (1969), Leroi-Gourhan (1972), Tixier (1980), Lamming-Emperaire (1967), 

                                                 
55 Nesse sambaqui foram exumados por Simões dois sepultamentos primários: uma mulher, na posição fletida e 
decúbito dorsal e o outro de uma criança bem nova. 
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Pallestrini & Chiara (1985), Morais (1983, 2000), Vilhena-Vialou (1980), sendo que a ficha 

utilizada para classificação dos líticos é de autoria de Morais (1987).  

 

6.1.1. Análise dos elementos líticos 

 

  Com relação à ocorrência lítica, observou-se preliminarmente entre os 

instrumentos a presença de oito lâminas de machados polidas e quatro picotedas e um 

fragmento de lâmina de machado picoteada, percutores, percutores com depressão (quebra-

coquinho), polidores, raspadores e furadores. Além disso, evidenciou-se um número pequeno 

de produtos de lascamento, como lascas sem retoque, lasca com retoques e estilhas. 

  Blocos de laterita de vários tamanhos foram encontrados em contextos de 

habitação e fogueiras, sugerindo um uso do produto bruto, seja com a função de batedores, 

seja para construção das estruturas de combustão. 

  A baixa ocorrência de implementos líticos denota uma indústria artefatual 

elaborada a partir do osso, conchas, dentes e madeira, visto que esse tipo de matéria-prima 

facilita a manufatura de um grande número de utensílios, podendo substituir sem prejuízo o 

uso da rocha. 

  Muitos seixos foram encontrados no sítio, fato explicado pela facilidade na 

obtenção desses produtos, uma vez que são transportados pelas corredeiras dos rios e 

depositados nas margens ou nas praias. Para fundamentar essa assertiva, recorre-se a 

Emperaire, 1967, que discorre sobre uma pebble culture ou cultura de seixos para a América 

do Sul, visto que um número considerável de indústrias líticas desse continente, 

principalmente das culturas do litoral e dos bordos dos rios, são fabricadas a partir de seixos.  

  Seria prematuro iniciar uma discussão sobre uma suposta indústria em seixos 

para o sambaqui do Bacanga, ou seja, um sistema tecnológico em que o seixo fosse utilizado 

como massa inicial ou bloco para produção de utensílios. Isso se deve ao fato de que o 

número diminuto de objetos atesta um uso generalizado de diversos tipos de rochas, de massa 

e tamanho variados. 

  Outros elementos de rocha foram evidenciados no sambaqui do Bacanga: 

nódulos de ocre e hematita em áreas de fogueira, tratando-se de material corante para pintura 

corporal ou para obtenção pigmentação em várias tonalidades para acabamento ou decoração 

da cerâmica. Com relação a esses materiais, trata-se de fragmentos de rocha utilizados como 

corante, sendo a hematita para o vermelho, limonita para o amarelo e o manganês para o 
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preto. A tabela 41 sintetiza as informações sobre material lítico observado no sambaqui do 

Bacanga: 

 
Tabela 41- Inventário da evidência lítica do sambaqui do Bacanga. 

 
Localização espacial Grupo Elemento Quantidade  
 Peças preparatórias 

 
Núcleos 
 

11 

  Estilhas 
 

12 

 Peças de natureza 
acidental 

Lascas sem retoques 
 

12 

  Resíduos de núcleos s 3 
  Seixos  28 
 Peças lascadas 

intencionalmente e 
utilizadas 

Lascas 
 

8 

  Lamelas 3 
Sambaqui do Bacanga Percutores 

 
 9 

  Raspadores 8 
 Artefatos 

 
Batedores 12 

  Furadores 3 
  Polidores 2 
  Bigornas 5 
 Peças picoteadas 

 
Lâminas de machado 4 

  Mão-de-pilão 1 
  

Peças polidas 
 

Lâminas de machado 8 

  Bigorna 3 
 Material corante Peças de ocre 15 
   Total: 147 unidades 
 

   A tabela 42 indica a ocorrência das matérias-primas identificadas. 

 

Tabela 42- Natureza da matéria-prima dos líticos 
 

Matéria-prima Elementos Quantidade  

Núcleo  8 

Lasca   5 

Lasca sem retoque 10 

Quartzo 

Estilhas 8 
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Raspador 5 

Núcleo 3 

Lascas com retoque  2 

Sílex  

Estilhas  4 

Batedores 3 Arenito silicificado  

Rapador  3 

Batedores  5 

Lâmina de machado polida 4 

Lâmina de machado 

picoteada 

2 

Granito  

Bigorna polida 4 

Batedor  4 

Lâmina de machado 

picoteada 

2 

Laterita 

Bigorna sem polimento  5 

Seixos de natureza diversa Seixos 28 

Não identificado  Vários elementos 42 

 Total 147 

 

  Os gráficos 62, 63, 64, 65 e 66 comparam o inventário lítico a partir de 

algumas variáveis: 

Gráfico 62 
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Gráfico 63 
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Gráfico 64 
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Gáfico 65 
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Gráfico 66 
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Gráfico 67 
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ILUSTRAÇÃO 46 
 
Lâminas de machado 
 

          
Lâmina de machado picoteada                                         Lâmina de machado picoetada 
 

      
Lâmina de machado polida                                                  Lâmina de machado polida 
 

    
Lâmina de machado lascada 
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Lâmina de machado polida e picoteda 

         
Lâmina de machado picoteada 

 

              
Lâmina de machado picoteada 
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Lâmina de machado picoteada 

 

      
Fragmento de lâmina de machado picoteada            Fragmento de Lâmina de machado picoteada 

 

   
Fragmento de Lâmina de machado picoteada         Fragmento de Lâmina de machado picoteada 
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Fragmento de Lâmina de machado polida                       Fragmento de Lâmina de machado polida  
 
 
 

 
Fragmento de Lâmina de machado polida 
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ILUSTRAÇÃO 47 
 
Batedores esférico 
s 

            
Batedor circular com extremidade fragmentada pelo o uso 

 

    
Batedor circular com concavidade devido ao uso 

 

      
Batedores circular de seixo e laterita 
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Batedores em matérias-primas variadas 

 

     
Batedores em matérias-primas variadas 

 

   
Batedores em matérias-primas variadas 
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ILUSTRAÇÃO 48 
 
Batedores elípticos  
 

   
Batedor em laterira 

 

    
    Batedor fragmentado em quartzo 
 

   
Batedores fraturados em matéria-prima não identificada 
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ILUSTRAÇÃO 49 
 
Mão-de-pilão 
 

     
Batedores em matérias-primas variadas 

 
 

     
Batedor em laterita 
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ILUSTRAÇÃO 50 
 
Almorafizes 
 

     
Almofariz com depressão no centro da peça 

 

          
Almofariz com depressão no centro da peça em laterita 

 

           
Almofarizes em formas variadas 
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Almofarizes em formas variadas 

 

    
Almofarizes em formas variadas sem e com depressão 

 

    
Almofarizes em formas variadas com depressão 
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ILUSTRAÇÃO 51 
 
Núcleos 
 

     
Núcleo em sílex 

 

   
Núcleo em sílex 

 

   
Núcleo em quartzo 
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Núcleo em laterita 

 

    
Núcleo em matéria-prima não identificada 

 

    
Núcleo em matéria-prima não identificada 
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ILUSTRAÇÃO 52 
 
Pontas ou furadores 
 

   
Furador em laterita 

 

    
Furador em laterita 

 

