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PREFACIO

O Professor Cordeiro, como o chamamos na 'intimidade
do coleguismo diuturno, é urna das mais recentes aquisicees feítas pelo Departamento de História e Geociencias da Universidade Federal do Maranhao. Nao obstante, já se nos revelou como
um de seus mais promissores elementos - um daqueles para
quem o ingresso na carreira do magistério superior nio terá sido, como urna vitória maior, a conquista de um primeiro emprego ou de um novo emprego, como é o seu caso particular,
que podará lhe proporcionar relativa estabilidade econ0mica
na vida ou oferecer um futuro de menores atribul~aes financeiras.
Nao. O magistério para si é um ministério que assumiu
conscientemente, convicto de que é um posto e urna fu~io
que estará sempre a lhe exigir permanente vigília de estudos.

•

E este trabalho, em que nos demonstra sua preocupa~io em querer conhecer, com seguranca e maior profundidade,

..
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os "Aspectos f(sicos e humanos do Maranhlo Primitivo" 6
uma das primeiras provas de que, como professor, nao será da·
queles CJ..18 se cingem as aulas programáticas do currículo apro·
vado para a discipliná de sua responsabilidade e com o que dao
por atendidas plenamente as condicoes do contrato de trabalho
que firmaram pela mera satisf~ao da carga horária a que abrigados. Daí porque o disse, e insisto, que é um dos mais promissores elementos que logramos conquistar.
E ressalte-se a amplitude, de horizontes infinitos, do
campo em que logo de ini'cio quis se aventurar - o da orígem
e form~io da Terra e do Homem, e em particular do Novo
Mundo, para dentro dele, conforme as licoes, com L maiúsculo, contemporaneamente mais aceitas, tentar enfocar os primitivos aspéctos físicos da formacao da terra maranhense e do
homem que a integrou e que nela foi encontrado pelos que,
desde o albor da ldade Í\~oderna, a incorporaram a chamada
Sociedade Ocidental Crista.

Problema difícil para uma solu~o indiscutível e por
isso mesmo apaixonante para quem, como o Cordeiro, se prop5e aquel a permanente vig ília de estudos que o bom magistério .
exige.
Nao sei, ao certo, porque terá me pedido para fazer esta
apresentacao do seu trabalho - se porque sou o mais antigo, o
decano digamos, do Departamento, se porque tenha sido o fundador da cadeira de História da América em nossa antiga Faculdade de Filosofia e em cu jo pro,grama os primeiros pontos estu davam justamente a orígem da terra e do homem ameríndios '
se finalmente porque acabei por me dedicar a História do Maranhao. Nao o sei, mas o compreendo porque assim aconteceu

comigo - já lá se vao quare trinta anos! - quando publiquei_o
' Panorama da Literatura Maranhense", que fiz escorar na apr~
sentacao do academice Luso Tarres.
Atendendo-lhe a solicitacao, basta-me dizer que nao o
faco como um elogio gratuito em retribuicao ao pedido que
me fez; antes, e mu ito pelo contrário, f~o-o prazerosamente
para lhe trazer as palavras de estímulo e de aplauso do colega
mais velho, na idade e no magistér.io, e que, s6 por isto, terá
merecido a gentileza da lembranca de seu pedido~ a oportunidade, que agradece, de escrever estas 1in has e, mais que isso, a
prava de que ainda há quem lhe empreste algum valimento.
O leitor do trabalho verá que o estímulo e o aplauso

aquí deixados sao sinceros e procedentes.

Mário M. Meireles
Professor Titular do Departamento
de Hist6ria e Geociencias
da UFMa

'
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APRESENTACÁO

Há tres anos iniciei as primeiras experiencias no magis·
tério superior, na condi9lo de colaborador como Curso de Geografía da Universidade Federal do ~1aranhao. Nesse mesmo tempo sentí-me gratificado péla oportunidade de principiar conta·
tos mais profundos com a realidade deste Estado que me cati·
vou e que a cada dia me atrai para maior comprometimento e
interesse pelos seus problemas. Assim, tornei-me um volu ntário
nato para explorar O S8U passado, nao SÓ SÓ pela fascinaQiO que
isto proporciona mas também pela necessidade de reconstruí·
lo, a fim ~e que o presente possa ser melhor compreendido.

•

Este trabalho é, pois, a minha primeira e mais significativa contribuicao lan~da ao julgamento público e descompromissada com fatores compulsórios, já que antes tive a oportunidade de realizar várias pesquisas sobre o Maranhao, mas,

todas como ,.complemento para a apro~io em disciplinas curriculares ou conclusio de 9ursos. Dessa fonna, .Sesteo primeiro
fruto espontaneo do esforco que exe~o com total dedic~io. ·

INTRODUCÁO

e evidente que nio pretendo encerrar aquí todo o rico .
universo de fatores determinantes da cond~io primitivá do
Maranhio pois reconh~o, em primeiro lugar, muitas limi~8'1·
Por essa razio. destaco com humildade e ·con~, ser este ap•
nas o primeiro passo, recheado de imperfe~0es, que certamente será seguido de muitos outros, mais completos, se Deus assim o permitir.

Considera-se prioritário para o conhecimento da realidade maranhense, a caracteriza~ao da conjuntura dominante no
período anterior a descoberta, e conseqüente ocupac;ao do seu
território. pelos europeus. Para tanto, projeta-se no presente trabalho, um escopo sumário da evolu~ao geo-histórico-cultural,
operada nos limites do seu espac;o, até oinício do século XVI 1,
quando se configurou a hegemonía ibérica.

Nesta oportunidade quero agradecer a colaboracio de
todos quantos, direta ou indiretamente, participaram do esforco q~e resu ltou na publicaQio deste trabalho sem os quais nio
teria sido possível concretizar este objetivo.

Geologicamente, o dimensionamento da questao, embora pouco tratada ao longo da história, compreende um vasto
campo de hipóteses, algumas de inolvidável coerencia para o
grande contingente de estudiosos do assunto. Contudo, a luz
·do conhecimento mais recente da dinamica do nosso Planeta,
espelhada nas suas paisagens e principiada a partir de uma
1mensa massa de gás e poeira cósmica, em chamas, estriando-se
e consolidando-se, após cerca de quatro e meio bilhoes de anos,
compreende-se a formac;ao de urna grande diversidade de paisagens na superf ície da Terra. Nesse complexo e imenso taboratório natural figura hoje, o Maranhao, como urna experi.encia
ímpar ante a esperanc;a na oferta d~ n-lelhores oportunidades
para os seus habitantes e para o Brasil, perante o mundo.

O Autor

f

•

Do conhecimento sobre o território maranhense antes
do seu descobrimento oficial mu ito se conjectura. De fato, tudo leva a opc;ao de que, aventureiros dos mais diversos -- pelas

nacionalidac1es e objetivos - cá estiveram, oficial ou oficiosamente, explorando ou simplesmente registrando sua existencia
nos seus diários de navegacao ou de viagens, para mostrar servico aos seus soberanos.
Como subsídios aos estudos humanísticos, procurou-se
caracterizar o primitivo habitante do r..~aranhio, focalizando
sua or(gem e evolucao através do tempo e do esp~o.

Finalmente, procurou-se dar urna visao da paisagem dominante no Maranhao quando da ocupacao francesa . Para isto,
tornou-se necessário analisar as primeiras informa<;:oes produzidas sobre os aspectos físicos da na tu reza e sobre o antropóide
que a eles se associava, dando a paisagem maranhense, os primeiros sinais da presen9a do homem.

Afirma o Professor CORREIA LIMA, em seu estudo so- ·
bre o evolucionismo cultural, ser o homem "o único animal submetido a duas evolucoes" sendo urna de natureza biológica e
outra cultural. Sob esse enfoque pode-se depreender urna sucessao de ~stágios evolutivos, tanto biológicos como culturais, processados no homem ou pelo homen1, a partir do primata original.

Com rela<;:ao aos condicionantes naturais e demais elementos da paisageí'l, pouco se pode encontrar nos primeíros
trabalhos escritos sobre o Maranhao. Os Jesu ítas, pioneiros na
descri9ao da malograda ''Franc;:a Equinocial" e na, nor muito
tempo esquecida 'Colonia do r.f1aranhao", preocupararn-se
mais com o modo de vida do aborígine ou mesmo co m a defesa dos seus pro jetos do que em descrever a naturez a físi ca da
paisagem. Os fatores natura is como : morfología, el ima, vegetac;ao, hidrografía e solo, só eram destacados quando provocavam a ·sensac;ao de ex tase pela indiscutível exuberancia.

Na América, algumas comunidades distanciavam-se das
demais, tanto étnica como culturalmente. Nao obstante, tal diversidade, entre tantas propostas, refon;a a concep~ao de que
mesmo durante o curto espaco de tempo decorrido entre a primeira ocupacao e a chegada definitiva do europeu - cerca de
vínte ou tnnta mil anos - o homem americano teria evolu ído
de urna cultura paleolítica para o padrao neolítico, passando
por estágios como selvageria ou barbarismo e atingindo um n ível cultural que lhe permitiu a qualific~ao de proto - histórico.

O homem, cerne da preocupacac des colonizadores,
recebeu toda a atenc;ao, embora espelhada em interesses imediatistas. Os Jesu ítas, escudad.os na rel igiao, procu raran1 atra ílo para a fé crista prometendo-lhe a salva~ao e impingindolhe urna nova cultura. O colono, pela necessidade de mao-deobra para atender a seus servic;:os e fortalecido nelo poder bélico de que desfrutava, procurou escravizá-lo. Em orT'bas as situac;oes era o índio simples objeto de disputa rnas, para o Jesu íta ou para o colono, era imprescind fvel o conheci mento dos
seus usos e costumes e da sua arte de guerrear.

A qualificacao do estado evoluído surgiu, quase sempre,
em decorrencia do adiantado estágio cultural das correntes migratórias subseqüentes ao australóide paleolítico-, pela aplica~ªº do método comparativo.
21
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Mantidos os contatos iniciais e estabelecido o comércio
com o Oriente, desenvolveu-se entre os europeus, autodenomi nados povos ocidentais, o interesse pela busca de novas fontes
de riquezas. Assim os povos do Velho l\1undo e, em particular
os ibéricos, bloqueados no rv~ar l\1editerraneo pelos venezianos
e muculmanos, iniciaram a exploracao do horizonte em direcao a todos os pontos cardeais restantes. Com~ando pelo Sul
expandiram-se depois para Oeste e para o Norte.
A evolucao do processo de ocupacao das terras nao
asiáticas deu-se de forma lenta e progressiva. Tinha como propósito inicial, a descoberta de um caminho alternativo para
as fndias. Por essa razao, muitas áreas recém descobertas nao
tiveram, de imediato, exploradas todas as suas riquezas, senda
apenas reconhecidas como de dominio do descobridor.

PRIMEIRA PARTE

SITUACAO PRl:-COLONIAL

Convém relacionar, para caracterizar a conjuntura précolonial e o conseq üente direcionan1ento do presente trabalho,
os elen1ent0s que concuzen: a compreensao do período anterior a ocupacao do território em que hoje está situado o Estado do l'vlaranhao, pelos europeus.
O desempenho da ciencia e da técnica, no final do século X V e principio do século X v1, período em que foram iniciadas as primeiras incursoes dos europeus, na ldade Moderna
pelo mar tenebroso para a efetiva explora~ao de novas terras e
povos, era entao inapto para sustentar, em tese, a localiza~ao
ou mesmo a existencia de terra firme além do Oceano Atlantico. Havia pravas substancia is acerca da esfericidade da Terra
mas nouco se acrescentava as conclusoes de AR ISTóTE LES
a inda na Grécia Antiga.

22
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,

GEOLÓGICA DO TERRITÓRIO MARANHENSE

Sao ainda bastante discutidas as teorías que esb~am
explic~oes sobre a orígem da Terra embora seja comum a todas a existencia de urna massa gasosa inicial, em elevada temperatura, da qual teria derivado o nosso Planeta. Da troca de
calor entre a camada , exterior da rnassa gasosa e o espac;o circundante, resultou o resfriamento do material em estado de
fusao, com a conseqüente so iidificac;ao, formando urna cresta inicialmente instável e de pequena espessura.
Sobre a morfologia terrestre a literat ura existente indica um comportamento convergente expresso pelos estudio23
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sos do assunto e registrado nos compendios da história geológica da Terra. Esses co01pendios esquematizam a evo lucio da
superficie sólida da Terra, com base em indicadores que carac·
terizam determinados per(odos. A sucessio de dois ou mais
períodos que apresentam indicadores similares ou de conexidade comprovada e duracio significativa denomina-se Era Geológica.

taram a configura~ao da · morfología terrestre atual. LE 1NZ 1.x
.~r/IARAL, afirmam que a teoría defendida por f"'I RY é atualmente aceita como a mais coerente. 1

•
Orientando seus estudos principalmente sobo enfoque
da horizontabil idade, Alfred WE GN E R, embora nao questione
a ocorrencia de movimentos verticais na crosta terrestre, justifica a morfologia atual como sendo o resultado de sucessivas
transformac;oes, principiadas sobre um único bloco de massa
sólida original, o Pangea. Essa teoria ''foi mu ito criticada mas,
estudos modernos de Geofísica, Geologia Estrutural e Astronomia, dao-lhe apoio novamente"2.

Diversos sao os pesquisadores que teorizam relativamente a dinamica da crosta terrestre, em períodos anteriores a sistematizacao dos conhecimentos da Geologia e da Geofís.ica
modernas e, referenciados por esses conhecimentos, postulam
possíveis transform~oes futuras.

'

Fundados em bases geológicas, l\.10RGAN e seguidores
defendem que a forma atual da Terra é resultante do movimento das placas tectónicas que transportam as áreas continentais
a elas incorporadas. Essa teoria fortalece a proposta por vVEGNE R e utiliza em seu favor as provas geomagnéticas que explicam a dinamica da crosta terrestre.