   
Furador em sílex 
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ILUSTRAÇÃO 53 
 
Lascas 
 

    
Lascas em matérias-primas variadas 

 

 
Lascas em matérias-primas variadas 

 
 

   
Lasca em laterita 
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ILUSTRAÇÃO 54 
 
Raspadores 
 

     
Raspador em matéria-prima não identificada 

 

     
Raspador em laterita 

 

 
Rapadores em quartzo e sílex 

 
 
 
 

B
an

de
ira

, 2
00

7 
B

an
de

ira
, 2

00
7 

B
an

de
ira

, 2
00

7 



 260 

ILUSTRAÇÃO 55 
 
Matérias-primas em rochas variadas 
 

    
Instrumentos líticos em diversos tipos de rocha 
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ILUSTRAÇÃO 56 
 
Material corante 
 
 

 
Nódulos de mineral corante em tamanhos variados 

 
 

 
Mineral corante para pigmentação em vermelho 
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6.2. Análise do material arqueofaunístico 

  Os estudos zooarqueológicos dos vestígios faunísticos sub-recentes resgatados no 

sambaqui do Bacanga ainda estão em fase inicial de análise, identificação e quantificação, 

uma vez que esse aspecto não estaria contemplado no projeto de pesquisa original. No 

entanto, a importância dos vestígios arqueofaunísticos do sambaqui do Bacanga para a 

caracterização da subsistência e dieta de sua população foi um fator preponderante para a 

realização de um estudo qualitativo amostral de um único setor escavado. 

   Todavia, este item pretende expor um breve panorama dos resultados obtidos 

na identificação dos mamíferos, répteis, peixes, anfíbios, aves, crustáceos e moluscos em 

estudo preliminar (BANDEIRA & PACHECO, 2007) já foram identificados peixes da família 

Ariidae (perfazendo grande parte dos vertebrados da amostra) e Tetraodontidae, arraias, 

anuros, pequenas aves e roedores das famílias Dasiproctidae e Echimyidae. Com relação aos 

invertebrados apontam-se a ocorrência de espécies do Filo Mollusca, mais especificamente 

das classes Gastropoda e Bivalvia, representados por caramujos, caracóis, sururu, sarnambi, 

ostra etc. Dentre as espécies observadas até o momento, nota-se a ocorrência dos bivalves: 

Crassotrea rhizophorae, Lucina pectinata, Mytella guayanensis, Mytella falcata, 

Anomalocardia brasiliana. Ao passo que os gastrópodes são representados por Thais 

haemastoma, Neritina virginea, Nassaruis vibex, Pugilina morio. Além de gastrópodes 

terrestres, como Megalobolimus. 

 

6.2.1. Identificação anatômica/taxonômica 

 
  O Plano de Manejo do Parque Estadual do Bacanga (PLANO DE MANEJO 

DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, 1992) serviu como recurso para delimitação 

biogeográfica e identificação da arqueofauna analisada. Todavia, outras estratégias 

metodológicas também foram utilizadas como subsídios para a identificação dos vestígios 

faunísticos sub-recentes resgatados no sambaqui em questão: 

• Identificação anátomo-taxonômica, por meio de uma coleção osteológica de 

referência;  

• Estudos de anatomia comparada por meio de atlas e literatura especializada 

(OLSEN, 1964; EINSENBERG & REDFORD, 1999); 

• Levantamento da documentação histórica de cronistas sobre a fauna do Maranhão;  
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• Estudos recentes de Zoologia regional (SOARES, 2005). 

  Durante a identificação taxonômica da arqueofauna resgatada no Bacanga foi 

utilizada a nomenclatura taxonômica proposta pelo PhyloCode56 (1998), apoiada nas relações 

filogenéticas entre os taxa.  

  Com relação à tafonomia, os vestígios arqueofaunísticos do sítio Bacanga 

foram analisados sob um estereomicroscópio. Neste sentido foram verificadas marcas de uso, 

de corte e fragmentação; abrasão; ação do fogo e da água, bem como de outros agentes 

naturais e/ou humanos sobre os vestígios orgânicos. Os resultados do estudo da arqueofauna 

foram compilados em fichas desenvolvidas por meio da elaboração de um protocolo de 

análise. 

 

6.2.2. Considerações sobre a arqueofauna do sambaqui Bacanga 

 

  A fauna arqueológica é relevante na compreensão das atividades culturais que 

o homem pré-histórico desenvolveu nos sítios arqueológicos, visto que proporciona a 

reconstrução de um quadro mais completo do modo de vida e do ambiente pretérito de 

determinadas regiões. Diante disso, estudos tafonômicos sobre os vestígios arqueofaunísticos 

resgatados nos sítios arqueológicos do Nordeste do Brasil revelaram a existência pretérita de 

grupos caçadores-coletores-pescadores nesta região (PALMEIRA, 1997; QUEIROZ, 2002). 

Neste contexto, a Zooarqueologia proporciona a reconstrução de um quadro mais completo do 

modo de vida, do ambiente pretérito e de regiões adjacentes.  

  No sambaqui Bacanga, os ossos dos pequenos mamíferos (especialmente 

pequenos e micro roedores) foram representativos durante a triagem dos vestígios ósseos 

inerentes aos vertebrados terrestres.  

  A mastofauna de pequeno porte também está sujeita aos tendenciamentos 

(bias) do registro arqueológico. Neste contexto, a presença de roedores fossoriais em 

depósitos arqueológicos é um tema intensamente discutido pela literatura (STAHL, 1982; 

MENGONI, 1983; HESSE, 1985; ERICSON, 1987; IRIARTE, 1989; SHAFFER, 1992). 

Diante disso, muitos experimentos tafonômicos e estudos ecológicos são realizados com o 

objetivo de estabelecer padrões de análise e identificação de processos naturais e humanos 

                                                 
56 Em agosto de 1998, um workshop realizado na Universidade de Harvard impulsionou o desenvolvimento do 
PhyloCode (Filocódigo). O PhyloCode é uma proposta de classificação biológica científica baseada nas relações 
de ancestralidade comum entre os seres vivos (vide esquema 1). 
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sobre a fauna (GORDON & BUIKSTRA, 1981; SHIPMAN et al., 1984; VON ENDT & 

ORTNER, 1984; COARD, 1999). 

 

6.2.3. Identificação das espécies  

 

 Até o fechamento dessa dissertação foram identificados peixes da família 

Ariidae (perfazendo grande parte dos vertebrados da amostra) e Tetraodontidae, arraias, 

anuros, pequenas aves e roedores das famílias Dasiproctidae e Echimyidae. Nos úmeros dos 

roedores, foram observadas marcas de corte nas extensões meso-proximal 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. 

  Com relação à arqueofauna de invertebrados aponta-se a ocorrência de espécies 

do Filo Mollusca, mais especificamente das classes Gastropoda e Bivalvia, representados por 

caramujos, caracóis, sururu, sarnambi, ostra, etc. Dentre as espécies observadas até o 

momento, notam-se a ocorrência dos bivalves: Crassotrea rhizophorae, Lucina pectinata, 

Mytella guayanensis, Mytella falcata, Anomalocardia brasiliana. Ao passo que os 

gastrópodes são representados por Thais haemastoma, Neritina virginea, Nassaruis vibex, 

Pugilina morio. Além de gastrópodes fluviais, como Megalobolimus. 

  É freqüente a intrusão dos vestígios ósseos de pequenos roedores no registro 

arqueológico como produtos das pelotas de corujas da espécie Bulbo virginianus 

(caracterizada por predar lagomorphos com massa corporal superior a 900g nos Estados 

Unidos e na Argentina57).  

  A ausência de meteorização nos ossos dos pequenos roedores e a quase 

totalidade de representantes jovens deste táxon resgatados no Bacanga evidenciaram escolha 

durante os eventos de caça pelos seres humanos que ocuparam esta região e a baixa 

probabilidade da ação dos processos pós-deposicionais no sítio em tela (e.g. ossos de 

pequenos roedores inseridos no contexto arqueológico por meio de regurgitos de corujas). 

Nos úmeros dos roedores, foram observadas marcas de corte nas extensões meso-proximal e 

                                                 
57 Estudos realizados por Zimmerman et al. (1996) na América do Norte, descreveram os hábitos alimentares de 
Bulbo virginianus. Segundo os autores, esta ave costuma se alimenta de micro-roedores e leporídeos. Os 
leporídeos podem apresentar uma média de peso igual ou superior a dos cavídeos (até 900g). Portanto, mesmo 
diante da indisponibilidade de dados sobre a dieta de Bulbo virginianus no Brasil, é possível afirmar que esta 
espécie pode se alimentar de pequenos roedores de elevada massa corporal. 
 



 265 

proximal. Alguns dos representantes desta ordem foram classificados como animais jovens, 

uma vez constatada a desconexão epífise/diáfise em seus ossos longos.  

  Mocós (Kerodon rupestris)58 e preás (Galea spixii) figuram entre os pequenos 

roedores mais abundantes no Bacanga, seguidos dos roedores médios, tais como cotias 

(Dasiproctidae)59, como demonstrado na tabela 43. 

 

Tabela 43- 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 

   Veado   
Caviidae Cavia aperea (Erxleben, 1777) Preá Florestas 

tropicais 
 

  A tabela 44 apresenta os resultados relacionados herpetofauna do sambaqui do 

Bacanga: 

Tabela 44-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 

 
 
 
 

                                                 
58 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 locas de 
rochas como refúgios e ninhos, e têm ninhada de um a dois filhotes, provavelmente duas vezes por ano 
(OLIVEIRA & BONVICINO, 2006). 
 
59  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 & BONVICINO, 2006). 
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ILUSTRAÇÃO 57 
 
Fauna de vertebrados terrestres 
 

    
Ossos de mamíferos de várias espécies, cortados e calcinados 

 

 
Mandíbula e dentes de roedor 

 

      
Ossos de pequenos mamíferos com a extremidade cortada 
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  A arqueoictiofauna do Bacanga mostrou-se quantitativamente mais 

representativa que o restante dos grupos taxonômicos. Perante os dados qualitativos, torna-se 

possível inferir que estes peixes também sofreram eventos de intensa ação térmica e 

manipulação de suas carcaças durante a alimentação das populações humanas locais. Todavia, 

a arqueoictiofauna deste sítio necessita de um estudo taxonômico mais aprofundado para um 

entendimento mais detalhado dos padrões de subsistências dos grupos humanos que ocuparam 

este sítio. Entre os taxa mais comuns identificados na ictiofauna do sambaqui do Bacanga 

figuram os bagres e as arraias. A tabela 45 exemplifica 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 45-Ocorrência de peixes no sambaqui do Bacanga. 

 
Família Espécie Autor Nome 

Vulgar 
Classificação 

ecológica 
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 

 
 
 
 

Arridae 
 
 

Hexanematichthys 
herzberggi 

(Bloch, 1794) Bagre guribu 
 

Marinho-
estuarina 

 
 Hexanematichthys 

proops 
(Valenciennes, 

1840) 
Uritinga Migrante 

marinha 
Caranx latus (Agassiz, 1831) Xaréu Estuarina 

oportunista 
Oliglopites 
palometa 

(Cuvier, 1832) Tibiro 
amarelo 

Estuarina 
oportunista 

 
Carangidae 

 

Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1766) Arriba saia Migrante-
marinha 

 
Centropomidae Centropomus (Bloch, 1794) Camurim Estuarina 

oportunista 
 

Cynoglossidae Symphurus plagusia (Bloch & 
Schnneider, 1981) 

Linguado Estuarina 
oportunista 

Pomadasys (Steindachner, Jiquiri branco Migrante 
marinha 

 
Haemulidae 

corvinaeformis 1868)   
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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 

 

  Nos sambaquis do litoral norte são encontradas grandes quantidades de 

conchas de moluscos litorâneos (e.g. Anomalocardia brasiliana, Crassostrea sp., Mytela 

falcata, Mytela guyanensis), dulciaquícolas (e.g. Castalias sp., Neritina zebra, Pomacea sp.) 

(GASPAR & IMAZIO, 2000). A identificação das espécies do filo Mollusca e dos crustáceos 

no sambaqui do Bacanga é representada nas tabelas 46, 47, 48, 49 e 50. 
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ILUSTRAÇÃO 58 
 
Ictiofauna 
 

    
Vestígios de peixe baiacu 

 

   
Vestígios de peixes e placa dentária de arraia 

 

        
Otólitos de peixes de espécies variadas 
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Vértebras de peixes de espécies variadas 

 

       
Vestígios de peixes de espécies variadas 

 

       
Vestígios de peixes de espécies variadas 
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Vestígios de peixes de espécies variadas 

 
Tabela 46-Bivalves do sambaqui do Bacanga. 

 
Família Espécie Autor Nome Vulgar Classificação 

ecológica 
Lucinidae Lucina pectinata (Gmelin, 1791) Búzio Estuarino- 

bentônico 
 

Donacidae Iphigenia brasiliana (Lamarck, 1818) Búzio Estuarino- 
bentônico 

 
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) Sarnambi Estuarino- 

bentônico 
 

Veneridae 
Protothaca pectorina (Lamarck, 1818) Sarnambi Estuarino-

bentônico 
Ostrea cristata 

 
(Born, 1778) Ostra Estuarino- 

bentônico 
 
 
 

Ostreidae 
Ostrea mangle ---------------- Ostra Estuarino-

costeiro, 
bentônico 

 Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) Ostra 
 

Estuarino-
costeiro, 
bentônico 

 
 

Mytella charruana (Orbigny, 1842) Sururu Estuarino-
costeiro, 
bentônico 

Mytilidae Mytella falcata 
 

(Orbigny, 1842) Sururu Estuarino-
costeiro, 
bentônico 

 Mytella (Lamarck, 1819) Sururu 
 

Estuarino-
costeiro, 
bentônico 

Pholadidae Martesia cuneiformis (Say, 1822) ------------  
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Tabela 47- Gastrópodes terrestres do sambaqui do Bacanga. 
 
 

Família Espécie Autor Nome 
Vulgar 

Classificação 
ecológica 

Megalobulimidae Megalobulimus abbreviatus (Bequaert, 
1848) 

Búzio Solo com 
folhagem 

Odontostomidae Anostoma ringens (Linnaeus, 
1758) 

Caracol Solo com 
folhagem 

Subulinidae Neobeliscus calcareus (Born, 
1780) 

Caracol Solo com 
folhagem e 
sob pedras 

Orthalicidae Orthalicus phlogera (Orbigny, 
1835) 

Caracol Árvores e 
arbustos 

 
 

Tabela 48-Gastrópodes marinhos do sambaqui do Bacanga. 
 