Como resultado das explor~oes da geodinamica surgiram diversas e diferentes teorías. Entre elas considerou-se mais
significativas as de: Al RY que, partindo das observ~oes feítas
por BOUGUER, em 1749, formulou a teoría do Equilibrio
lsostásico; de WEGNER que, em 1912, formulou a teoria da
Deriva Continental, além de MORGAN e outros, a partir de
1955, que defendem a teoría da Tectonica de Placas. Essas teorías baseiam-se quase sempre em evidencias indiretas e tem recebido sérias críticas, mas paralelamente, tém recebido igualmente, importantes manifest~Oes de apoio aos seus principios.
Em face do imperfeito equilibrio dos blocos continentais irregularmente imersos no SIMA ou crosta inferior o equi1íbrio isostásico de po~oes da crosta terrestre, defendido por
AIRY, é fortemente influenciado pela acio da gravidade o que,
além de impulsionar movimentos verticais nas montanhas, justifica a ocorrencia de deslocamentos horizontais que possibili24

Em seu estudo sobre a evoluc;:ao da Terra, CU NHA afirma que na Era Primitiva existiam dois grandes blocos continenta is: o 1ndo-Afro-Brasileiro e o Arqueo-Artico. Alterac;:oes da
crosta te.rrestre, na Era Paleozóica, modificaram para tres o
número de· unidades que foram denominadas: Gondwana, Canadense e Siberiano. A Era Mesozóica termi nou com quatro
unidades: Afro-Brasileiro, Austro-1 ndo-Malgaxe, Canadense e

•

1

LEINZ, Vitor &AMARAL, Sérgio Estanislau do. Geologia geral. 8
ed. Sao Paulo, Nac i onal, 1980, p. 15.
·

2

PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomor f ologia 3 ed. Río de
Janeiro, FIBGE, 1980, p. 15
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S.iberiano, os quais seriam novamente modificados pelos mov1mentos da crosta, registrados na Era Terciária para a morfologia atual.
'
o esquema de CJ NHA a teoria de WEGNER, a P?rtir do Pangea, verifica-se que ambos sao convergentes d.e de.1xam transparecer certa similaridade, ou seja, permitem 1nfer.1r-se 9ue as modificac;oes sofridas pelo Pangea corresp.ondem as unidades morfológicas descritas em cada era geológica.

•

1ncorporando

Decorrentes de tantas transform~oes sofridas pelos
terrenos cristalinos brasileiros consta, nos mapas geológicos
do · Brasil, urna extensa cobertura sedimentar estratificada,
de profundidade variável e com elementos estruturais indicativos de todas as eras geológicas em diversas regiéSes, exceto
da Era Primitiva.

Para consolidar a idéia de que indeper.dente da validade de qualquer das teorias houve, ao longo da sucessivas eras
geológicas, grande diversidade de modificac;oes na configurac;ao
superficial da Terra, evidencia-se que ·~ distribuic;ao das terras
e mares no passado foi diferente da atual. Em todos os continent~s de hoje ternos registros de antigos mares. As grandes
cade1as de montanhas sao constituídas de rochas sedimentares
marinhas, nas quais sao encontradas conchas e outros restos
de animais marinhos". Estas evidencias ocorrem ao longo de
toda a superf ície territorial do Maranhao, conforme demonstram diversos estudos já real izados. 3

As investig~é5es sobre a geologia e a mineralogía no
Brasil foram iniciada no século XVI.
Tinham como fator
propulsor a poi ítica colonizadora de Portugal e eram direcionadas específicamente para a localiza~ao de minerais e pedras
preciosas destinadas a cobrirem o déficit da Coroa e a financiarem o luxo da Corte.

Na estrutura geológica do relevo brasileiro predominam
os terrenos antigos, cristalinos, originados na Era Primitiva,
com a maior parte dita do período Arqueano. Dessa forma
tende-se a admitir que, sofrendo o efeito das transformac;oes
explicadas tanto por astrónomos como por geofísico$, geólogos ou geomorfólogos ocorreu, no Brasil, a formac;ao de urna
das maiores concentrac;oes de terrenos resultantes do resfría-

t
3

P?PP, ~osé Henríque. Geología geral . Río de Janeiro, Livros Téc .e
C1entíf1cos, 1977 , p. 22

mento inicial da crosta terrestre. Essas terras permaneceram
cont(nuas e pertenceram ao bloco denominado lndo-AfroBrasileiro, na Era Prnterozóica; ao Gondwana, na Era Paleozóica; ao Afro-Brasileiro, na Era Mesozóica e finalmente ao
Continente Americano, na Era Antropozóica.

As investig~oes pioneiras com vistas a explica~ao da
evolu~ao geológica do território brasileiro datam da segunda
metade do século XIX. Entre tantas, Carlota CARVALHO
cita os estudos feítos pelos geólogos: OTTO CLAUS, POH L,
NATTERER, CHANDLESS e DERBY, que apresentaram como resultado algumas conclusoes invulgares. Partindo de observacoes efetuadas nas regioes Nordeste e Centro-Oeste, esses
estudiosos "conclu íram que esta vasta regiao foi urna plan ície
inclinada para o Norte" e que "primitivamente ella existiu
sendo urna grande ilha! como a Austrália, separada de outras
com as quais foi ligada pelo levantamento da cordilheira dos
Andes". Afirmavam também que essa ilha era circundada a
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Noroeste, Oeste e Sudoeste, por dois canais oceanicos que secaram após os movimentos tectónicos registrados no Terciário, alterando a morfologia do Oeste da América do Sul. Esses
c~nais deram orígem aos atuaís vales dos ríos Amazonas e Paraguai.4 Dessas conclusoes comungam parcialmente LE INZ &
AMARAL quando afirmam que, no passado, "quase toda a
Amazonia seria submersa, assim como grande parte do rv1aranhao". 5

. Amazonica
sacia

Na figura 01, apresenta-se o perfil geológico do Brasil
descrito por ~1E NDES & PETR l. No contexto a bacía do Par·
naíba que corresponde ao atual território do Maranhao, figura como urna área de deposi~ao sedimentar. Sua forma~ao é
defendida pelos mesmos estudiosos como senda do período
Siluriano. No int'cio era submersa, conforme atesta a acumul~ao de sedimentos rnarinhos encontrados no seu sítio, seguidos de grossas camadas de sedimentos continentais.
Sobre o Nordeste Ocidental infere-se que sua base geológica esteve sempre acoplada a do Brasil desde a form~ao dos
seus primeiros terrenos, entretanto, o seu perfil estrutural só
comec;ou a se delinear durante o Paleozóico 1nferior específicamente no período Siluriano. Desde entao foram-se estruturando camadas de sedimentos independentes, ao longo dos diversos períodos das eras geológicas subseqüentes conforme demonstra o quadro O1.
Com base no quadro supra, verifica-se que o rnaior nú 4.

CARVALHO , Ca rl o ta. O Sertio. R io de Janeiro, Empresa Editora de obras
Scientíficas e Literárias, 1924 , p. 1

5. LE INZ . Víctor & AMARA L, S4rgio E. do. op cit p. 343
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f

F. seudo brasileiro

a acia Corumbá-Cuiabá

Legenda :

~Escudos

D

· Núcleo Uruguaio Rio-grandense
Bacías paleozóicas

~ Áreas sedimentares c osteiras
t

~

b::::J Bac ía do Pantanal Matogrossense

r1~1 D ire~ao da

X

istosidade

F ig. 01 Mapa geológico do Brasil no pré-Siluriano
(adaptado de Mende s & PETRll
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mero de formacoes geológicas evidenciadas no relevo do f\1eioNorte teve orígem na era Paleozóica. Esclarece-se que as referencias constantes das publicacoes que nomeiam a área como
de estrutura Paleozóico-1\~esozóica, devem registrar apenas o
aspecto cronológico, pasto que, sua caracterizacao litológica
é aceita como sedimentar arenítica dominante em todas as unidades estratigráficas.

OUAORO 01
Perfil geológico do Maranhi o - Piau í
ERA

PERfODO

FENÓMENO GEOLOGICO

Ouaternário

Formac;ao de Aluvié>es
Formac;ao de Praias

Terciário

Formac;ao de Barreiras
Formac;ao Pirabas

Cretáceo

Formac;io Alcantara
Formac;ao ltapecuru
Formac;ao Codó
Formac;ao Grajaú
Formac;ao Sardinha
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Concluiu-se que, embora as circunstancias dominantes
no período em que foram iniciados os primeiros e mais importantes movimentos marítimos fossem desfavoráveis quanto a
possibilidade de obtencao de informacoes concretas sobre a
existencia de terra firme a Oeste do mundo conhecido, com provou-se mais tarde, serem verdadeiras as primeiras suposicoes, após as viagens de circunavegar;ao. Convém destacar ainda o fato de que, na época, os trabalhos cartográficos eram
realizados apenas com base nas informacoes trazidas pelos
exploradores nao merecendo , portante, muita confiabilidade.
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F ormac;io Motu ca
Formac;io Pedra do Fogo

Carbon ífero

Formac;io Poti
Formac;io Píau í

Devoniano

Formac;io Longá
Formac;io Ca~as
Formac;áo Pimenteiras

Si luriano

Formac;io Serra Grande

o
o

<{

Considerando o escapo do presente trabalho julgou-se
necessária a investigacao da evolucao geológica do relevo maranhense, delimitada no 'tempo pela época da ocupar;ao dos
europeus e materializada pela chegada dos franceses. lsto porque, mesmo decorridos quase quatro séculas daquele evento,
a ~ao modeladora dos agentes externos sobre a superfície do
Estado do l\1aranhao nao alterou substancialmente sua morfologia, a nao ser nos leitos dos rios e nas regioes lacustres com
o intenso assoreamento ou colmatagem.
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Fonte: POPP, José Henrique. Geología geral. Rio de Janeiro,
Livros Técnicos e Científicos, 1977, p. 203. (Adap·
tac;io da coluna estratigráfica correlacionada).
\
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Seguindo o modelo de colonizacio desenvolvido por
Portugal e já aplicado em suas colonias da Africa e no Estado
do Brasil,s o Maranhao teve inicialmente explorado o seu po·
tencial económico no tocante aos recursos naturais renováveis.
A essa iniciativa seguiu-se a implantacao da lavoura e, parale·
lamente, a exploracao mineral, de modo similar ao que se pra·
ticava no Brasil.

nhio, nao estavam diretamente subordinados aos governan·
tes e na maioria das vezes dirigiam-se diretamente a Corte pa·
ra tratarem dos seus interesses. Assim, em 1655, o Padre Antonio Vieira oficiava ao Rei de Portugal sobre a existencia de
ouro na regiio do Gurupi. Esse missionário nao foi o primeiro a saber, mas certamente o primeiro ou um dos primeiros
a tomar público o conhecimento dessa riqueza.

As informacoes mais antigas SQbre a estrutura do rele·
vo maranhense, tratando principalmente da superf (cie, foram
produzidas ainda no inicio do século XVI 1 e resultaram de ex·
pedicoes mandadas ao interior do Estado com o objetivo de
descobrir minas· de ouro. Dessas expedicoes nao participavam
pessoas de profundo conhecimento geológico ou mineralógico, razao porque os expedicionários apoiavam-se muito no
conhecimento dos (ndios para a localizacao desse ou de outros minerais, pois algumas tribos já o conheciam e outras usa·
vam pedras coloridas como adorno.
Tendo essas expedicoes um fim tlo específico (a busca do ouro), as informacoes delas derivadas restringiam·se a
esse mineral ou as pedras preciosas eventualmente encentra·
das. f\1uitos detalhes, porém, nao eram diwlgados ou mesmo
registrados, por causa dos interesses pessoais dos governadores, fato que marcou a conduta da maioria dos primeiros governantes do l\~aranhao.
Atuando em consonancia com a doutrina de Portugal,
mas desfrutando de um poder paralelo, os Jesu ítas no Mara·
6.

Destaca-se aqu i o Estado do Brasil porque, em 1821 , o Maranhao passou a
constitu ir um Estado independente, com subordin~o dlreta aCorte.
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No século XVI 11 continuaram as expedicoes exploradoras merecendo destaque as pesquisas soba direcao de rviarcos
BOA VI DA, no vale do Mearim e na regiio do Maracú.
Na segunda metade do século XI X novas investidas desencadeadas por iniciativa dos governos Imperial e Provincial,
resultaram na investigacae---mais detalhada dos terrenos algonqueanos do Oeste e Noroeste do Maranhao, na área entre os
rios rv1aracassumé e Gurupi.
diferenciado da maioria das unidades da Federacao quanto a direcao das frentes de povoamento e coloniza·
cao do interior, as expedicoes destinadas a exploracao de riquezas e a caca
índio partiram sempre do litoral, utilizando principalmente os rios como vias naturais de penetracio.
·este foco de demanda de recursos consolidou-se em funcio
da necessidade de auto-sustentacao e do atendimento aos inte·
resses de Portugal.
~llesmo

ªº

A civilizacao que penetrou no Maranhio vinda da Bahía
e de Pernambuco, através do Piauí, pouco se preocupou com
a mineracao ou mesmo com a préia dos índios, pois possuía o
. seu modelo económico baseado na pecuária.
33
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Em face das perspectivas economicas a estrutura do
relevo brasileiro vem sendo estudada há vários anos. Desses estudos resultaram a avali~io dos recursos minerais e a conseqüente exploracao das áreas economicamente viáveis.
Mesmo efetuados mais sob o enfoque economico do
que cronológico, esses estudos possibilitaram o conhecimen~
to litológico, paleográfico e mineralógico das unidades estru··
turais do relevo através da data~ao radioativa e da análise sedimentológica. Por esse processo foram também determinados .
os períodos de forr:n~o, caracterizados e delimitados os ambientes geotectonic~s e esquematizado o perfil estrutural de
cada regiao em particular.
MENDES & PETRl em sua Geologia do Brasil apresentam urna col~ao de mapas geológicos do território brasi.leiro focalizando as transformacoes ocorridas entre as eras
Proterozóica e Cenozó.ica. Aplicando o princípio da analogía
as informa~oes mapeadas, pode-se inferir que a bacía sedimentar do Parnaíba, na era Pré-Cambriana, estava submersa e que
provavelmente, apresentava relativa declividade no sentido Sul~
Norte. Este raciocínio tem por base as seguintes premissas:
a. no início do período Devoniano o Leste e o CentroSul da bacia do Parnaíba estavam cobertos por ma·;.
res;

sio da bacia sedimentar do Parnafba;

<

d. no Eocretáceo as áreas de Barreirinhas e Slo Luís
representavam fos:sas tectonicas e conf iguravam•
como subsuperfícies;
e. no inicio do Permiano define-se o perfil da t"éde
Piauí, a mais antiga unidade sedimentar da bacía do
Parnaíba;
f. durante a era Cenozóica ocorre a emersio das bacías
sedimentares de Barreirinhas e Sao Lu (s.
Das premissas relacionadas a evolu~io da crosta terrestre na área em estudo,i durante as quatro últimas eras geológicas, apenas a presen~a da plan ície coste ira na extensio meridional da bacia do Pamaíba (fig. 02), área maranhense, sugere ter sido essa regiao urna superficie continental, contrastando como que se defende na figura 01.
Para o estudo da estrutura geológica do Maranhio,
considerou-se as seguintes unidades geotectonicas: escudo cris-·
talino · e as bacias sedimentares do Parna(ba maranhense, de
Barreirinhas e de Sao Luís.