 

Família Espécie Autor Nome 
Vulgar 

Classificação 
ecológica 

Melongenidae Pugilina morio  (Linnaeus, 
758) 

Concha Estuarino-
costeiro, 
bentônico 

Thais coronata  
 

(Lamarck, 
1822) 

Concha Sobre ou sob 
pedras 

Thais haemastoma  
 

(Linnaeus, 
1767) 

Concha Sobre ou sob 
pedras e 
cascalho 

 
 

Thaididae 

Thais trinitatensis  (Guppy, 1869) 
 

Concha Sobre ou sob 
pedras 

Columbariidae Fulgurofusus ecphoroides  (Harasewych, 
1983) 
 

Concha Sobre ou sob 
pedras 

Neritidae Nerita fulgurans  
 

(Gmelin, 
1791) 
 

Turbo Sobre ou sob 
pedras 

 Neritina virginea  
 

(Linnaeus, 
1758) 
 

Turbo Sobre ou sob 
pedras 

 Neritina zebra  (Bruguière, 
1792) 

Turbo Sobre ou sob 
pedras 
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Tabela 49-Gastrópodes de água doce do sambaqui do Bacanga. 
 
 

Família Espécie Autor Nome Vulgar Classificação 
ecológica 

Ampullariidae Pomacea lineata (Spix, 1827) Búzio Ambiente com 
algas 

 
 
 

Tabela 50-Crustáceos do sambaqui do Bacanga. 
 

Família Espécie Autor Nome Vulgar Classificação 
ecológica 

Ocypodidae Ucides cordatus (Linnaeus, 
1763) 

Caranguejo Estuarino-
bentônico 

Balanídeos ------------- ------------- Craca Substratos 
rochosos 

     
 

 
6.2.4. Artefatos  
 

  Com relação aos artefatos em ossos, dentes e conchas observados até o 

momento, destacam-se os adornos elaborados a partir dessas três matérias-primas, 

representados por círculos para uso nos lóbulos da orelha manufaturados em vértebras de 

peixes; pingentes elaborados em dentes e conchas perfurados; placas retangulares de cascas 

de ostras, apresentando fino polimento e quatro furos nas extremidades.  

  Outros artefatos encontrados foram os raspadores, facas e afiadores em 

conchas de bivalves; furadores, pontas simples e duplas em esporão de arraial, bagres e 

espinha de peixes; carimbo em osso não identificado. 
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ILUSTRAÇÃO 59 
 
Gastrópodes 
 

      
Carapaça de gastrópodes fluvial e marinho 

 

 
Gastrópodes de espécies variadas  

 

         
Gastrópodes com sinais de fratura intencional 
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ILUSTRAÇÃO 60 
 
Bivalves 
 

   
Valvas de Anomalocardia brasiliana e Mytella 

 

         
Carapaças de ostrea 

 

      
Valva de Lucina pectinata 
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ILUSTRAÇÃO 61 
 
Micro vestígios faunísticos 
 

 
Pequenos vestígios de animais marinhos e terrestres 

 

 
Pinças de caranguejo 

 

 
Pinças de caranguejo 
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ILUSTRAÇÃO 62 
 
Instrumentos em concha 
 

          
Raspadores e facas em carapaças de moluscos 

 

         
Furadores e uma faca em carapaças de moluscos 

 

                  
Concha fechada e fragmentada para retirada do molusco 
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       Raspador ou um instrumento para conduzir alimento até a boca, feito  em ostra, com detalhe para o  
         encaixe da mão. 

 

 
 

                          
Raspador ou um instrumento para conduzir alimento até a boca feito em ostra 
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ILUSTRAÇÃO 63 
 
Artefatos em ossos 
 

   
Pontas e furadores em esporão de arraia e bagre 

 

   
Fragmento de osso trabalhado nas extremidades e com finas incisões 

 

       
Fragmento de osso com extremidade serrilhada 
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ILUSTRAÇÃO 64 
 
Adornos 
 

    
Pingente em osso trabalhado e com dois cortes na extremidade para amarração de fio 

  

      
Pingente em osso trabalhado e com dois cortes na extremidade para amarração de fio e adorno lobular 
 
 

    
Adorno lobular perfurada e trabalhadas nas laterais em vértebras de peixe 
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Adorno com dois furos nas extremidades e realizado em uma fina placa da casca da ostra 
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6.2.5. A pesca como atividade de longa duração observada a partir do sambaqui do 

Bacanga 

 

  Ao que tudo indica o sambaqui Bacanga permaneceu inserido, ao longo do 

tempo, em um fantástico gradiente paisagístico, com enclaves ambientais propícios às 

atividades de forrageamento por grupos humanos de caçadores-coletores-pescadores que, 

durante suas incurções pela paisagem, eram submetidos a um gradiente profícuo de escolha de 

recursos, em determinadas estações do ano.  

 Os resultados, ainda preliminares, não sustentam afirmações mais consistentes 

sobre a dieta e os diferentes usos da fauna praticados pelas sociedades pretéritas deste 

sambaqui. Contudo, é possível inferir que houve interação, direta e/ou indireta, dos 

sambaquieiros do Bacanga com os recursos faunísticos de área estuarina e costeira próxima 

aos manguezais. 

  A pesca era a base da subsistência das populações humanas pretéritas que 

ocuparam o Bacanga. Ao passo que a coleta de moluscos e crustáceos significou a garantia de 

uma dieta perene, visto que em área estuarina esses elementos estão presentes no decorrer do 

ano, variando apenas na quantidade e disponibilidade de algumas espécies no decorre do ano. 

A caça de mamíferos, e outras classes de vertebrados terrestres, ao que tudo indica, assumiu 

um caráter complementar na dieta dessas populações, a julgar pelo número reduzido de 

espécies e a quantidade diminuta em relação aos outros vestígios arqueofaunísticos. 

  Entretanto, os dados do estudo zooarqueológico realizado sobre a arqueofauna 

do sítio em tela ainda devem ser associados a outras informações inerentes aos contextos 

culturais e paleoambientais da região, para que seja possível traçar o escopo 

zoocultural/ecológico da paisagem utilizada pelos grupos humanos locais durante a captação 

de seus recursos alimentares. Apenas diante de um intenso estudo científico sobre estes 

vestígios (Etologia, Tafonomia e Taxonomia de todas as amostras já resgatadas) será possível 

testar as hipóteses e os modelos propostos no delineamento dos padrões de subsistência de 

maneira mais detalhada. 

  Além disso, estudos quantitativos com metodologia rigorosa e padronizada 

para escavação e amostragem do material faunístico em todo o sítio devem ser levados 

adiante, à medida que se acumulam os resultados e que novas demandas e problemáticas de 

investigação surjam para o sambaqui do Bacanga ou que especialistas na análise de outras 

vertentes do registro arqueológico componham a equipe de pesquisa. 



 283 

 A sazonalidade influencia a morfologia espacial, a mobilidade e as estratégias 

de vida das populações costeiras e estuarinas. A pesca, enquanto manifestação da apropriação 

dos recursos desses ambientes encontra um campo propício para o seu desenvolvimento.  

  Utilizando a analogia etnográfica a partir de comunidades pesqueiras 

tradicionais do litoral equatorial amazônico pode-se inferir que a vida dos povos pré-

históricos tem sua base de sustentação social e econômica nas relações com o mar, através da 

pesca, da coleta e do extrativismo, com métodos e técnicas de trabalho variadas. Analisando-

se a importância do mar para os habitantes da zona costeira e estuarina convém destacar dois 

pontos importantes: o mar enquanto fonte de alimento e trabalho/um valor prático e enquanto 

espaço de construção e reprodução sociocultural/um valor simbólico (FURTADO, 2001). 

  Para as populações que habitam regiões costeiras ou ribeirinhas é mais fácil 

tornar-se sedentárias. Grandes rios e áreas costeiras oferecem recursos extraordinários que 

estimulam a vida sedentária. Nesses ambientes os povoados apresentam uma tendência a 

serem maiores devido à concentração de recursos protéicos. Para a existência diária utiliza-se 

de uma variedade de arpões, arcos e flechas, armadilhas e venenos para capturar os peixes, 

que são utilizados em épocas e locais específicos (MORAN, 1994). 

  Neste item se procede com uma breve consideração sobre a importância da 

pesca para as populações pregressas do sambaqui do Bacanga, com ênfase na observação de 

aspectos tradicionais ainda preservados e utilizados pelas populações pescadoras da Ilha de 

São Luís e na descrição de alguns artefatos evidenciados no sítio em questão. 

  Fatores sociais e ambientais concorrem para a adoção de determinados 

modelos de pesca, isto é, de processos e de instrumentos aplicáveis ao manejo de recursos 

aquáticos. A importância da tecnologia pesqueira e seu significado para o homem se 

expressam em seus diferentes instrumentos, que ao atravessar diferentes períodos, chegam ao 

presente como testemunho da relação milenar entre o homem e a natureza (FURTADO, 

2002). 

  As atividades de subsistência dos habitantes dos estuários não são severamente 

restringidas pelas estações chuvosa (inverno) ou seca. A diferenciação ocorre no volume e 

quantidade da captura de peixes, crustáceos e moluscos (BARROS, 2001). A partir desse 

pressuposto, julga-se pertinente que a subsistência dos grupos que ocuparam o sambaqui do 

Bacanga estivesse regulada em relação a uma diversidade de espécies alimentares, 

independente de uma maior ou menor disponibilidade de recursos no decorrer das estações, 

do que uma dieta especializada, centrada em poucas espécies disponíveis o ano todo. 
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  Corrobora com essa questão o fato de ter se identificado espécies variadas de 

mamíferos, aves, peixes, crustáceos e moluscos em todos os períodos de ocupação do sítio, 

variando em quantidade, fato que permitem inferências sobre uma captura generalizada, em 

todas as estações. Entretanto, algumas espécies, a exemplo do bagre e conchas, como a 

Anamalocardia brasiliana, podem ter sua maciça presença explicada pelo fato de ocorrerem o 

ano todo. 

  Uma outra questão que pôde ser levantada após a identificação da ictiofauna 

relacionou-se com os locais de ocorrência de algumas espécies e as estratégias utilizadas para 

sua captura. Neste sentido, a tecnologia e os artefatos empregados para pesca no sambaqui do 

Bacanga permitiram saber sobre a exploração de determinados ambientes, sobre os caminhos 

percorridos por esses povos e as formas de apreensão. 

  A costa maranhense é a segunda maior do Nordeste, com 640 km de extensão e 

compreende o trecho que vai da foz do Rio Parnaíba, a leste, até a do Rio Gurupi, a oeste. 

Nesse litoral desembocam grandes rios, que constituem um complexo sistema de baías, 

canais, estuários e pequenas ilhas, cobertos por manguezais. 

  Segundo Almeida (2006), a pesca maranhense é feita em alto mar, nos 

estuários e nos lagos. Os utensílios utilizados na pesca estuarina e continental são comumente 

chamados de armadilhas ou trastes e determinam os tipos de captura, podendo ser: estática, 

feita por meio de apetrechos de pesca fixos, tais como zangaria, curral, tapagem e muruada e 

apetrechos de pesca dinâmicos, feita por meio de apetrechos móveis, tais como redes de 

emalhar, e espinhel.  

  A similaridade das espécies atuais encontradas nos ambientes costeiros e 

estuarinos se comparadas aos peixes identificados no sambaqui do Bacanga sugerem que 

alguns instrumentos, guardando a devida proporção sobre a natureza da matéria-prima, foram 

os mesmos utilizados para captura pelos grupos humanos deste sítio. 

  Além dos instrumentos relacionados anteriormente, é plausível que as técnicas 

utilizando armas, a exemplo das flechas e arpões, foram amplamente utilizadas na pré-história 

do sambaqui do Bacanga. Evidência que comprava tal assertiva é a grande quantidade de 

pontas elaboradas em esporão de arraia e bagre. 

  Um exemplo etnográfico é apontado por Lopes, que associa o instrumental 

usado na pesca artesanal maranhense com os tempos pré-históricos. Neste sentido, a flecha e 

os arpões são usados para pescar individualmente. Da flecha de osso simétrica, com duas 
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figas derivam as flechas de pedras primitivas, ao passo que as redes, pelo método de 

maponga60 e cambôas61 constituem instrumentos de uma pesca coletiva.  

  Sobre as armadilhas, estas podem ser divididas, grosso modo, em dois tipos: 

jequí62 e socó63, feitos de talas de palmeira ou taquara, reunidas por amarras de cipó ou fibras. 

(LOPES, 1938). 

  Sobre as armadilhas fixas, Sarney (1954) ilustra que o método da pesca de 

curral pode ser realizado pela construção de cambôas64 ou gambôas, que consiste em um 

cercado de pedra, que nas vazantes prendem o peixe. Essas armadilhas foram conhecidas 

pelos primeiros povoadores de São Luís, que as chamavam de Itapary, de Ita-pedra e pary- 

cercado, sendo que as ruínas de algumas delas ainda podem ser vistas em São José de 

Ribamar e na ponta chamada de Itapary, onde existia uma antiga aldeia de índios.  

  Nesta aldeia, o padre Claude d’ Abeville (2002), no início do século XVII, 

afirma ter encontrado dois ou três viveiros de peixes, grandes e bem feitos. 

  É possível que venenos vegetais para a pesca também tenha sido utilizados no 

sambaqui do Bacanga, visto que sua vasta distribuição atesta um habito milenar entre as 

populações indígenas amazônicas. Esta hipótese histórico-geográfica é confirmada por 

estudos botânicos. O número de plantas empregadas como venenos, a extensa distribuição do 

seu uso e a alteração de muitas espécies devido ao cultivo, fazem supor, uma antigüidade 

respeitável dessa prática (HEIZER, 1997). Entretanto, somente estudos arqueobotânicos para 

identificação de vegetais que possam ter atuado como venenos poderão gerar evidência 

consistente para essa hipótese. 

  A formatação de algumas estratégias de pesca, principalmente as que são 

realizadas por armadilhas fixas, cujo aumento e a diminuição do nível do mar aprisionam uma 

grande quantidade de espécies, permite que a coleta seja feita com as mãos ou pelo uso do 

arpão, facilitando, sobremaneira, o envolvimento de todos os indivíduos, independente do 

sexo e da idade.  