Escudo cristalino

b. no final desse mesmo período geológico apareceu, na
borda meridional dessa bacia sedimentar, urna planície costeira de extensio significativa;

Das análises da estrutura geológica do Maranhao executadas até o presente, as amostras de rochas mais antigas foram encontradas nas regioes Leste e Oeste do Estado.

c. a partir do Eomesozóic.o se configurou urna regressao
mais acentuada dos mares com a conseqüente emer-

No Leste foram qualificadas como representantes do
período Algonqueano algumas ocorrencias de rochas do tipo

34

35

O Maranhio
Primitivo: uma tentativa de
reconstitu~o
.
.
-

Antonio Cordeiro Feitosa

gnai• granftico, localizadas no leito do rio Pamalba, alguna
quilometros ao norte da confluAncia com o rio Lo,,P, 11U
afluente pela margem direita. A localiz~ d9181 rochas em
território maranhense compreende a regilo Nordeste do Estado, em área dos munic(pios de Añiió• e Slo Bernardo.
Na regilo Oeste do Maranhió os afloramentos rochosos da era Prá-Cambriana compreendem o bloco litológico do
núcleo Gurupi, que ocupa extensa área entre os rios Gurupi
e Turi19U, estendendo-se tambeim para as regi6es Leste e Nordeste do Estado do Panl. Nma unidade geotect6nlca encontram-se terrenos proterozóicos encravados em rocha arqueoz6ic• (fig. 03) •ndo, os primeiros, responsaiveis pela ocorrincia d& mfnerais metálicos na regilo, onde o ouro 1' 1 conhecido desde o llk:ulo XVII.
Ems amostras de rochas indican uma exlsdncla IU·
perior a dois bilh0es de anos. Foram colhfdas numa ragilo de
"topografla senil, onde a pediplan19io arrasou as form&QOes
arqueozóicas e proterozóicas cujos dest~os constftuem pi•
cares aur(feroa." 7
Leqenda :

~
~ Mac~o do Gurupi

~Mar epicontinentaf

•

Por outro lado, nio slo conhecid• explor190es geológicas feit• em camadas de grandes profundidad•, o que cer·
tamente resultaria na identific19io ·de roch• primitiva. Há
ainda, considerando-se a di~ da xlstosidade identificada
em alguma pesquisas geológicas, conclusé5es que atribuem .,.
alongamento direcional no •ntido Sul-Norte, prolongando• do Sul de Minas Gerais atti a bacía sedimen11r do Pamalba.
7.

F ig. 02 Mapa geológico do Maranhio no Mesodevoni81'.lo
(Adaptado de MENOES Ir PETRI)
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OLIVEIRA, Avellno lgnécio de Ir LEONARDOS, Othon Henry. Geolo• do
Br•ll. 3 ed. Recite, SUOENE, Col. Moaoroen•, v. LXXII, 1978, p. 121
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Bacías sedimentares

Cerca de 90% da superf ície do Maranhao compoe-se
de rochas sedimentares cuja acumu la~ao foi iniciada na era
Paleozóica, com a defini<;ao do seu ¡Jerfil a partir do período
Siluriano.

/

Essa grande área sedimentar denominada inicialmente
"bacia do Parnaiba" , possui sedimentos originários de dois
ambientes distintos: o ambiente marinho e o continental, distanciados entre si quanto ao espac;o de origem e quanto ao
tempo.

·'

Posteriormente, após a subsidencia da atual bacía
do Parnaíba, delineou-se o perfil das duas fossas tectónicas
situadas próximo a sua extremidade Norte, que sao classificadas atualmente como unidades estruturais independentes
e conhecidas como bacia de Barreirinhas e bacia de Sao Luís,
em cuja evolu~ao também se evidenciam sedimentos marinhos e continentais.

Legenda :

~¡;.j Terrenos cristalinos

D

Terrenos sedimentares

•
Fig. 03 Mapa dos terrenos pré-silu riano s do Maranhao
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As camadas mais antigas da área sedimentar do Maranhao estao situadas num plano inferior em rela~ao aos sedimentos mais recentes e foram originadas e consolidadas em
ambiente marinho. As rochas consolidadas desse material detem fósseis de animais aquáticos e anf 1bios que existiram durante os primeiros séculos do período Devoniano, quando
mais da metade da superfície do Maranhao estava submersa
sob mares rasos e quentes (fig. 04) .
Essa época, marcada por urna intensa atividade de
transgressao marinha, representou o período de maior avan39
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mada do Maranhao ou Meio-Norte, está delimitada: ao Norte
pelas bacias litorineas de Barreirinhas e Sio Luís, das quais
é separada pelo "Arco Ferrer-Urbano Santos"; a Leste, Sul
e Oeste, pelos terrenos cristalinos e suas respectivas coberturas sedimentares que comp0em o escudo brasileiro, particularmente pelas serras e cnapadas do planalto atlantico e por
formacoes morfológicas similares do planalto Central. Sua
área mede aproximadamente 600.000 km2, distribuidos pelos
Estados do Maranhao, Piau í e partes adjacentes dos Estados
de Goiás e Pará.

i' documentados),

do mar sobre • superf (ci•
continentais do Brasil e da América do Sul, ocomdo no
90 (entre os

Eodevoniano.
No final do período Devoniano com~oo a regresslo
mais acentuada das m81S8S 1(qu idas. Em decorrencia de movimentos 1Ubcrustais e da acumul~lo de sedimentos • terras
Imana 1e>freram suceaivos levantamentos, resultando na
emenlo de algumas áreas do atual Estado do Maranhio
(fig. 04). Com isso, sobre os detritos marinhos paleozóicos,
iniciou-se a depos~lo de materiais orginicos e inorginicos
provenientes d• áreas continentais mais elevadas.

A primeira investig~ao geológica da bacia sedimentária do Parna1ba, obedecendo
a urna maior sistematizacio, foi
'
fe ita no in ício da segunda década do século XI X por Miguel
Arrojado LISBOA e Horátio L. SMALL, os quais documentaram a orígem e descreveram as características dos terrenos
da regiao, com base nas propriedades físico-químicas das rochas analisadas e em fósseis nelas encontrados. LISBOA explorou principalmente a área situada no Estado do l\1aranhio
enquanto SMALL deteve-se particularmente no Estado ~o
Piau i. (fig. 04).

Merece destaque o fato de que tanto os sedimentos
de orígem marinha como os de or(gem continental, nio sofreram dobramentos ou modific~es estruturais que poaibilitaaem detectar atividades tectOnicas ou wlcinicas a partir
do Cenozóico. Por outro lado, em meados do -'culo XIX,
foram registrados doil abalos s(smicos de pequena intensidade em áreas das bacias de Barreirinhas e Slo lu(s. Tais fenl>menos, porém, sugerem antes um movimento de acom~o
de camadas de sedimentos do que a ocorrinc!J de presslo
magmática nas regi6es af9tadas.
Nlo obstante, foram encontradas algumas evidincias
.de falhamentos na form~o Codó; e justificadas como resultante de atividades tectonicas a exist.,ncia de terrenos cretácéos no interior a pouco mais de 1.000m de altitude.
Bacía ledimsntar do Parna1oa
A área sedimentar da bacia do Parna íba, tambéni ch•
40
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Nos trabalhos produzidos por LISBOA, publicados
em 1911, encontra-se o primeiro mapa geológico detalhado
da hacia do Parna1ba. Este, atribui a abrangencia da bacía a
extensas regioes dos Estados do l\1aranhao, Piau i' e Goiás e localiza a Leste e Centro-Sul do ~1aranhao, terrenos paleozóicos
permianos e terrenos mesozóicos triássicos e cretáceos.
Em 1914 o mesnio estudioso levou a público o perfil
geológico da regiao estudada através dos Estados do l\1aranhao
e Piauí, focalizando o corte no sentido longitudinal e abran41
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gendo, no l\i1aranhao, o alto curso dos rios Grajaú, ~.1íearim,
Corda, Alpercatas e ltapecuru, passando próximo a Pastos
Bons e atingindo o médio curso do rio Parnaíba.

••

Ne relatório sobre os estudos efetuados, LISBOA localizou e nomeou cada unidade estrutural, justificando o período em que se originou e descrevendo as suas particularidades. Assim, definiram-se: séries, formacoes e camadas com
as respectivas idades devidamente estabelecidas.

Camadas Pastos Bons - superpostas ao arenito Sao Bartolomeu, essas camadas sao constitu ídas de rochas sedimentares com predomínio das c·ores verde e chocolate, intercaladas
por estratificac;oes de folhelhos, leitos calcáreos e de um arenito branco. 1ncrustados nos leitos calcáreos encontram-se alguns veios de Opala.

No Maranhao foram nomeadas as séries Parnaíba e
~1earim compreendendo as seguintes unidades estruturais:
arenito Jaboti, arenito Sao Bartolomeu, camadas Pastos Bons,
arenito Cágado, arenito Croatá, arenito Corda e lava Básica.
Arenito Jaboti - compreende a área dominada por
rochas sedimentares areníticas, situada entre os municípios
de Nova lorque e Barao de Grajaú. Essas rochas apresentam
eixo de xistosidade no sentido Sudoeste-Nordeste e possuem
colorac;ao avermelhada sugerindo urna cimentac;ao ferruginosa ou lateriz~ao, com incrustac;oes de manchas purpúreas,
.folhelhos arenosos cor de chocolate e rochas p isol íticas, assentando-se sobre o arenito Mendes, da série Piau í. Esta série foi
estudada inicialmente por S~AALL (1914). Cobre a maior parte do Estado do Piau í e penetra en1 pequenos trechos do ~~a
ranhao, através do rio Parnaíba.8

8.

OLI V EIRA, A velino l gnác io de &
p. 355 e 390.

LE ONAROOS,
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Arenito Sao Bartolomeu - está situado a Oeste do arenito Jaboti, entre os municípios de Pastos Bons e Riachao. t
dominado por rochas de coloracao acinzentada, sendo friáveis
em algumas áreas, duras e vítreas em outras, sugerindo urna falsa estratificacao.

Arenito Cágado - denominacao atribuída aos afloramentos de rochas encontrados nas escarpas dos chapadoes sedimentares do Sudeste do rvlaranhao, na vertente do rio Par·
naíba e em oposicao a esse sítio, na bacia do rio ltapecuru.
As rochas dessa camada apresentam coloracao miscigenapa de
bre:1nco e verde, denunciando urna possível cirnentacao com
carbonato de cobre.
Arenito Croatá - ocorre na regiao de Coroatá. ~ conhecido por possuir cor rósea manchada de branco e intercalada de folhelhos cuja meteoriz~ao produz solos argilosos
amarelados.
•

Possuindo caracteres mais recentes, LISBOA identifi·
cou urna regiao situada no alto curso do rio rv1earim e delimitada no sentido longitudinal pelos vales dos ríos Alpercatas e
Grajaú . No conjunto, essa área sedimentar é caracterizada pelo domínio da cor vermelha com incrustacoes de basaltos com
forma amigdalóide. A essa regiao o pesquisador denominou
série Mearim.
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Na descricio dessa série nomeou-se arenito Corda ~ faixa sedimentar de topografia tabular, caracterizada· por possu ir
grande número de pequenas colinas de sedimentos arenosos,
com espessura média de aproximadamente 100 metros e color~io avermelhada. Destaca-se, nesse contexto, o trecho situado entre os cursos dos rios Alpercatas e Corda que apresenta
aparencia c¡.rartzi'tica. Em poucas áreas localizadas aparecem
roch¡:1s basálticas que sugerem urna ori'gem diferenciada do
conjunto.

•

Posteriormente outros pesquiudores como SOPPER,
CAMPOS, REGO, MIRANDA, PAIVA E LEONARDOS, Ulm·
bém pesquisaram a estrutura geológica da bacia do Parnaaba.
Entre estes estudiosos destacaram-se, na área maranhense dessa bacia, as contribuicoes de CAMPOS sobre o vale do rio ltapecuru9 e REGO, sobre o vale dorio Tocantins. 1o

OUADRO 02
Estrat igrafia da área sedimentar da bac ia do Parnaíba no Maranhao
'

IDADE
MEARIM

Desses estudos resultaram evidencias de que o perfil
da coluna geológica demonstrada por LISBOA, referente a série Pamaíba, apresenta algumas unidades estratigráficas dispostas em posi~ao duvidosa, particularmente quanto a data~ao,
em virtude de alguns fósseis localizados próximo a cidade de
Carolina, encontrados por REGO, os quais indicam mais urna
formacio triássica do que permiana como afirma LISBOA.
Mas esse mesmo pesquisador passou a considerar que a dita
regiao seria de orígem cretácea com base em fósseis encontrados posteriormente.
9.

CAMPOS, Luis F . Gonzaga de. Notas sobre algumas localidades da costa Norte
e Nordeste do Brasil onde se encontram fósseis terciérios e cretáceos. Mon. IV,
Ser. Geológico e mineralógico do Brasil. 678~80, 1924.

10. REGO, Luis Flores de Moraes. Notas geográficas e geológicas sobre o rio Tocan·
tins. Bol. IX, Mu•u P1raen• Emílio Goeldi, 277-282, 1933.

44

OLIVEIRA & LEONARDOS11 elaboraram um quadro sobre a bacia do Parnaíba onde correlacionaram as inform~oes produzidas por LISBOA e SMALL. Porém, considerando a delimita~ao espacial deste trabalho e a conceptualiza~ao adquirida, preferiu-se esquematizar o perfil da área sedimentar do ~1aranhao estudada por LISBOA, destacando as séries com suas respectivas idades e camadas, conforme o quadro 02.

S ~RIE

CAMADA

ESTRATIG RAFICA

--

Triássico

Lava Básica
Arenito Corda

Triássico

Arenito Croatá

Camadas

Perm iano

Arenito Cágado

ltapecuru

Permiano

Camadas Pastos Bons
Arenito Sao Bartolomeu

ou

PARNA(BA

Arenito Jabotí
Fonte : OLI VEI RA, Avelin o l gnácio de. & LE ONARDOS,
Oton Henry. Geologia do Brasil. Recife, 1978,
. p . 450

•

Em sua viagem pelo interior do M~ranhio a servico da
Comissao de Estudos do Sertao Maranhense instituida no Governo do Dr. URBANO SANTOS, Antonio DIAS percorreu
o vale do rio Mearim e o alto curso dos rios ltapecuru, Balsas,
11. OLIVEI AA, Avel ino lgnácio de & LEONARDOS, Othon Henry, op . cit. 39091e450-51 .
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Grajaú e Tocantins (lado maranhense). No relatório de sua
viagem
sob o título "O Sertao Maranhense - esboco geológi,
co, physiográphico e social", DIAS defende a existencia de
tres séries geológicas distintas: o complexo fundamental; a
formacao maranhense e a forma~o das chapadas.

na estratigráfica da Formacao Maranhense com as forma(foes
da série Parnaíba proposta por LISBOA. O quadro demonstrado permite diferenciar o período de form~ao e algumas
propriedades das rochas anal isadas.

Complexo Fundamental - envolve toda a afea de rochas básicas do sertao maranhense. Nesta série o autor incluí
tanto os terrenos arqueozóicos (embasamento cristalino e metamórfico), como as ocorrencias de rochas magmáticas de textura granular, fina, conhecidas como trape basáltico, provavelmente mais recentes do que os primeiros.
A área do complexo fundamental, no f\1aranhio, constituí o prolongamento do embasamento cristalino do Planalto
Central Brasileiro que se ramifica em duas form~oes de idades diferentes. Urna estende-se no sentido direcional Nordeste-Noroeste, com ocorrencias de rochas de gnaisse e granito,
e outra no sentido Sul-Norte, onde domina o basalto. Afir!Jla
também o pesquisador, ser "possível que a massa básica seja
urna cobertura do complexo cristalino metamórfico que forma
o substrato mais profundo do Maranhio". Refo~a essa posicao,
a tese de que "a zona granítica.e diorítica penetra no f\~aranhio
pelo Gurupi e forma as quedas d~água dos rios ltapecuru e Munim e ocorre em pequenos afloramentos na regiao de Perizes".
Forma~o

Í'i1aranhense - com esta denomin~ao foram
grupados os terrenos sedimentares situados verticalmente entre o complexo fundamental e a formacao das Chapadas. Assim, a Formacao l\~aranhense pertencem sedimentos de várias
idades geológicas, conforme demonstra a col una estratigráfica
constante do quadro 03, onde se procura correlacionar a colu·46

OUAORO 03
Coluna estratigráfica d a F ormar;io Maranhense
ORO. IDADE

-

6

5

4

Oligoceno

TE AMOS LI TO l:.OGICOS·FOSSI Lll=E ROS

Arenito ferruginoso e canga ... . ....
Arenito grOlleiro ... .... .. . .. ...
Arenito-sac aróide branca ...... .. .

OCOAAEN CIA COA AEL A<;:AO
San ta
Maria
Ponta etc.
Série
Transval,
Pe·
dreiras
Santa Maria
Ponta etc .
Araripe
Transval, Pe·
cJrei tas, 1ta ir.e·
vas do Mearim.

Horizonte betuminoso .... .. .....

Aio Corda

Folhelhos, calcáreos ....... . .... .
Arenitos, mol_. e merma . . . .. .

Mirador
Aio Balsas,
Loreto

Eoceno

Série

Sedimen~io

de caráter litoral ,
regul1r regreaivo ... . .... .. .....

3

Cnttáceo

Cllcáreo e arenitos compectos
com c oncha dll univaln e fo·
ram in íferos ( 71 .................

.

ltapecuruzinho,
Pastos Bons,
Carolina.

lmperatrii ,
Pono Franco.
Riachio. Gra·
jaú , Barra do

Pamaíba

de

LISBOA

Cordl .
2

1

Triássico

-

Ouartzitos

...... ....... ... ....

Lapa da fonnacio Maranhense,
constitu ida pelo complexo cris·
tal ino e o trapp

Pesqueira,
no rio Grajaú .
Aio Macapá.

-

47

Cear~

de
Grandall

-

Fonte: OLIVE IRA, Avelino l11nácio de. Minerais metálicos. Bra·
sil. DNPM. S.V~ do Fomento di Produ~ Minerel. Boletim, Rio de Janeíro, 29, 1937, p . 27
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A atribuicáo de formacio Terciária Superior asérie ge~
lógica das chapadas do Maranhao supoe certa dificuldade quan:to a delimitacao cronológica dos sedimentos, considerando-se
a nao ocorrencia de fósseis e a divisio do Terciário por alguns
autores que denominam Ouaternários os sedimentos dos dois
últimos per(odos daquela era geológica.

Formacao das Chapadas - Os chapadoes sedimentares
do Maranhao (quadro 04), foram considerados por ·01AS como um todo continuo,'' com base na composicao arenosa
ou areno-argilosa, ao qual se atribui urna orígem Cenozóica
Superior, embora destacando a ausencia de fósseis que comprovassem essa datacao. Sob a formacao de Chapadas, integrando a form~ao Maranhense, o pesquisador registrou a ocor·r~ncia de estratificacoes diferenciadas, esquematizando, em
ordem decrescente, a seguinte série geológica: rochas verdes,
calcáreo 1ítico, calcáreo,
folhelhos argilos, argila calcárea,
argila com intercalacoes salinas, arenitos moles, argila ferruginosa e arenito.
11

OLIVEIRA & LEONARDOS em sua geología do Brasil, afirmam que os terrenos da formacao Cretácea localizados
e mapeados por LISBOA na bacia do Parnafua, aos quais denominou "série Grajaú," ocupam áreas bastante restritas no
Maranhio e que estudos posteriores demonstram maior abrangencia de terrenos originados nesse período da era Mesozóica.

QUADRO 04
ci;tratigrafia ~a Formar;ao Chapada

Observando o mapa publicado por Lisboa (fig. 04) verifica-se que esses terrenos compreendem o médio e alto curso dos rios Grajaú e ltapecuru, o alto Mearim e o baixo Gurupi, além de um pequeno trecho do escudo do mesmo nome.
Assim, infere-se que a dilatacao da área cretácea deve-se a inclusao de terrenos cretáceos da regiao do médio e alto Tocantins, estud~dos por REGO e nos do Oeste e Noroeste maranhense, na área delimitada pelos rios Gurupi e Turiacu, descritos por Horácio Capper Alves de SOUZA.

.

ORDEM
1

OCORRENCIA

TERMOS LITOLÓGICOS
Arenito

. ... . .... .

..

CORRELACAO
Formacao

Cachoeira grande

das

do Corda(?)
2

Argila ferruginosa
(canga) . . . . . . . . . .

Pedreiras, Morro
dos Urul11s

3
4

Arenitos moles dos
tombadores

.

Barreiras
Terciárias

'

.Tauá colorido com

intercafat;aes salinas

5

Argila calcárea

6

F olhelhos argilosos em
níveis extensos . . . . . . .

-

do
Amazonas

Serra da Desordem

Serra das Covoadas

Lapa da formar;io Maranhense ou trapp basáltico
Fonte : OLIVEIRA, Avelino l. Minerais metálicos. Brasil. DNPM . SFPM. Boletim,
R. de Janeiro, 29. 1937 p. 26
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As conclusoes de CAMPOS sobre o vale do ltapecuru
nao parecem acrescentar nada de significativo ao trabatho de
LISBOA sobre os terrenos cretáceos, em se tratando da abrangencia da área estudada.
Descendo a maior nível de detalhes, MENDES defende que os sedimentos cretáceos das áreas centrais da bacia do
49
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Parnaíba sao ainda pouco conhecidos, entretanto, afirma serem cretáceos os terrenos das fqrm~Oe.s Corda, Codó e ltapecu ru os quais teriam se forma<io em ambiente predominantemente marinho. t de se supor que as ~videncias fósseis quemotivaram tais conclusoes correspondem a pequenas amostras, ou
restringem-se a ambientes de pouca profundidade.
Em 1973 BRITO defendeu que a história geológica da
bacia do Parna1ba pode ser resumida em tres fases. A primeira,
iniciada no fim do Ordovinciano ou no in ício do Siluriano S6
completou no período Carbonífero. Foi marcada por intensa
transgressao marinha (fig. 05). No Maranhao os terrenos desse
período localizam-se na regiao de lmperatriz. A segunda fase,
do Carbonlfero Superior ao Triássico, tem como representantes no l\~aranhao as formacoes: Pedra oo Fogo e Pastos Bons.
A terceira fase, a partir do Cretáceo, tem presenca rnais significativa nas formacoes C,orda, Codó e -ltapecuru. Esta fase se
estende até as bacías de Barreidnhas e Sao Lu (s onde seus terrenos atingem cerca de a.ooo :rnetros de -p.rofu~ndidade em pe- - -- · quenos trechos.
\ -=-·_; _ _;~~=J

Legenda ·

Terrenos cretáceos

-7

No

~u tr.abalho "Geolo~~~ª~~~acifs·
sedin1entares bra--=

[Il1J Terrenos T riássicos

sileir~s·: apresé'ntad~ ao:~artici~~~Semana de E~udos

~ Terrenos perm ianos

do Rto de
Jane1ro, o autor · tent'a bttrfelac1olaí-::.
as:-ijac1as sedimentares do
tl!--,.,-;:=--Nor~este brasileiro co1'~:bacia ~ó~ _P·~ a(ba e defende a oríg'ém (_d~t ~llgulfias' 1 fÓrr~acoW dessa ft:>~, em território do Mara~-.J:·
nhao com base no quadro:::Q6.
,

Terrenos cristalinos

o

Terrenos nao explorados

Fig. 04 Mapa geológico do iviaranhao (adaptado de LISBOA, 1911)
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Geol~g1cos: , p;.~~,o~v~?ª tpel1a U~1v~s-1íi~ . =~edera~
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· ~nf)"1¡rfl~, 1fi~'
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Confrontando os resultados apresentados por BRITO
com os relatórios de estudos anteriores, conclui-se que este pesonc1rtov9bo:i on o-·rii1&1P.M al""! 01! r º'º~ ¡¡qn~ ao .Qi ~
quisador defende a maior ~nii9JJ'~~~..,~~1 ~J.Q\.Jffi~~A~ormacoes
5"f'.l 51
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sedimentares da bacía do Parnaíba, no Maranhao, cujo perfil
no seu entender ocorreu a partir do final do período Ordovinciano. Por outro lado, segundo o mesmo autor, o suf?strato
do bloco Afro-Brasileiro da era Proterozóica permaneceu unido enquanto evoluiu a formacao do Oceano Atlantico até a
ruptura do último elo de ligacao entre os atuais continentes
africano e brasileiro no final do CretáceC'I Superior e início do
Paleoceno. Essa última ligat;ao acorrida a altura da Paraíba,
no Brasil e do Camerum, na Africa.
A bacia do Parnaíba nao teria sido afatada durante o
processo de formacao ~o Oceano Atlantico pois conforme se
depreende da análise da fig. 01 compreendia, a época, a regilo
setentrional do escudo brasileiro.
Bacía de Barreirinhas

Legenda:

O
~
~

Sacia paleozóica

Terras emersas: Núcleo Gurupi

Mar epicontinental

Fig. 05 Mapa geológico do Maranhao no Eodevoniano
(Adaptado de MENOES & PETRI)
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Esta denominacao corresponde a ·área sedimentar situada a Nordeste do Maranhao (fig. 06), aberta ao Oceano
Atlantico ao Norte e delimitada: ao Sul, pela bacia do Parna(~
ba; a Leste, pela bacia costeira do Piau ( e a Oeste pela bacia
de Sao Lu t's.
A extensao da bacía de Barreirinhas é avaliada por
REZENDE ~~ ARAÚJO, em sua "lntegracao geológica regional das áreas continental e oceanica da bacia de Barreirinhas/'
em cerca de 85.000 km2 enquanto ~JIENDES E PETRI, em
sua "Geología do Brasil", consideram a bacia de Barreirinhas
correspondente a urna fo$a tectonica com área equivalente
a 60 x 250 ·km ocupando o litoral maranhense entre a baía
53
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OUADf'.tO 05

Coluna geológica da bacía do Pamaíba no Maranhio

IDADE

BACIA DO PARNA(BA MARANHENSE
-.

.

Paleoceno . . ..... . ... . ... .
Campaniano-Maastrich tiano ..

-

Turoniano . . . . . ... . . . ....

-

Albi.,o ....... . .... .. .. .

ltapecuru

Aptiano ..... . ...... . ...

Cod6

Neocomiano . ...... . ... .

Corda

Juréssico Superior . . ......

-

Juréssico-T riássico .. .. .. . .

Pastos Bons (?)
Samba iba
Motuca

Permiano .. .. ... . . ..... .

Pedra do F ogo

Carbonífero 1nferior ......

tmperatriz

Devoniano .. .. .. . . .. . .. .

-

Siluriano .. . . . .. ....... .

-

Legenda :

(?)

f::;] Ocorrencia

llID
•

Fonte : BRITO, lgnácio Aureliano Machado. Semana de Estudos Geológicos. ltaguaí,
maio 1973, Coletinu de trabalhos ..,,.•ni.dos nas tris prirneiras Sem.-

nas de Esuulos Geolbgicos em 1973, 1974 e 1975, ltaguaí, UFRJ, 1976
p. 62
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de sub-superfície

Áreas Aflorantes

1.

Bacía de Sao Luís

2.

Bacía de Barreirinhas

J.

Bacia do Parnaíba

F ig. 06 Mapa geológico do Maranhio no período Cretáceo'
(Adaptado de MENDES & PETRI)
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de Sao José e a foz do rio Parna1ba. Dessa área cerca·de 92%
sáo subsuperf(cie. 12

em camadas estratigráficas de pee.,..en?. espessura, sobrepostas a
sedimentos antigos mais profundos, com até 8.000 m de profundade.
Na superf ície con'tinental, ao Sul da linha litoranea e
tora do leito dos rios, dominam os sedimentos ·terciários, de
textura argilosa e arenítica, além da ocorrencia de conglomerados. Na área sujeita as oscilac;oes da maré e as cheias dos rios,
localizam-se sedimentos quaternários em suspensao nas águas
correntes. Na plataforma continental, em virtude do moderado desn ível topográfico, os sedimentos encontram-se acomodados e em fase de consolidac;ao.

O conhecimento mais sistematizado da estrutura sedimentar dessa regiao só foi detalhado após os trabalhos de pesquisa desenvolvidos sob os ausp ícios do Conselho Nacional
do Petróleo como parte de sua poi ítica energética, incrementada a partir da década de quarenta. Essas pesquisas tiveram
como foco toda a área sedimentar do Brasil e, no Maranhao,
foram concentradas nas regioes: Centro-Sul (Carolina, Balsas,
Riachao e Alto Parnafba) e Norte-Nordeste (bacías de Barreirinhas e Sao Lu i's). Como resultado dessas pesquisas evidenciouse o perfil estratigráfico das áreas estudadas cujas informac;o~s
sobre o Norte do Maranhao quase inexistiam.

TI BANA & TON IATI, em seu Estudo petrogenético dos
calcáreos da · formacao Barreirinhas", destacani nesta regiao
duas áreas sedimentares distintas, ambas formadas em ambiente marinho, diferenciadas principalmente pela profundidade
e pela moviment~ao da massa 1íquida. Esta proposic;ao é comprovada por ZE~}.BRUSCKI et alii, em sua "Fisiografia e distribuic;ao dos sedimentos da plataforma Norte brasileira" que,
com base na análise de fotografías submarinas, localizou tres
níveis diferentes qe profundidade da árlla submersa da bacía
de Barreirinhas.
11

Sendo urna fossa tectonica ocupada por sedimentos,
a bacia de Barreirinhas possui núcleos litológicos diferenciados,
o que justifica a compartimentac;ao delineada em quase todos
os estudos sobre a área, entre os quais destacamos os de: LI IV'.A,
NOGUTI, rJ!ENDES & PETRI, PAMPLONA e REZENDE &
ARAÚJO.
Correlacionando as informac;oes de NOG UT 11 3 com
as induc;oos inferidas a partir da evoluc;ao estrutural do relevo
brasileiro explicada por MENDES & PETRI, entende.. queos sedimentos superficiais da bacía de Barreirinhai repousam
•

12. HEZENDE , W. M. de & ARAUJO , G. lntegracao geológica regional das áreas
continental e oceanica da bacia de Barreirinhas. Congresso Brasileiro de Geo·
logia, 24 . Brasília-DF , 1970. Sociedade Brasileira de Geología . Bol. Esp . nC? 1,
171 - 173.