                                                 
60 Compreende  a perseguição ao peixe, batendo-se na água em direção ao curral, a armadilhas ou a espera, 
objetivando capturar o peixe. 
61 Curral de pesca, feito em geral de pedras, localizado na plataforma continental descoberta diariamente pela 
maré. Existem cambôas de pedra nas praias vizinhas a São Luís, tendo lugar em pontos de moderada 
profundidade, onde a abundância de peixes é grande durante a retirada das águas, e onde estas, baixando-se ou 
erguendo-se gradualmente forma enormes extensões rasas, de um metro ou menos de fundo, sendo a pesca 
realizada a pé (LOPES,1938). 
62 Armadilha guarnecida de entrada afunilada simples ou dupla e que se utiliza deitada nos pontos de passagem 
dos peixes. 
63 Armadilha fixada no fundo da água, deitada e com a porta ao flanco. 
64 A pesca nesses currais é feita na vazante, sendo que a média atual do pescado que um curral consegue 
apreender nas duas marés do dia, em média, situa-se entre 100 a 200kg. 
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ILUSTRAÇÃO 65 
 
Modos de vida 
 

 
Provável reconstituição do modo de vidas de populações caçadoras-coletoras-ceramistas, a partir 
pesquisas arqueológicas na Costa Rica. 

 

 
Iconografia sobre a pesca na Virginia-EUA, elaborada pelo inglês John White, quando da colonização 
daquelas terras no século XVI. 
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  Sobre os locais de captura, a comparação das espécies pré-históricas do 

sambaqui do Bacanga com o estudo zoológico de Almeida (2006), realizado com espécies 

costeiras e estuarinas na Ilha de São Luís permitiram conhecer o comportamento 

biogeográfico dos peixes e traçar hipóteses sobre a análise de trânsito dos habitantes do 

sambaqui no passado. 

   Com base no comportamento das espécies relacionado o padrão de distribuição 

espacial, ciclo reprodutivo e migração são sugeridos para os peixes estuarinos do litoral 

maranhense quatro categorias bioecológicas: 

1- Espécies migrantes-marinhas- são as espécies que ocorrem ocasionalmente na região 

estuarina, apresentando baixa regularidade ao longo do ano e pouca abundância; 

2- Espécies estuarino-oportunistas- são aquelas espécies tipicamente marinhas que 

entram nos estuários, onde completam apenas uma etapa do ciclo de vida, utilizando 

este como área de alimentação ou reprodução; 

3- Espécies estuarino-residentes- são as espécies que efetuam todo o ciclo de vida nos 

estuários utilizando a região estuarina como área de alimentação, reprodução e 

crescimento; 

4- Espécies de água doce- são aquelas espécies que se mantêm, na maior parte do ano, 

próximas às desembocaduras dos rios, mas que ocasionalmente são capturadas em 

locais com alta salinidade (ALMEIDA, 2006). 

   Pelo exposto, poder-se-ia considerar que o raio de ação dos pescadores do 

sambaqui do Bacanga teria sido bastante abrangente, englobando distintos ecossistemas. 

Entretanto, permanece uma questão aberta sobre a mobilidade: foram os peixes capturados no 

mesmo ambiente, dada as suas características adaptativas ou foram as populações que deste 

sítio que buscaram as espécies em ambientes variados?  

   De qualquer maneira, somente estudos zooarqueológicos de cunho quantitativo 

e qualitativo e a percepção de sazonalidade no registro arqueológico, associados aos estudos 

zoológicos atuais poderão fornecer informações mais substanciais nas atitudes e escolhas 

humanas desse sítio em relação à pesca. 
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6.3. Os vestígios florísticos  

 

  A evidenciação dos vestígios florísticos se deu através do peneiramento do 

sedimento arqueológico em malha de 2 mm de espessura, sendo que o restante do material 

peneirado era conduzido ao laboratório para triagem dos elementos vegetais em água corrente 

e o uso de uma peneira doméstica. Foram coletados carvão, sementes e coquinhos calcinados. 

A ausência de equipamento para flotação inviabilizou a descoberta de micro-vestígios 

vegetais, a exemplo de polens e esporos. 

  Um elemento bastante interessante e que ajudaria na reconstituição 

paleoambiental da região, com base na caracterização da cobertura vegetal do sambaqui do 

Bacanga é a presença de marcas de folhas na face exterior das bases cerâmicas. Uma 

observação preliminar permitiu perceber pelo negativo das folhas uma diferenciação das 

espécies. Contudo, a evidência arqueológica não permite discutir a intencionalidade ou não do 

uso de folhas como suporte para manufatura da cerâmica. 

  A ausência de um especialista em antracologia e na identificação de vestígios 

florísticos inviabilizou até o fechamento da dissertação a identificação e caracterização das 

espécies vegetais utilizadas e consumidas no sambaqui do Bacanga. Entretanto, a partir da 

literatura arqueológica sobre os sambaquis e a observação do contexto arqueológico 

investigado nessa pesquisa, algumas correlações pudera ser feitas, principalmente no que 

concerne ao uso de vegetais como produto complementar da dieta e como combustível. 

  A observação das estruturas de combustão permitiu revelar um uso sistemático 

e duradouro da madeira como material combustível, uma vez que abundam no sítio 

fragmentos de carvão de vários tamanhos e formas. 

  Registros históricos e os exemplos atuais poderiam fornecer pistas sobre os 

tipos de árvores usadas nas fogueiras, uma vez que existem relatos consistentes sobre a 

facilidade de combustão e durabilidade das chamas dos troncos do mangue vermelho 

(Rhizophora mangle), além disso, os troncos grossos de palmáceas e seus frutos devem ter 

fornecido matéria-prima complementar para manutenção das figueiras encontradas. 

  Com relação aos vegetais para consumo, o levantamento da cobertura vegetal 

apresentado em capítulo anterior registra uma grande quantidade de espécies nativas 

conhecidas e comestíveis por populações nativas no momento do contato entre os 

Tupinambás do Maranhão e o os europeus. Dessa forma, cocos, raízes, frutos e sementes, 

inevitavelmente, foram amplamente utilizados na alimentação. 
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  A evidência encontrada consiste em cocos calcinados, sementes e a existência 

de bigornas e batedores esféricos em rocha, denominado de quebra-coquinhos. 

  Conforme exposto, espera-se que profissionais especializados no estudo de 

vegetais encontrados em contexto arqueológico identifiquem e caracterizem os vestígios 

resgatados no sítio em questão, visto que os dados advindos dessa área enriqueceriam, 

sobremaneira, o estudo pré-histórico das populações do sambaqui do Bacanga. 
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ILUSTRAÇÃO 66 
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Considerações finais 

 

 O estabelecimento de um contexto arqueológico inédito para a Ilha de São 

Luís-MA possibilitou identificar vestígios de populações pescadoras- coletoras-caçadoras e 

ceramistas, assentadas em sítios arqueológicos caracterizados como sambaquis por um longo 

período de tempo. Datações em C14 e em Termoluminescência realizadas em conchas e 

cerâmica forneceram dados consistentes para inserção temporal do sambaqui do Bacanga, 

ficando evidenciada uma ocupação inicial em torno de 6.600 antes do presente que se 

estendeu até o ano 900 de nossa era. 

  O conjunto de informações submetido a acurada análise e interpretação 

reorganizou os dados sobre a existência de cerâmica antiga em sítios do litoral equatorial 

amazônico e áreas ribeirinhas da área de floresta tropical resgatando um tema de pesquisa 

sobre a cerâmica Mina, anteriormente adormecido na arqueologia brasileira. 

   A dissertação é composta por um estudo denso, consistente e exaustivo de 

grande parte da bibliografia que cerca o objeto de estudo. Foi apresentada detalhadamente a 

contribuição de diversos pesquisadores acumulada em mais de 80 de anos de investigações 

sobre a ocorrência de cerâmica em sambaquis no litoral norte brasileiro. Além disso, aspectos 

antropológicos e arqueológicos relacionados com as ocupações costeiras, mas precisamente 

sobre os sambaquis foram discutidos e os resultados mais recentes e pertinentes à construção 

dessa pesquisa reproduzidos no texto. 