13. NOGUTI , l. lntrodu~io a estratigrafía da bacia de Barreirinhas. PETROBRÁS .
Relat6ri o inédito n<? 219, Belém, 1964, 21 p .
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Por estas informac;oes pode-se inferir serem os ambientes sequenciados no sentido Sul-Norte, posto que, possuindo
as correntes submarinas um eixo de deslocamento longitudinal
e tendo esses ambientes alinhamento semelhante, nao apresentariam desn íveis acentuados.
As camadas sedimentares mais profundas e estruturadas da bacia de Barreirinhas acomodam-se sobre rochas siluro'
carboni'feras. Sao representadas por sedimentos cretáceos da
forrna~ao Codó, da bacia do Parna íba. Sobre a formac;;~o Codó
57
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superpoem-se os grupos: Canárias e Caju; a formaoao Pirabas,
a série Barreiras e a form~ao Pirapemas.

Pirapemas, situada a margem do rio ltapecuru entre as cidades
de ltapecuru-Mirim e Corqatá, a altura do quilometro 183 da
Estrada de Ferro Sao Luís-Teresina.14

Grupo Canárias - caracterizado pela ocorrencia de con- .
glomerados, arenitos, siltitos, folhe.lhos e calcáreos. Ocupa a
regiao Leste da bacia de Barreirinhas e divide-se segundo MENDES & PETRI, em duas unidades: a forma~ao ltapecuru e a
forma~ao Tutóia, respectivamente em ambientes salobre e marinho. Em 1975 urna equipe de geólogos da Companhia l\~ara
nhense de Pesquisa Mineral, dividiu o grupo Canárias nas form~oes: Arpoador, Bom Gosto, Tutóia e Barro Duro.

Pirapemas - é urna form~ao marinha praiana constituindo urna unidade da série Barreiras, situada no baixo curso do rio ltapecuru, próximo a cidade de Pirapemas. As
rochas dessa área possuem alta incidencia de fósseis e colora~º púrpura ou esverdeada.

Grupo Caju - ocupa a parte Oeste da bacía de Barreirínhas e compreende, segundo MENDES & PETRI, as forma~oes Barreirinhas e Humberto de Campos, caracterizadas por
calcáreos e margas, além de argilitos, siltitos e arenitos. No segundo volume do Relatório de Com!"il~ao e Análise... da Bibliografia Geológica e dos Recursos ~1iinerais do ~1aranh...ao (COD~MINAS, 1975), atribui-se ao grupo Caju, as form~oes: Pregu1~as, Bonfim e Humberto de Can1pos.

Essa área sedimentar está situada no litoral maranhense,
a Oeste da baía de Sao José, abrangendo as terras emersas da
Baixada Ocidental Maranhense e parte das submersas que constituem o seu prolongamento. i: urna bacia sedimentar aberta ao
Norte, para o Oceano Atlantico e limitada: ao Sul, pela bacia do
Parnaíba; a Leste, pela bacia de Barreirinhas e a Oeste pelo núcleo Gurupi, do escudo brasileiro.

Form~ao

Bacía de Sio Luls

Como a bacia de B.arreirinhas, considera-se ter sido abacia de Sao Luís uma fossa de orígem tectonica, atualmente ocupada por sedimentos de diversas eras geológicas, embora as pesquisas conhecidas nao permitam inferir-se conceitos absolutos.

Fo~ma~o

Pirabas - é admitida na área de Barreirinhas
'
...
como o prolongamento das form~oes rochosas da regiao de
Pirabas no Estado do Pará. ~ representada na regiio 9or rochas
calcáreas fossilíferas intercaladas de arenitos, localizados em
pontos esparsos de toda a bacia sedimentar de B'1rreirinhas.
Série Barreiras
comp6e-se de blocos localizados em
pontos esparsos, ao longo do litoral e no interior acompanhando o leito dos rios. Resulta da ~ao erosiva das éiguas correntes. Na bacía de Barreirinhas a melhor amostra é a forma~ao
58
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Os terrenos mais antigos já localizados nessa bacia sedi·
mentar sao do Cretáceo Superior (form~ao ltapecuru), o que
significa urna orígem relativamente recente, entretanto, nio
sao conhecidas sondagens mais profundas. Considerando-se o
seu isolamento da bacia do Parna1ba pelo Arco de Ferrer '
14. OLIVE IRA, Avelino lgnácio & LEONARDOS, Othon Henry, op. cit. p. 660-61
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e Análise da Bibliografía Geológica e dos Recursos Minerais
do Maranhao (CODEMINAS, 1975 v. 2), demonstra-se a ocorrencia de sedimentos cretáceos (form~ao ltapecu ru), terciários (formac¡ao Pirabas) e quaternários (formac¡ao Sao Lu °is).
A forma~ao ltapecuru constitui a base da coluna e é caracterizada pelo dom ínio de rochas aren íticas e argilosas intercaladas
por folhelhos. A for~~ao Pirabas, mais recente, apresenta domínio de rochas calcáreas areníticas e argilosas e na formac¡ao
Sao Luís, dominam os materiais inconsolidados dos quais fazem parte as dunas, aluvioes e lateríticos.

Urbano Santos entende-se que a deposi~ao dos sedimentos da
bacia de Sao Luís pode ter duas causas. A primeira, resultante
do nivelamento das bordas da bacia do Parnaíba determinando
a continuidade do deslocamento dos materiais por sobre o Arco Ferrer - Urbano Santos, após o seu colapso.15 A segunda,
em decorrencia de falhamentos que ocorreram na regiao em
época contemporanea dos sedimentos mais antigos.16
Os primeiros estudos dos sedimentos da bacia de Sao
Luís parecem ter sido feitos por PENNA (1876) e \"'HITE
( 1887), quando foram classificados como da forma~ao Pirabas,
com idade provavelmente Cretácea. Em 1924, os estudos fei-

OLIVEIRA & LEONARDOS (op. cit.) classificam co-

tos por CAMPOS e por rv1AURY, delinearam o conhecimento
mais sistematizado da regiao. CAMPOS, estudou os sedimentos
que foram encontrados no lugar Ponta Grossa, próximo ao Farol de Sao· Marcos, aos quais OLIVEIRA 17 atribui idade Cretácea, enquanto MAURY corrigiu a idade dos terrenos datados
por VJHITE, demonstrando serem miocenicos. Seguiram:se novos estudos até que, em 1951, o Conselho Nacional do Petróleo publicou o primeiro mapa geológico da bacia de Sao Luís.

•

mo "formac¡ao Turia~u" um arenito pliocenico ou pleistocenico localizado na foz do rio Turiacu, o qual faz parte da série Barreiras que povoa todo o litoral maranhense.
Na figura 07 apresenta-se o mapa geológico semidetalhado do território do Maranhao, de acordo com os estudos
de MESNER e WOOLDRIDGE.

Na coluna estratigráfica da área sedimentar conhecida
como bacia de Sao Luís, constante do Relatório de Compila~ao
15.

BASES HISTÓRICAS DO CONHECIMENTO DO MARANHÁO

REZENDE , W . M. de & PAMPLONA, H. R. P. Estudo do desenvolvimento do
Arco Férrer - Urbano Santos. Boletim Técnico da PETROBRÁS. Rio de Janei-

Considerando-se o conhecimento das terras do Conti-

•

ro, 13 (1/ 2} : 5 - 14, jan·jun, 1970
16. MESNER, J. C. & WOO LDRI OGE, L. C. Estratigrafía das bacias Paleozóica
e Cretácea do Maranhao. Boletim Técnico da PETROBRÁS. Rio de Janeiro
7 (2) : 137 · 164 abr·jun, 1964.
'
17. OLIVEIRA, P. E. Sobre a idade do calcáreo de Ponta Grossa, Estado do Mara·
nhao, Brasil. DNPM. Notas preliminares e estudos. Rio de Janeiro, 107, 5 p .

1958.
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• •

nente Americano com base em inform~oes deixadas pelos povos antigos defende-se que tu do nao passou de conjecturas, até
o seu descobrimento oficial, no ano de 1492. Porém é importante destacar algumas proposicoes mais relevantes e que, mesmo carentes de pravas, foram aceitas quando '!ancadas a público, certamente pelo respeito deferido aos seus protagonistas.

61

Antonio Corde iro Feitosa

O MaranhEo Primitivo : urna tentativa de

A História Antiga conta-nos acerca de urna vastidao
de terras que existiam a Oeste do mundo conhecido. PLAT ÁO
(428-347 a.C) falava da Atlantida e dos seus descendentes, os
tartéssios, que teriam .habitado a península 1bérica e visitado
a América Central quinze séculos antes da era crista. Baseados
em informac;oes dos tartéssios afirma-se que, os fenícios teriam
chegado ao rio Amazonas, os tirrenios a ilha de Marajó, os judeus ao rio Solimoes ... ; AR ISTóTE LES (384-322 a.C), comentava sobre a explorac;ao de terras distantes pelos egipcios
e cartagineses e afirmava ainda que, viajando em direc;ao ao
poente, certamente se chegaria a India; DIODORO, baseado
em inform~oes legadas pelos fen fcios, afirmava a existencia
de terra firme além do Oceano Atlantico, onde se destacava
,, urna "ilha de lindas praias, grandes rios e soberbas cordilheiras"; crCERO (103-43 a.C), contemporaneo de DIODORO,
enriquecia suas informac;oes afirmando que as terras situadas
'
além do Atlantico "eram duas, urna boreal e outra austral."1 8

Legenda :

~jl

Formac;ao barreiras

~ Terrenos cristalinos

IIIlIIJ Formac;0es: Corda, Codó e ltapecurú

O

Formac;0es: Pedra do Fogo e Motuca

=~·:;. F ormac;0es: Pastos Bons e Sémb1íba

m
flti

e

F ormac;ao basal to
F ormac;ao Piau í

•
Fig. 07 Mapa geológico do Maranhao (adaptado de MESNER & WOOLQRIPGE)
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No inicio da era crista continuaram as mesmas e constantes conjecturas. 1nicialmente, acentuado pelo caráter místico, afirmava-se que o apóstolo Sao Tomé teria visitado a América e aí deixado a sua trad~ao - o Sumé-testemunhado pelos primeiros missionários que aqui chegaram no século XVI.
Nesse mesmo período ESTRABAO, o maior geógrafo romano,
foi quem primeiro afirmou existir terra firma a Ocidente de
Roma, onde vivía sob a égide do lmperador Augusto, acrescenta!1do ser essa terra habitada. Si: NE CA, sábio cosmógrafo rom3no, contemporaneo de ESTRABÁO, profetizava o descobri· mento de um novo mundo além dos domfnios de Tetis.
18. MEIRELES , Mário M. História do Maranhio. Sao Luís, FUNC, 1980, p. l5·l6
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Conjectura-se demasiadamente acerca da presenca de
viajantes europeus na América já que, do autoctono nada se
pode questionar, exceto sobre como isto aconteceu.

:->ara alguns historiadores, navegantes espanhóis e portugueses já haviam visitado diversas regioes do litoral brasileiro e
de outras áreas sul-americanas, anos antes do seu descobrimento oficial, o que teria motivado a assinatura do Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494. As evidencias comprovam aue terras
americanas foram visitadas por aventureiros das duas n~oes
a partir de 1460.

Algumas propos~oes demonstram acentuados traeos
lendários. Outras, baseadas em fragmentos de cultura~ de civilizacoes da antigüidade encontrados em diferentes pontos do
Continente Americano, se nao como indicativos da presenca
fixa, mas como justificativas de sua passagem como visitantes
do Novo Mundo.

Na ldade Média podia-se invocar o determinismo e outros fatores geográficos como impeditivos da travessia do Atlantico, e ainda, afirmar o seu desconhecimento já que somente
passou a ser registrado p~la Cartografia no fim desse período.

Evoluindo do campo fértil mas inseguro da imaginacao
e da profetizacao, visualizam-se as primeiras demonstracoes
materiais que supoem ter sido a América visitada por povos
europeus de antigas civiliz~oes ditas pioneiras também na conquista dos mares.
ROCHA POMBO assinala que os portugueses ao chegarem 'as ilhas Canárias
em 1395, teriam encontrado "urna estátua de bronze ou de granito com os bracos estendidos para
o Poente, como a indicar o caminho para o Novo f\1undo''.
MEIRELES cita ROCHA POMBO e destaca também outros
achados importantes como: "inscricao na pedra da Gávea, no
Rio de Janeiro, de or(gem fenícia; moedas romanas, no Panamá, um fragmento de lápide com inscricoes reverenciando
Alexandre da Macedonia, no Uruguai; um camaféu com a efígie da rainha Tu(, do Egito, em Mato Grosso; os vazos marajoaras, no Pará, cujos desenhos sao considerados como de arte
etrusca; as gravuras de Sete Cidades e o globo de pedra do Sal,
no Piauí" e tantos outros achados que constituem o testemunho
vivo da existencia ou passagem de representantes de antigas civilizacoes ocidentais por essas regioes.
64

A falta de seguranca nas embarcacoes, reflexo do baixo ni'vel de desempenho da construcao naval, era urna gigantesca barreira a bloquear os interesses expansionistas da épo- ·
ca. Portugal e Espanha precisaram reforcar as embarca«;:oes
existentes ou construir tipos especia is que resistissem aos rigores do mar tenebroso pois a época a naveg~ao restringiase a apoiar a pesca costeira e a experiencia de pequeno fólego
ao redor das ilhas costeiras.

• •

O alvorecer da ldade l\~oderna foi marcado por importantes feítos da humanidade. O grande acontecimento do mundo moderno consistiu, pois, em transpor seu maior obstáculo,
o mar-oceano, até entao intrafegável a grandes distancias da
costa, tendo em vista que "todos os esforcos haviam sido frustrados." 1 9 Com esse pressuposto é de se entender que, mesmo
tendo havido a transposiyao do Atlantico cm período anterior

19. DIAS, Manuel Nunes. Expans20 européia e descobrimento do Brasil. Brasil
em perspetiva. 10 ed. Río de Janeiro, DIFE L, 1978, p. 16
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i época medieval, os executores de tal f~anha nao lograram

das terras americanas é a determin~ao da orígem dos seus primeiros habitantes. Considera-se prioritário para a identifica~io
da genese dos primeiros habitantes do Novo Mundo, a expl.or~ao das teorias que supoem o aparecimento do homem na
tace da Terra.

retomar as suas origens mas apenas deixaram sinais de seus
feitos na América ~ as prediQoes ou notícias das terras de alémmar decorriam somente da partida das expedi~oes.
Assim, a conquista da América ocorreu quase concomi
tante com a da África e da Asia inserindo-se portanto, nas ten
tativas de europeiz~io do mundo.

Defende-se duas hipóteses explicativas acere~ do aparecimento da espécie humana: a monogenica e a poligenica.
"Estas duas hipóteses fundamentais comportam detalhes e
estao influenciadas por questoes filosóficas ou doutrinárias,
as vezes alterando o pensamento científico." 2

Os portugueses iniciaram suas explo~oes atlanticas
pelo litoral africano e somente alguns anos após consolidaram
o seu dominio sobre a costa daquele continente, investiram
em di~io a América. Parece terem sido os primeiros povos
europeus a tomarem conhecimento das terras do Novo ~-1u ndo, no período que antecedeu os grandes descobrimentos marítimos. O precursor desse evento foi DIOGO DE TEIVE, no
ano de 1452, por ter sido arrastado 150 léguas da ilha da Madeira em di~ao ao Ocidente, iniciando a explor~io do Oceano AtlAntico. Esse feito deu orígem a novas tentativas a partir
de 1460, desencadeadas por vários outros aventureiros, culminando com o descobrimento da América, quarenta anos depois.

º

'

A Cort>a espanhola requereu direitos de conquista sobre o Oceano Atlantico desde 1454 ~ntrando em litígio com
Portugal mas só tomou conhecimento oficial da América após
a deecoberta de Cristóvao COLOMBO e, em 1497, Américo
VESPÚCIO conhecia o litoral Setentrional da América do Sul.
ORRJEM DO ABORllJENE MARANHENSE
Tlo imeraciso quanto o conhecimento pr,. n~ 1:óriéo
66

•

,

Afirmando ser o homem oescendente de um único casal original, o monogenismo assume a conce~ao dogmática de que o
primeiro homem foi Adao e coloca-se em oposi~ao ao caráter
evolutivo atribuído a espécie hurnana pelos defensores do
Darwinismo. Entre os adeptos do monogenismo existem setores radicais que defendem ser o homem "a imagem e semelhan~a de Deus" e que ele apareceu na superfície da Terra como
ainda hoje-o é. Outros segmentos utilizam a tese evolutiva lan~ada por DAilWIN apenas para justificar a expansio do homem sobre a Terra partindo de um único núcleo inicial. A concep~ao monogenica foi aplicada pela primeira vez, para explicar a or{gem do homem americano por Arias MONTANO,
defendendo "que o novo continente teria sido povoado por
Ophir, filho de Jectan, neto de Herber, e o Brasil, por Jubal".
Essa hipótese foi refo~ada pela ·aceita~ao de que fragmentos
de cultura religiosa antiga encontrados na América, entre os
20. LOUREIRO, Antonio. Am•0na1 Cubico, 1982, p . 13
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·s cita-se que os indios descendem dos cananeus expulsos
qua1
f ·
pelos israelitas e radicados na América, sao prevas su 1c1entes

•

indígenas encontradas durante a ocup~lo dos respectivos
continentes. Entre esses caracteres os mais comuns sio o nomadismo e a concentrac;:io em regime tribal. Nao se pode neglicenciar que tal sistema de vida tem como causa principal
a necessidade de alimentac;:io e defesa e já vinha sendo desenvolvido desde o homem de Neandertal. Essa teoria perde o
seu valor quando se observa ·que durante a ocupéWfao de qual- .
quer regiao dos dois continentes, as tribos que ocupavam os
vales úmidos eram sedentárias, enquanto as das regioes mais
secas eram nomades. Entio este modo de vida era determinado por fatores localizados.

das idéias que defendem.
A corrente de estudiosos que defendem o poligenismo
afirma que o homem primitivo surgiu em diferente~ pontos
da Terra, podendo ter sido em épocas diferentes o~ nao: O poligenismo é essencialmente evolutivo estando em s1n~n1a ~o~
a teoría da evoluc;:ao de todas as espécies por mut~oes b1ologicas lanc;:ada por DARWIN em meados do século XI X.
Sendo a concepc;:ao mais aceita atualmente, o poligenismo admite que 0 homem vem evoluindo a partir do primata que teria existido a aproximadamente 70 milhoes de anos.

Teoría do Monogenismo Americano

Concernentes ao surgimento do homem Americano
a literatura existente é extremamente rica, embora de visível
conteúdo imaginativo. LOUREIRO, refere-se a dat~ao de
alguns fósseis humanos encontrados na América afirm~nd~
serem de idade igual aos encontrados no Velho Mundo e 1ust1fica a inferencia de várias hipóteses sobre o seu aparecimento,
mesmo de conteúdo nao científico. Dentre essas hipó~eses
destacam-se, além do monogenismo bíblico já referenc1ado,

Representa a concepeao do autoctonismo defendido
por Florentino AMEGHINO, afirmando que o primitivo antropóide americano surgiu no próprio continente, nos pampas
argentinos. Essa teoria foi desenvolvida entre 1880 e 1906,
baseada em achados hoje considerados .mu ito mais recentes
do que supunha seu autor.

as seguintes. 21
Teoría Australiana

•

Teoría Africana
, .
. .
Utiliza como princip io algumas caracterist1cas rac1a1s
e sócio-culturais comu ns entre os africanos e algumas tribos

• •
•

Afirma que o homem americano .é proveniente da Austrália e que teria entrado na América pela Terra do Fogo através da Antártida numa época em que as condicoes naturais
eram favoráveis. Essa teoria proposta por R'IVET, é também
conhecida como teoria das Relac;:óes Transoceanicas e teve co-

21 . LOUREIRO , Antonio. op. cit. p.15- 19
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mo seguidores, entre outros: MENDES CORRi:A, TROMBETTI e MAUSS. Seu princ(pio fundamenta-se em informa~oes
filológicas, geográficas e culturais.

·pela dat~ao dos fósseis com o emprego do Carbono 14. Ateoría de BONETT tem por base um "esqueleto p_ré-histórico identificado em New-Orleans" nos Estados Unidos.

Defendendo itinerário diferente 1~180 LIONE, protagonista da segunda Escola Argentina, propos que o homem
americano provém de várias orígens. Compreende imigrantes
australóides, melanésios e tasmanianos, pertencentes ~s primeiras correntes migratórias que aportaram a América atravessando o Estreito de Bhering. CANALS FRAU corrobora com
a teoria australiana embora dividido entre RIVET e IMBOLIONE, ao afirmar que o pnmitivo habitante da América era australóiqe paleolítico tendo atingido o continente pelo extremo
Norte.

l

11

Teoría Atlante
baseada nas inform~oes relativas a lenda da Atlantida e considera que alguns dos habitantes daquele continente
chegaram até a América durante ou após o seu desaparecimento. Essa teoría contrapee-se a todas as que apregoam 0 alto nfvel de desenvolvimento a que chegou a suposta civiliz~ao
atlante, cantada já no tempo de PLATÁO.

t:

Essas teorías convergem relativamente para a mesma
or(gem, quando classificam o Sudeste asiático como o foco de
expansao de várias correntes migratórias povoadoras da América.
Quanto a delimit~ao temporal da chegada do australóide paleol(tico ao Novo Mundo, há um consenso entre os
estudiosos. Todos admitem que os primeiros povoadores af
chegaram na era Ouaternária durante o período Pleistoceno.
Considerando a longa dur~ao desse período geológico verifica-se um grande intervalo entre entre as previsoes do momento da ocup~ao. RIVET estima que os primeiros habitantes
datam de 20.000 anos a.C.; CANALS FRAU, 28.000 anos a.C.; ·
FRANK RIBBEN, 40.000 anos a.C. ou mais e BONETT,
57 .000 anos a.c.
Das propostas acima a mais convincente deve-se a
RIV·ET que permite a correla~ao com os valores fornecidos
70

Teoría Cartaginesa
Tem como µrincipal defensor Alejo VENEGAS e é baseada em pinturas e murais de gosto artfstico semelhante ao
da prática de sacrifícios humanos nas viagens feitas por navegadores cartigeneses, além do Estreito de Gibraltar.

Teoría Chinesa

•

•

Idealizada por DE GUIGNES baseado em um texto da
história chinesa que relata a visita de monges budistas ao Mé.
xico, encontrado no ano de 1761, segundo o qual aí difundiram
o Budismo. Essa regiio, conhecida como Fu Sang corresponde na verdade ao. litoral do Oceano Pacl'fico a Nordeste da
Uniao Soviética.
71
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Teoría Egipcia
Teoría Irlandesa

Formulada por Elliot SMITH, afirma a existencia de
uma antiga civilizacao "caracterizada pelo culto ao Sol, pela
mumific~ao e pela construcao de piramides, aparecida no
Egito em torno de 5.000 anos a.c., de onde se espalhou por
todos os continentes". Esses fundamentos nao validam a teoria,
pois o homem americano já existia em perfodo anterior a civilizat;ao descrita. Por outro lado, dos tres caracteres comuns
apenas o culto ao Sol era praticado por todas as civilizacoes
encontradas na América pelos eu ropeus e devia-se mais ao
medo dos fenomenos naturais nao explicados do que a uma
at;ao relacionada com cultura espiritual.

tJ,

Teoría Malaio-Polinésia

Formulada por Hugo GROCI, que afirmava serem os
primitivos povoadores da América, originários das ilhas Malucas. Essa teoria ·teve vários seguid ores que introduziram-lhe
algumas modifica~oes colocando-a em plano paralelo a evidencia de que o grupo malaio-polinésio corresponde ao homem neolítico americano, representante da terceira corrente migratória que chegou a América, e a segunda por via mari'tima, originalmente da Asia de onde passou a lndonásia e
posteriormente a Polinésia.

Teoría Grega

Fundada em pequenos vest(gios arquitetonicos similares a arquitetura grega e no emprego do vocábulo Theos,
pelos Astecas, com o mesmo significado entre os povos daquela civil iza~o.

Ao contrário das duas correntes anteriores que, segundo RIVET e trv·1BOLIONE penetraram na América pelos extremos Sul e Norte respectivamente, afirma-se que os malaio-polinésios, também denominados pro-malaios, teriam entrado
na América pelo istmo do Panamá, espalhando-se daí para o
Norie e para o Sul.

Teoría Ibera

Considera apenas pequenos caracteres comuns entre
os pavos americanos e os habitantes primitivos da península
Ibérica. Também segundo LOUREIRO, essa teoria é fantasiosa, pois quase nada se conhece acerca dos costumes daquel~
povo.

Defende a ori'gem irlandesa dos povos ameríndios com
base no caráter migratório dos celtas e nas "peregrin~oes de
Sao Brandao."

•
•

Também de ori'gem asiática e passando pela polinésia
foi a quarta corrente migratória que chegou ao Novo Mundo.
Essa última leva de im igrantes da pré-h istória americana era
formada por indivi'duos mais desenvolvidos do que os seus antecessores e por isso denominados proto-históricos americanos. Representou apenas um pequeno contingente de indiví-
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duos que, aportando no Peru, ocuparam pequena área da cordilheira dos Andes e chegaram ~té o México. Teriam originados as civil izacoes mais desenvolvidas, que se localizaram quando da ocupat;ao do continente: os Incas, os Maias e os Astecas.

•
•

O princípio básico da teoría malaio-polinésia consiste
nas semelhancas etno-<:ulturais entre os povos nela referencia-

meiras e por isso considerada como formadora do "Homem
Neolítico Americano". A quarta e última corrente migratória
da pré-história da América, a mais desenvolvida de todas, teria penetrado no continente pelo Peru há aproximadamente
1.500 anos a.c., espalhando-se até o México.
A teoría mista tem como base a semelhanca de caracteres culturais entre os povos americanos e asiáticos. Destacam-se entre esses indicadores, inclusive raciais, os seguintes:

dos.

caracterfsticas somáticas diferentes entre os primitivos pavos americanos, comprovando a diversidade
racial que denuncia a existencia de diferentes tipos
de individuos pela cor da pele, estatura, tipo de crlneo, cabe/os, nariz, etc;

Teoría Mis ta
Afirma que o povo americano primitivo teria se originado a partir de várias correntes migratórias que chegaram
América em períodos e estágios culturais diferentes. Dos estudos analisados concluí-se que esses movimentos migratórios
foram em número de quatro. O primeiro atingiu a América
pela Terra do Fogo, por volta de 20.000 anos a.c. segundo
RIVET, quando as condicoes naturais eram favoráveis ou,
segundo IMBOLIONE pelo extremo Norte, chegando ao Alasca a pé, passando por sobre uma calota de gelo que cobria os
90 quilometros do Estreito de Bhering, que separa a América da Asia. Eram os seus componentes culturalmente mais
atrasados e por isso ficaram conhecidos como formadores
do "Australóide Paleolítico Americano". O segundo grupo,
América pelo
já em estágio cultural mais evolu Ido ch_egou
Estreito de Bhering há cerca de 7 .000 anos a.c., por via marítima e originou o "Homem Mesolítico Americano". A terceira corrente chegou ao Movo Mundo também por via matítima, aportando no istmo do Panamá há cerca de 3.000 anos
a.c., já em estágio de desenvolvimento superior as duas pri-

a

a grande diversidade de línguas e costumes;
a presen9a de pavos dolicocéfalos n1ais antigos e
isolados en1zonas inóspitas;
braquicefalia dominante entre os pavos mais recentes, inclusive esquimós. 2 2
A teoría mista divide com a australiana e a paleo-asiática a preferencia dos estudiosos do assunto, entretanto, pela
amplitude do seu argumento, posiciona-se como a mais plausível.

a

•
Teoría Paleo-Asiática
•

•

Defende que o homem americano ori ~ itivo é originário
2 2.
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de indivíduos que imigraram para a América através do
. Estreito de Bhering. Para alguns pesquisadores é a teoria mais carreta.
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regiao em época muito remota.23 De modo análogo, embora
com menor representatividade, citam-se as estearias maranhenses localizadas na regiio da Baixada Ocidental referenciadas
..
por Raimundo LOPES.24
•

Teoría Viking

Baseada exclusivamente no fato de que os povos americanos descendem dos nórdicos que pregavam a sua superioridade racial e pretendiam estender o seu dominio a todo o
mundo.
Algumas proposic;oes relativas a orígem dos primeiros
habitantes do Novo Mundo nao chegaram a ser defendidas
com veemencia pelos seus protagonistas. HU~1BO LDT, estabeleceu um paralelo entre alguns povos da América e da Asia concluindo que as semelhanc;as entre os dois mundos evidenciavamse de maneira indiscutível através da cosmogonia, na arquitetura, nas representac;oes gráficas e nas formas de organizacao
das sociedades. E evidente que aqui se visualiza principalmente
a comparacao com os Astecas, 1neas e Maias.

Na literatura Hindu o poema - Ramaiana - faz referencias ~ form~ao de um poderoso exército nas fndias, com
o objetivo de ocupar a América, 3.000 anos a.c. Esse exército teria penetrado pelo Estreito de Bhering ocupando a América do Norte e dando orígem aos Peles Vermelhas, nos Estados Unidos.
Da análise de todas as proposic5es apresentadas evidencia-se como inquestionável o fato de que o homem primitivo americano, nao sendo autoctono, tem orígem asiática.
MIS de qual regiao da Asia? e que tipo de indivi'duo teria migrado para a Amér~ca?
"
Estabelecendo-se um paralelo entre as civilizac;oes americanas e asiáticas do
. século. XVI verifica-se um grande desní·
vel sócio~ultural tanto entre os povos dos dois continentes
como entre os de cada regiao geográfica.