  Para a estruturação do universo empírico optou-se por aplicar o conceito de 

paisagem, visto aqui como uma categoria de análise que envolve múltiplos componentes de 

um todo organizado. Neste sentido, informações no campo geológico, geomorfológico, de 

solos, cobertura vegetal, bacias hidrográficas, clima e a ocorrência de fauna foram 

disponibilizadas para a área de inserção do sambaqui do Bacanga, com vistas a subsidiar 

correlações espaciais e temporais desse assentamento em relação ao seu entorno. 

  Felipe Criado Boado foi a principal referência no campo da paisagem e a 

aplicação prática de seus pressupostos deu-se com a análise da área do sítio, análise 

topográfica, as formas do espaço (os dados) e o sentido do espaço (resultados). 

  Aspectos teóricos que cercam os conceitos de técnica, tecnologia e cadeia 

operatória foram discutidos com vistas a fundamentar a opção metodológica para análise dos 

vestígios arqueológicos. Neste sentido, buscou-se uma interpretação desses vestígios, 
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principalmente o cerâmico, com a construção da tecnotipologia que caracteriza essa evidência 

no sambaqui do Bacanga. 

  Correlações espaço-temporais entre o assentamento em pauta e outros 

sambaquis na 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, 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. 

  A associação das datações dos Sambaquis do Litoral do Salgado e Taperinha-

PA e Bacanga-MA sugere que grupos humanos adaptados a esses ambientes permaneceram 

assentados nos mesmos sítios por longos períodos, uma vez que não se percebe pelos dados 

coligidos evidência de abandonos dos assentamentos, fato que poderia denotar o uso sazonal 

desses locais. 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. 

  Com base nesses dados discutiu-se na dissertação 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 uma percepção intima da 

paisagem foram algumas das hipóteses levantadas. Por conta desses fatores compreendeu-se 

nessa dissertação que o mangue do estuário do rio Bacanga foi o cenário característico da 

paleo-paisagem das populações pescadoras-coletoras-pescadoras e ceramistas que ocuparam 

esse sítio. 

  A limitação dos dados paleoambientais para a Ilha de São Luís e a 

impossibilidade da realização de análises paleobotânicas para a dissertação de Mestrado 

foram aspectos que dificultaram o conhecimento sobre o ambiente pregresso, em torno de 

6.500 a 7.000 anos antes do presente. Com vistas a minimizar essa lacuna dados em escala 

regional e estudos mais gerais sustentaram algumas das afirmações apresentada no decorrer 

do texto. 

  Para a evidenciação da documentação empírica optou-se pelo método de 

ecavação em Superfícies Amplas, em decapagens por camadas naturais, com vistas a 

evidenciar a disposição espacial dos vestígios e a ocorrência de estruturas. A realização de 

dois perfis objetivou identificar a estratigrafia do sambaqui do Bacanga e a disposição das 
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ocorrências arqueológicas no plano vertical. A coleta de material para datações absolutas e 

realização de análises arqueométricas também foi realizada nos perfis. 

  Os setores escavados favoreceram reconhecer dois horizontes ocupacionais 

distintos, cuja caracterização foi amparada pela diferenciação entre as formas do 

assentamento e pela documentação cerâmica. Contudo, exames arqueométricos com uma 

amostragem cerâmica maior poderão fornecer informações consistentes sobre a possibilidade 

de existir tipos cerâmicos diferentes no sambaqui do Bacanga e em até que ponto isso pode 

significar se o sítio em questão foi ocupado por grupos culturais distintos. 

  Com relação aos processos de formação dos dois tipos de ocupação 

perceberam-se, com base na composição material, características bastante diferentes. Um 

primeiro horizonte de ocupação se desenvolveu na área do sambaqui do Bacanga em torno de 

6.600 antes do presente, onde se observaram fragmentos cerâmicos e poucos vestígios 

alimentares, a exemplo de valvas de conchas depositados em solo de coloração amarelo-

alaranjada. Por volta de 5.800 anos antes do presente 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, que se destacou na feição física da paisagem. Uma 

grande quantidade de material arqueológico, principalmente cerâmica temperada com concha 

e areia e instrumentos líticos e artefatos em concha, osso e dente foram evidenciados na 

escavação arqueológica. 

   Estruturas de combustão com concentração de restos alimentares, 

principalmente peixes e malacológicos foram evidenciadas. Blocos de laterita, cerâmica, 

artefatos em pedra e osso compunham o conjunto de elementos culturais associados. Alguns 

buracos foram interpretados para fixação de estacas para cabanas ou como suporte para 

trempes de madeira. 

  No escopo desse trabalho a cultura material cerâmica foi observada pelo viés 

tecnológico e temporal, a partir da análise tecnotipológica desse vestígio. Uma ênfase especial 

foi dada ao antiplástico pelo fato do mesmo possuir concha triturada e calcinada como 

tempero, aspecto relevante e que motivou a criação da tradição Mina.  

  Entretanto, testes arqueométricos demonstraram que a cerâmica do sambaqui 

do Bacanga além de conter concha, apresentou também exemplares com concha e areia e 

somente areia em todas as camadas de ocupação, sendo que para o horizonte que se 

denominou de assentamento ceramista pré-sambaqui percebeu-se que tipos cerâmicos foram 

manufaturados com areia. 
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  Lâminas delgadas analisadas por microscopia de luz transmitida indicaram 

pequenos grãos de quartzo que provavelmente estavam presentes na composição natural da 

argila. A opção dos ceramistas do sambaqui do Bacanga em utilizar conchas trituradas e 

calcinadas na manufatura dos elementos cerâmicos deveu-se, provavelmente, a questões de 

condicionamento das fontes de matérias-primas argilosas (silte, argila e areia fina). Além 

disso, não se dispõem de dados arqueológicos consistentes para se inferir sobre os possíveis 

aspectos simbólicos que atuaram nas escolhas de matérias-primas. 

  Cerâmica temperada com concha facilitou a queima de recipientes, uma vez 

que sua propriedade aderente que atuava na agregação da argila era alcançada a fogo baixo, 

bem como, a disponibilidade de valvas de gastrópodes e bivalves por todo o sítio facilitava o 

acesso a esse tipo de matéria-prima e diminuía o tempo gasto na manufatura dos objetos. 

  Em quase todos os exemplares predominaram o tratamento de superfície 

alisado e quando da existência de decoração plástica incisões e escovados foram os mais 

recorrentes. Os motivos observados foram diversos, a exemplo de geométricos, linhas 

paralelas, gregas, etc. Poucos fragmentos apresentaram pinturas, sendo que em alguns 

percebia-se a pintura vermelha realizada em engobo branco. Os motivos observados foram 

linhas simples e paralelas. 

  O processo de queima foi inferido pela coloração da superfície dos fragmentos, 

sendo presente os tipos: redutora e oxidante. Pela porosidade de alguns elementos e a 

coloração dos cacos de concha inferiu-se que a temperatura empregada no cozimento do barro 

era de baixa para média, realizada em fogueiras rasas, com uso de madeira e outros materiais 

combustíveis. 

  A reconstituição das formas possibilitou a percepção de vários conjuntos de 

recipientes, sendo empregados para servir, preparar e estocar alimentos e água. Dessa forma, 

pratos, tigelas rasas e fundas, vasos cônicos e miniatura de recipientes foram confeccionados 

para tais fins. Além disso, artefatos cerâmicos (carimbo ou instrumento para decorar a 

cerâmica) e adornos (pingente e adorno lobular) completam o leque da documentação 

cerâmica desse sambaqui. 

   Uma hipótese basilar dessa investigação seria o emprego social da cerâmica 

nos sambaquis do litoral equatorial amazônico, uma vez que nesse mesmo tipo de 

assentamento das regiões Sudeste e Sul do Brasil, quando da presença desse vestígio ocorre 

somente em camadas superficiais e associado a outros grupos culturais, que não os 

sambaquieiros. No caso em estudo, não se recuperou cerâmica associada a contextos que 

pudessem indicar um uso cerimonial ou simbólico, a exemplo de sepultamentos. Com base 
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nessa constatação reconhece-se que o emprego da cerâmica era para preparo e consumo de 

alimentos, ou seja, um uso cotidiano e utilitário para as demandas do dia-a-dia. 

  Pôde-se sustentar tal assertiva, quando se percebe nas populações pescadoras e 

coletoras atuais da Ilha de São Luís a utilização de água fervente em panelas para aquecer as 

conchas bivalves, para que as valvas se abram, facilitando assim o processamento e consumo 

da carne. Um outro exemplo refere-se ao caranguejo que pode ser consumido quando jogado 

em fogueiras, tem a extração de carne facilitada após a fervura da carapaça. 

  Com relação ao material lítico alguns instrumentos comuns a vários sambaquis 

no Brasil ocorreram no sambaqui do Bacanga. Recuperaram-se principalmente batedores, 

lascas sem retoques, bigornas e lâminas de machado pequenas. A baixa ocorrência de material 

lítico em relação à cerâmica denota uma dificuldade na aquisição de fontes de rocha, uma vez 

que se constatou que o inventário analisado utilizou do seixo como matéria bruta.  

  O rio Bacanga atuou no transporte das rochas advindas de outras regiões, visto 

que no entorno do sambaqui não existem veios de quartzo, sílex e arenito. As prováveis áreas 

de coleta dessa matéria-prima foram as margens desse rio e as praias da baía de São Marcos. 

   O emprego do instrumental lítico, principalmente os batedores e bigornas, foi 

para processamento de alimentos, na trituração das conchas ou vegetais. As pequenas lâminas 

de machado pelo formato, massa e pouca quantidade não condiz com um uso voltado para o 

desmatamento de áreas para abertura de roças, uma vez que não existem entre o instrumental 

lítico outras ferramentas associadas à horticultura. Ainda assim, pode-se deduzir que essas 

lâminas eram utilizadas em tarefas que requeresse pouco esforço físico, corte de alguns 

galhos. 

  A pouca ocorrência de exemplares em rocha não suporta a caracterização de 

uma indústria lítica para o sambaqui do Bacanga, o que pode denotar o emprego de ossos, 

dentes e conchas para realização de outras atividades. Neste sentido, esporões de arraia e 

bagre foram utilizados como pontas e furadores. Valvas de concha e carapaças de gastrópodes 

como raspadores e facas e ossos e dentes como furadores. 

  Além disso, alguns exemplares coletados apresentaram indícios de serem 

adornos, a exemplo dos pingentes de conchas, dentes e esporões. O instrumental descrito, 

juntamente com a identificação faunística carecem de análise mais pormenorizada, com o 

emprego de análise quantitativa, com vistas a identificar uma suposta indústria de pontas 

realizada em osso ou esporão.  

  A identificação zooarqueológica realizada amostralmente apresentou dados 

importantes sobre a dieta, possibilitando inferências sobre os hábitos de captura. Algumas 
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espécies de bagre representam o grosso da ictiofauna, no entanto quase todas as espécies 

ocorrentes em regiões estuarinas e marinhas da Ilha de São Luís foram encontradas, sugerindo 

um uso generalizado dos peixes da região como alimento, cuja captura provavelmente se deu 

pelo aprisionamento em curral de pesca, com o uso de arpões, cestos etc. Não se tem 

evidência do uso de redes pelos grupos humanos do sambaqui do Bacanga. 

   Com relação aos moluscos, as espécies de bivalves mais procuradas foram 

sarnambi, sururu e ostras, ao passo que entre os gastrópodes, espécies terrestres e aquáticas 

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 dessas 

populações, a partir da subsistência como grupos pescadores-coletores-caçadores com um raio 

de atuação que envolvia os rios, estuários e praias da região, matas de galerias, lagos e 

florestas de mangues, onde todas as espécies ocorrentes desses ambientes interagem entre si 

no processo da cadeia alimentar. 

   Por todo o exposto na dissertação a apresentação de elementos arqueológicos 

convergentes e divergentes em relação a outros sambaquis do Brasil e principalmente aos 

sítios portadores da cerâmica da tradição Mina permitiu a elaboração de algumas 

considerações: 

• A julgar pela evidência cerâmica e a estratigrafia o sambaqui do Bacanga só poderia 

ser associado como de tradição Mina se o assentamento ceramista pré-sambaqui fosse 

desconsiderado e as cerâmicas que não apresentassem antiplástico em concha fossem 

descartadas. 

• Pelos dados arqueológicos apresentados o processo de ocupação do litoral norte 

deverá ser revisto uma vez o sambaqui do Bacanga situa-se em uma faixa cronológica 

mais antiga que os sítios do Litoral do Salgado do Pará e mais recente que o sambaqui 

da Taperinha. Assim sendo, somente a retomada de pesquisas arqueológicas sobre os 

sambaquis paraenses e investigações em outros sambaquis maranhenses permitirão 

correlações mais seguras sobre movimentos populacionais entre a faixa costeira e o 

interior, facilitando com isso o estabelecimento dos sítios mais antigos. 

• A evidência arqueológica apresentada nessa dissertação corrobora para uma 

diversidade nas formas de ocupação do espaço por populações pescadoras-coletoras-

caçadoras no Brasil, a julgar pela multiplicidade e tipologia desse tipo de 

assentamentos em todo o país. 
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   Reconhece-se que a finalização da dissertação de mestrado inicia um novo 

momento para a arqueologia maranhense por descortinar uma série de problemáticas e temas 

de investigação que poderão ser conduzidas, tendo como base comparativa o sambaqui do 

Bacanga.  

   A falta de um referencial arqueológico para a Ilha de São Luís se constituiu em 

um desafio para essa pesquisa, uma vez que não se possuía elementos para uma interlocução 

entre os dados. Como demonstrado, buscou-se referenciais em regiões vizinhas. 

   Os tópicos levantados aqui não pretendem esgotar a discussão em torno da 

ocorrência de assentamentos de pescadores-coletores-caçadores e ceramistas no Estado. Para 

investigações posteriories busca-se aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o sambaqui 

do Bacanga, bem como realizar pesquisas em outros sítios maranhenses, com vistas a obter 

parâmetros comparativos para melhor ilustrar essa discussão. 

   Convém destacar que apesar de embrionária essa dissertação favoreceu o 

estabelecimento de um contexto arqueológico inédito para o litoral maranhense, permitindo, a 

partir da produção de conhecimento sistemático, inserir os assentamentos do litoral equatorial 

amazônico na pauta mais recente da arqueologia brasileira, colocando um capítulo a mais na 

história de longa duração da Ilha de São Luís. 
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