Por outro lado algumas tribos da América do Norte conheciam a tradicao do dilúvio que deriva da concep<;ao b1blica.
Essa tradicao teria chegado aquele povo trazida por "homens
brancos vindos do Oeste".
Pesquisas arqueológicas feitas por GANN e MARLEY,
na península da Flórida, descobriram ru ínas de algumas cidades
lá sepultadas há séculos. Nestas ru ínas encontraram-se alguns
fragmentos de monumentos antiquíssimos atestando a existencia de uma civilizacao adiantada que teria habitado aquela

Na América os povos mais desenvolvidos eram os Astecas, os 1neas e os l\~aias mas, mesmo estes, estav~m distanciados dos Hindus, Chineses e Japoneses. Assim, é de se supor que
os imigrantes asiáticos eram representados por comunidades

76

77

23. OOMINGUES, Virgílio. O
1953. p. 42

Turi~. Sao

Luís,

Servi~o de

lmprensa Oficial,

24. LOPES, Raimundo. A civilizacao lacustre do Brasil. Apud. COSTA, Cassio
Reís. A Baixada Maranhen•, no plano do Governo Joio Castelo. Sio Lu(s.
SIOtE, 1982, p. 24
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primitivas da Asia insular e que teriam chegado i América fugidos dos povos mais evolu idos daquele continente.
O aborígene maranhense era portanto, o resultado de
pelo menos tres das quatro correntes migratórias de orígem
. asiática que ocuparam a América antes da chegada do europeu.

Da • terceira corrente de imigrantes asi•ticos o Maranhio teve como representantes os Tupis-Guaranis que ocupavam o litoral. e.. indiv(duos possuíam cultura -superior •
dos Tapu ias, representantes da r~a paleo-americacana.

Da primeira corrente ainda nio foram encontrados
fósseis em território do Maranhao mas pode-se assegurar que
o Estado foi visitado por individuos daquele grupo, mesmo
em pequenas incursoes, haja visto a proximidade dos fósseis
humanos tidos como representantes do australóide paleolítico,
encontrados por PETER LUND em Lagoa Santa e Confins,
Minas Gerais, e reconhecidos como da raca paleo-americana
que habitou o Brasil por volta de 9.000 anos antes de Cristo.

CARACTERIZACAO DOS PRIMITIVOS HABITANTES
A grande diversidade de
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caracteres

étno~Jturais

tn-

contr•dos 'entre os povos pré-históricos da América durante
a ocu~ desse continente pelos europeus, inspirou e formu~ de "lirias hipóteses para justificar a sua or(gem étnica.

Segundo CANALS FRAU, os fósseis humanos denominados "homem de Lagoa Santa" e "homem de Confins",
foram os primeiros habitantes do Brasil. Seu habitat estendiase do Maranhao ao extremo Sul limitado pelos rios formadores das bacias do Tocantins e do Prata, o que refor~a o argumento de OTTO CLAUS e outros que diziam ser o Brasil urna
grande ilha cercada por dois canais oceanico~ que secaram
após o soerguimento da cordilheira dos Andes. Esses habitantes primitivos, teriam originado os Tapuias encontrados no
Brasil em 1.500.
Como representantes da segunda corrente migratória,
no Maranhao como no Brasil, contam-se apenas vestígios de
sua cultura que abundam em todo o litoral. O Maranhao possui vários sítios arqueológicos denominados "Sarnambis" e
pela localiz~io geográfica, possivelmente as estearias da Bai-

xada Maranhense, citad• por Raimundo LOPES. H• ainda o
horno Sapiens Maiobinensis delcoberto pelo Profmor Olavo
COR REIA LIMA próximo 8 cidade de Sio Lu(s.

Os trabalhos publicados sobre a matérfa indicam a or(gem do primitivo habitante do Novo Mundo a partir de qua~ ·
tro levas de imigrantes. Esses movimentos migratórios foram
iniciados no Terciário Superior ou Ouaternário, mais especlflcamente no período Pleiitoceno.
No Brasil •

pesquisas étno-culturais localizaram dois
tipos de indiv(duos racial e culturalmente distintos: OI Jil.21

•

25. Eae grupo recebe de alguns estudiosos a denomi~io de Tapuias. Segu~o
Raim'4ndo LOPES, em l9U livro Uma Reglio Tropical, 'e11a nome foJ dldo
pelos "(upis • Guaranís e 18m o siW'iflcado de EMrbaros, poli os mesnos eram

can Ibais.
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e os Tupis-Ouaranis.26 Cada tipo representa o car~ter domi~
nante de um grupo maior, urna elite étnica.

O Maranhao Primitivo: urna tentativa de

•

Dando continuidade aos movimentos migratórios e
marcando a sua passagem, os paleo-americanos ocuparam toda a
América do Norte e desceram, através do ~1éxico, para a América Central ~ depois para a América do Sul.

OsJls

Próximo a cidade do México foram encontrados fósseis
humanos de representantes dessa rac;a batizados com o nome
de "homem de Tapexpan". Em terrritório da Nicarágua encontraram fósseis da mesma rac;a a que se denominou "homem de
E1-cauco ".

Formando
.. um numeroso grupo étnico constituiram
junto com outras tribo~ e n~oes, o tipo racial denominado
"Unguidos" admitido. como sucessor da primeira imigracio
de australóides que teriam passado da Asia para a América
através das ilhas Aleutas, durante a glaci~ao de VJurm 11, no
primeiro período da era Quaternária.

Chegando ao Norte da América do Sul a corrente migratória do australóide paleolítico se dividiu . Um pequeno
grupo parece ter seguido pelos altiplanos da cordilheira dos
Andes em sentido Norte-Sul, do qual se tem como representantes o "homem de Punim ", no Equador e os fósseis encontrados em Cerro-Setta ao Sul do Chile. Outro grupo percorreu
as latitudes moderadas a Leste dos Andes, ocupando o Brasil
onde foram encontrados os fósseis dos homens de "Lagoa Santa" e "Confins", e na Argentina, os fósseis de Fontezuelos e
Arrecifes .

Os Jes pertenciam a raca denominada paleo-americana que se expandiu por todo o continente, desde o extremo
Norte, percorrendo uma longa e perigosa jornada até as mais
altas latitudes do hemisfério Sul. Ao longo do itinerário percorrido, iniciado no Alasca, esses hominídeos foram deixando wstígios que permitiram determinar o seu modo de vida
e caracterizar o nivel de desenvolvimento de sua cultura.

.Seguindo o eixo latitudinal, os primeiros sinais dessa
expando foram localizados no Novo México, a Sudoeste dos
Estados Unidos. Nessa regiio descobriu-se, em 1935, os fósseis humanos qualificados e denominados "homem de sandia". Pouco tempo decorrido foi encontrado em área próxima,
o fóssil batizado como "homem de Folson". Ainda nos Estados Unidos, a Leste do Novo México, no Texas, foram localizados outros fósseis desse mesmo período, batizados com o
nome de "homem de Midlandia".
26. LOPES, Raimundo. Um•
Fon e Seleta, 1970, p. 67

,..io

tropal. Rio de Jaieiro. Cia. Editora Fon-
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Com base na datac;ao dos fósseis de representantes dos
australóides encontrados na América pode-se inferir que esse
movimento migratório durou, no mi'nimo, 11.000 anos, pois
R1VET destaca com seguranc;a a idade m i'nima de 20.000 anos
para os fósseis humanos mais antigos da América e os mais
recentes, encontrados em Cerro-Setta, foram datados em
9.000 anos.

•

A cu ltura e o modo de vida do australóide evoluiu corra
o terr.po e na med ida em que o ambiente fi's ico exigia novas
adapta(foes. Nos pri me iros tempos, com a superfi'cie da Terra
81
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ainda densamente povoada pela fauna Cenozóica, os indiví·
duos exercitavam o atributo da sociabilidade para se prote·
gerem contra os animais ferozes, organizando-se em grupos.
Dessa forma de associacio surgiu a necessidade da lideranca
e a posh;io do 1íder do grupo era disputada pela fo~a. O venced~r era aclamado ou impunha sua autoridade pela fo~a.

O Maranhio Primitivo: urna tentativa de r~onstituicio

•
....

•

Os australóides, de in (cio, nio possuiam religiio ou
cultura espiritual. Eram dominados pelo terror .das coisas inex·
plicáveis. Em seguida conceberam a primeira e rudimentar forma de expressio religiosa, de caráter supersticioso.

•

Para sobreviver aproveitavam inicialmente, como alimento, os restos de animais abandonados por outros, após saciados. Da( até por imit~o a alguns outros animais, tomaram-se ~dores. Com isto viram-se abrigados a um sistema
de vida n6made acompanhando as manadas de mamutes, bis6es, mastodontes e cavalos selvagens, das quais conseguiam o
alimento. No itinerário predavam tamb4m outros animais e
páaaros entio abundantes.

Em território brasileiro, os Jes foram encontrados distribu(dos de Norte a Sul oa.1pando o interior do país. Eram
nl>mades e se alimentavam quase exclusívamente da~, pesca, ra(zes e larvas. Nao desenvolviam atividades agrícolas sistematizadas mas semeavam o milho e voltavam na época da colheita. Demoravam-se sempre mais onde as fontes dé alimen;
tos eram abundantes e exercitavam o saque és tribos sedentárias.

Da carne serviam.¡e como alimento comando-a crua,
pois o nível inferior de cultura nio permitia o conhecimento
do fago. D• peles serviam-se como vestuário e meio de prote~ contra os rigores do clima.
Posteriormente tornaram.¡e coletores enriquecendo e
diversificando a aliment~io com tubérculos e frutos silvestres
dos quais, no futuro, conseguiram aproveitar também as •mentes, pelo processo de trituracao. Com a continu~io descobriram o fogo e iniciaram a lapid~o da pedra, utilizando-a
como instrumento de defesa e de caca ao mesmo tempo. Mais
tarde co~ram a polí-la e utilizá-la amarrada i ponta de
urna le~ de madeira com o que conseguiram urna arma mais
eficiente para a ~ e para defesa. Já mais desenvolvidos ini·
ciaram a tecelagem de fibras com as quais fabricavam utensílios para armazenagem das sementes coletadas.

Como habitacio valiam-se das cavernas onde conseguiam protef;io contra os animais ferozes e os rigores da natu·
reza. As cavernas foram depois, adaptadas para maior canfor·
to e seguranca com a construcao de paredes divisórias de pe·
dra e adobre.

No Maranhio os Jes habitavam os interflúvios do Nor·
deste, Leste, Sudeste, Centro·Sul e Sudoeste do Estado nos
altos cursos dos ríos: Mearim, Grajaú e Pindaré, margem esquerda do Parna1ba, margem direita do rio Manoel Alves Grandes e regioes circunvizinhas.

•

Mesmo habitando o interior, em suas migracoes os Jis
chegavam vez por outra ao litoral, onde atacavam tribos sedentárias. Com a ocup~io portuguesa passaram a atacar grupos
de viajantes ou colonos recém estabelecidos.
A sua penetracio para o interior foi fo~da pela chegada dos Tupis-Guaran is que eram mais evolu (dos e quase •m83

O Maranhao Primitivo: urna tentativa de

A nto nio Cordeiro Fei t osa

pre saíam vencedores nas guerras, tomando-lhes as melhores
regioes nos vales dos rios e no litoral.
•

Os Tupis-Guaranís
Constitu ian1 junto com vários grupos consanguíneos,
os descendentes da terceira corrente migratória que chegou a
América. Eram orig inários da Asia e, no seu deslocamento
atingiram primeiro a lndonésia e em seguida a Polinésia para
da í aventurarem -se a América por vo lta de 3.000 anos a.c.

•

Os marananguaras, a época localizados na Hha de Upaon~u, atual ilha de Sao Lu Is, mantiveram os primeiros contatos
com os franceses que primeiro aportaram na regiao. Utilizavam
a roca onde cultivavam algodao, milho, mandioca, macaxeira
e tabaco. Do algodao, cujos pés podavam de 6 em 6 meses,
teciam saiotes, tangas, mantos, redes de dormir e de pescar,
cordas para arcos e fios para pendurar adornos. Da mandioca
faziam a farinha e um tipo de bebida, a "caracu". Do milho,
entre outras formas de consumo, faziam o cauim.

l\Jo Brasil fora m encontradas as mais significativas amostras da cultura desses imigrantes, razao porque foram batizados
de "bras ílidos".

84

Considerando os caracteres antropológicos, os TupisGuaranis eram de baixa estatura braquicéfalos, mesort'nicos e
possuíam acentuados tra~os mongolóides embora sem o corte característico nos olhos. Seu modo de vida era sedentário
'
mas mudavam de residencia por necessidade de novas áreas
para lavoura, ca~a e pesca. Apresentavam urna cultura mais
evolu ída em rela~ao aos australóides. Praticavam a agricultura a tecelagem e eram oleiros.
Entre as n~oes do grupo Tupi-Guarani algumas foram encontradas em estágio agrfcola mais evolui'do. Os aruaques cultivavam o algodao, milho, mandioca, coco, pimenta,
tomate, banana e tabaco, quase todos esses vegetais existentes em estado nativo. Do algodao extraiam a la e teciam-na
em forma de saiotes, tangas e mantos. Foram hábeis artistas
na ceramica e já trabalhavam o ouro.

Esses imigrantes aportaram primeiro na América Central, no isto do Panamá , de onde espalharam-se pelas Antilhas,
América do Norte e América do Sul. Na parte Norte do continente ocuparam a fai xa litoranea a Sudeste dos Estados Unidos onde se desenvolveram e, por isso, ficara m conhecidos como "sudéstidos". Na América do Sul, espalharam-se por quase todo o terntóno. Sao conhecidos vest ígios de sua cultura,
classificada como neolítica, na Colombia, Equador, Venezuela , Guianas, Brasil e Paraguai.

Por serem posteriores aos prin: eiros habitantes tiveram
que disputar com aqueles o território já ocupado mesmo por
grupos nómades. Dessa forma fixaran1-se numa estreita faixa
l itora n~a, do Amazonas ao extremo Sul, e com maior profundidade para o interio r apenas na regiao amazonica ent re os ríos
l\~ adei ra e Tocantins.

reconstitui~ao

•

Para habitacao constru iam casas de palha ou de taipa
conforme a especializacao da tribo e os recursos naturais de
que dispunham . Entre os oleiros eram comuns as constru~oes
de habi~oes com formato quadrangutar ou~ c0nico. De p~
lha ou de taipa, as residencias eram normalmente coletivas.
85
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Nao possuiam organizacao social e política bem definida, entretanto, o chefe tribal exercia func;ao superior a todos os membros da tribo. Em tempo de guerra e conforme o
tipo do inimigo ocorriam associac;oes de tribos, em forma de
federac;ao e era escolhido um chefe supremo para comandar
as operacoes de guerra. Após as batalhas, os vencidos_tornavamse escravos e erarn empregados nos trabalhos pesados e jamais
submetidos a outros sacrifícios a nao ser nas tribos canibais.

dos, a beijar as mios, a cumprimentar, a dar os bons dias, a
di~er adeus, a ir a lgreja, a tomar água benta, a ajoelhar-se, a
por as mios, a fazer o sinal da cruz na testa e no peito, a bater
no peito diante de Deus, a ouvir a missa e sermao, a levar .o
Agnus Dei, a ajudar o sacerdote a missa, a assentar-se a mesa,
a estender a toalha diante de si, a lavar as mios, a pegar na
.. ded os. . ."2 7
carne com tres
Contrapee-se a esses caracteres, conforme acentua
DOMINGUES, "os maus instintos que dominavam os nossos
indios, como a fereza, a antropofagia que os levaram a alimentar-se de carne humana devorando os inimigos e até os próprios
parentes mortos ou mon.b un d os. 28

Corn relac;ap aos costumes, destaca-se o da "couvade",
o hábito de o pai guardar o resguardo pelo nascimento do filho e nao a mae.
No que se refere ao comportamento dos nativos, sempre maldito pelos conquistadores, havia certo contraste entre
os individuos pertencentes a nac;ao dos Jes e os da nacao TupiGuarani. Os primeiros, por serem nomades, reagiam de modo
violento ao cativeiro, enquanto os últimos eram mais dóceis.
Entretanto, dependendo de como eram tratados, ambos eram
facilmente aliciados para o trabalho servil.
Para evidenciar as qualidades dos nativos transcreve-se
a seguir a narracao do reverendo lvo D'EVREUX, em 1615,
fruto de sua vivencia com os indios do Maranhio. "Tenho
para mim, que sao mais fáceis de serem civilizados, do que os
aldeoes da Franca, por ter a novidade nao sei que influencia
sobre o espfrito a fim de excitá-lo a apr.ender o que elle ve de
novo, e lhe agrada . . . os nossos Tupinambás nunca tiveram
idéia alguma de civilizac;ao até hoje; eis a razao porque elles
se esfor:r;am de toda a forma, por imitar os nossos franceses ...
os Tupinambás depois de dois annos de convivencia com os
franceses, estes lhes ensinaram a tirar o chapéu, a saudar a to86
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Esse contraste pode ser entendido pela condicao de vida, própria de cada ambiente. No rneio dos nativos a ferocidade e 0 destemor prevalecía como condic;ao para obter respeito e prestígio enquanto no meio civilizado dorninava a polides.
Essa situac;ao continuou enquanto existiu a diferenca
de tratarnento disp~nsado ao indígena pelos colonos e pelos
Jesu i'tas.

•

•

27. D 'E VREUX , lvo. Viegem eo Norte do Brasil. R io de Janei ro, Freitas Bastos
& Cia. 1969, p . 116

.

28. DOMIN GUES, V irgílio. op. c it. p. 43
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•

•

Para uma melhor compreensio dos elementos que estruturavam o espaco do Maranhao por ocasiio da chegada dos europeus, faz-se necessário a caracteriz~o de cada um dos fato~
res descritos a seguir.

RE L.:EVO

SEGUNDA PARTE

.
Após a abordagem sobre a formacio e a estrutura geológica do relevo do Maranhao na primeira parte deste estudo
nio é difícil compreender-se a morfología do seu território.
'
.

prtncapalmente a partir de 1870, há uma vasta literatura relativa a ev~lucao estrutural e topográfica da terra brasileira. Do conhecimento de todo esse acervo deduz-se que, em decorrencia
da antigüidade geológica, o Brasil nio possu i, atualmente, unidades geotectonicas que preservem os caracteres originais·. Todas as grandes·1!1evaQoes que ·no passado povoaram o território
brasileiro ach,rTI-se bastante· desgastadas pela a~o dos ª'""tes
modeladores/ da topografía terrestre. Dessa forma, nio existem
grandes serras, montan has ou mesmo plan ícies originais, mas
sim, superf ícies modeladas e em processo continuado de trans-

AS PA ISAGENS DO fVlA RAN HAO P R ll\~ ITI VO
Poucos sao os elementos dispon íveis para urna descric;ao
pormenorizada da paisagem que o Maranhao possu iu durante a
fase pré-históri ca. Mesmo assim, propositadamente , deixou-se
este assunto corn o" termo do presente estu do poste que o homem , há m il enios, se incorporou paisagem da regiao, que es-

a

pelha a relac;ao entre os fenómenos natu rais e as atividades hum anas do modo m ais harmon ico possível .

form~ao.

As primeiras inf o rm ac;oes sobre a paisagem dessa regiao
su rgiram em 1612, com a chegada da expedic;ao francesa chefia•

da por Daniel de La T cuche. Da í em d iante f o ram envolu indo

a medida em

que os núcleos de colonizac;ao que se instalavam

no interio r, funcionavam como element os de vanguarda para
consol idar a ocupac;ao do t erritório e manter informada a adm inist rac;ao central, na Capital e na Corca.

88

. . Como resultado de importantes estudos realizados,

•

Citando diversos estudiosos da geología brasileira, Carlota CARVALHO, em seu livro "O Sertio", referencia a tese por
eles defendida de que, a regiio Setentrional do Brasil representou, no passado, uma grande planicie inclinada para o Norte,
na · qual a erosá'o provocou as modifi~óes que deram origem
atopo'grafia atual.
89
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Com esse raciocínio comungam diversos estudiosos contemporaneos quando entendem que a atual bacía sedimentar do
Meio-Norte passou por um processo de emersao iniciado possivelmente na era Paleozóica, como consequencia da deposif;ao
de sedimentos ou do recu o das massas 1íqu idas.

• •
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Por outro lado, nao se pode ainda estabelecer o angulo
de inclinacao da referida plan ície, nem mesmo até o arco Ferrer-Urbano Santos, que isolava a bacía do Parna íba das de Barreirinhas e Sao Lu i's, áreas que representavam fossas tectónicas
submarinas durante a emersio da bacia do Parnaíba.
As feic0es topográficas do Maranhao sao melhor visualizadas e compreendidas se estu dadas obedecen do a direcao geral Norte-Sul. Com este racioci'nio GALVAO, em sua "lntrodu~o ao conhecimento da área maranhense abrangida pelo
Plano de Valorizacio Económica da Amazonia", diferencia
tres degraus topográficos definidos pelos desn íveis do terreno
(fig. 08). Posteriormente os técnicos do Projeto RADAM dividiram o relevo do Maranhio em sete unidades morfológicas:
o litoral de rías, os lencóis maranhenses, a planície flúvio-marinha, as superfi'cies sublitoraneas de Bacabal e Barreirinhas,
o pediplano central e as serras do Gurupi e Tiracambu.

I

Legenda :

Raimundo LOPES considerou a regiio mais elevada do
Maranhio como dividida em dois grupos orográficos: o primeiro formado pelas serras do Gurupi e do Tiracambu e o segundo
compreendendo as serras do Negro, da Canela, das Alpercatas,
do ltapecuru e do Valentim comas respectivas ramificac5es.
Adaptando as informacoes fornecidas por GALV AO
e pela equipe responsável pelos trabalhos do Projeto RADAM
90
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Figa. 08 Mapa geomorlológico do Maranhao (seg. GALVAO)
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·a concep~ao tradicional

das formas do relevo, suge~e-se a classific~ao do relevo maranhense em duas grandes unidades morfo,ógicas: a planície e o planalto (fig. 09) observan~~-se contudo, a existencia dos tres degraus topográficos ident1f1cados por

.
•

A Planlcie
A área de planície está situada ao Norte do Estado e
abrange toda a sua extensao Leste-Oeste. Apresenta-se ora mais
estreita ou mais larga em direc;ao ao interior, conforme a
evolu~ao do ciclo erosao-transporte-acumul~ao. A esta unidade
morfológica, considerada aqu i com al ti tu des entre as cotas de O
e 200 metros acima do n ível médio do mar, corresponde cerca
de 60% da superfície total do Maranhao, onde se destacam as
segu in tes u ni da des menores: Plan ície Coste ira, Plan ície F lúvioMarinha e Planície Sublitoranea.

GALVÁO.
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envolvida pelo fluxo e refluxo das

marés, limitada a Leste pelo delta do rio Parnaíba e a Oeste pela baía do Gurupi. Para rJIABESSONE, em seu estudo do "Panorama Geomorfológico Brasileiro", a faixa litoranea do f\1aranhio constitu i o prolongamento da parte mais oriental do litoral amazonico que se estende pela costa maranhense até o delta dorio Parnai'ba. Aoque parece esse estudioso fez apenas urna
análise macrorregional da costa Norte do Brasil nao considerando alguns tra~os peculiares a determinados segmentos, o que
lhe permitiu agrupar em urna única unidade morfológica, áreas

o¿
oUJ

E E

a área

A Planície Costeira tem continuidade em direc;ao ao
Norte na área da Plataforma Continental, até distancias de 250

.

'

a 300 quilómetros da linha litoranea, com profundidades.ª~
torno de 150 a 200 metros. Dai' em diante comec;a a se def1n1r.
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o talude continental com inclinac5es normais. Esta planície,
de acordo com a diversidade de caracteres que apresenta, pode
ser dividida em dois segmentos menores: a Costa de Rias e a
Costa de Dunas.

O Maranhao Primitivo: urna tentativa de

reconstitu~io

Planície Flúvio-Marinha
~ representada pela área da Baixada ~1aranhense sujeif¡

•

ta a

inund~oes . durante

as enchentes dos rios: Pindaré, l\1earim,

A Costa de Rias

Compreende a faixa litoranea que se estende entre a
baía do Gurupi, no limite com o Estado do Pará, e ·a foz do
rio Piriá, próximo a cidade de Primeira Cruz. Este segmento
do litoral apresenta-se, segundo Amélia MOREI RA em seu
estudo do relevo do Nordeste Brasileiro, extremamente recortado e baixo, penetrando profundamente para o interior
através da baía de Sao Marcos e dos oaixos cursos dos rios
que nela deságuam. É uma costa típica de rias com baías pontilhadas de ilhas, canais, mangues, campos, coroas, embocaduras
afogadas e entu lhadas de aluvioes. Na área do Golfao Maranhense esta planicie apresenta a sua maior penetracio para
o interior, con fu ndindo-se com as plan ícies fluviais dos rios
que aí.deságuam. (fig. 10).

•

A Costa de Dunas

Domina o litoral a Nordeste do Maranhao, entre a foz
do rio Piriá e o delta do rio Parnaíba. Em oposicao a Casta de
Rias esta faixa do litoral maranhense apresen ta-se quase u niformemente retil ínea e com predom ínio de sedimentos arenosos desnudados sujeitos a ~ao eólica que, no refluxo das marés, movimenta a areia formando dunas, bancos e cordé5es arenosos, acarretando modificacoes tanto na topografia como
nas embocaduras dos ríos. (fig. 10)
94

Legenda :

~ Costa de dunas

••

~ Planicie fluviC::.marinha
F ig. 10 Mapa do Litoral Maranhen1e
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ltapecuru e Munim. Estende-se em forma de arco acompanhando os contornos do Golfao Maranhense imediatamente ao Sul
da Plan ície Coste ira, entre esta e a regiao su blitoranea, delimil8Qa pelos· baixos cursos dos rios Turi~u, a Oeste, e Munim, a
Leste. Nesta planicie estao situados os lagos e várzeas inundáveis da Baixada Maranhense, (fig. 1O)

ao Leste e ao Oeste. A esta unidade corresponde aproximada·
mente 40% da superficie do t\.1aranhao, onde dominam os cha·
padoes sedimentares com algumas elev~oes isoladas, forman·
do morros ou denominadas serras. Os morros ou serras consti·
tuem os divisores de águas entre as bacias dos rios que desá·
guam no Golfao Maranhense e dos que correm nas vertentes
do Parna i'ba e do Tocantins.·

\~

Planície Sublitoranea

Compreende a faixa de terras situadas entre a plani'cie
Flúvio-Marinha e as áreas elevadas do Pediplano Central do Maranhio, com extensio lateral tanto para Leste como para Oeste.
Segundo os técnicos do Projeto RADAM esta unidade morfológica apresenta duas subunidades distintas: a regiao sublitoranea
de Bacabal e a de Barreirinhas.
A regiao sublitoranea de Bacabal é dominada por um
conjunto morfológico de ondulacoes moderadas que aumentam
a medida em. que se encaminham em direcao ao Sul e Sudesta. A extensao desta área sublitoranea em Barreirinhas apresenta conexao direta com as formacoes arenosas do litoral Nordeste do Maranhio e com a plan ície Flúvio-Marinha, a Oeste. Suas
feicoes sao caracterizadas pela ocorrencia de dunas fixas, inseridas nas formacoes de barreiras que aparecem nos vales dos
rios em direcao ao interior.

A topografia do planalto maranhense apresenta maior
área caracterizada pelo dom i'nio de formas tabulares de relevo,
com os flancos escarpados formando "cuestas". 29 Em pequenos trechos do Centro-Sul do rvtaranhao, próximo a cidade de
Balsas e a Oeste da sede do municipio de Riachao, existem
superfícies rebaixadas em forma de "baixio", permanecendo
a topografia tabular.

1

Em 1970 foi descooorta por Guilherme WINTE R, urna
grande cratera localizada na serra da Cangalha, a 60 quilometros a Sudeste da cidade de Carolina. Estudos posteriores efetuados no local e a análise petrográfica do material lá recolhido, possibilitaram a conclusao de que a cratera tem 3 quilometros de diametro e 350 metros de profundidade, devendo ter
sido produzida pela explosao decorrente do impacto de um
gigantesco meteorito contra a superficie local, acerca de pelo
menos 220 milhoes de anos, sendo considerada a mais importante das crateras meteoríticas do relevo brasileiro.3°

<..

O Plana/to

Ao Planalto corresponde a área de cotas superiores a
200 metros acima do nivel do mar, a qual abrange a porcao
Centro-Su 1 do Estado com extensoes penetrando em direcao
96

.,

29. MABESSONE, Janus Markus. P.nor.-na Geomorfológico B1111ileiro. Sio Paulo,
Instituto de Geografía da USP, 1978. p . 9 (Geomorfologia, 56).
30. MOURAO, Ronaldo Rogério de Freitas. Serrada Cengelha, ume creterameteorítica no Maranhio. Boletim do Clube de Astronomil do Rio de JaMlro. 6 (6) :
141·42, •t·out, 1981
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a chapada das Mangabeiras, abrangendo terras dos municipios
de Alto Parna1ba e Balsas; entre os ríos Balsas e Manoel Alves
Grande, a serra do Gado Bravo, nos municipios de Balsas e
Riachao.

Entre as principais serras e chapadas da área planáltica
do. Maranhao destacam-se:
Ao Leste, constituindo o divisor de águas entre as bacias
dos rios ltapecuru e Parnaíba, .as seguintes serras: do Valentim,
no municipio de Timon; da Cobra, em terras dos municípios
de Passagem Franca e Sao Francisco do Maranhao; da Mata, em
terras dos municípios de Passagem Franca e Sao Joao dos Patos;
do Belém, no municipio de Colinas; do Exu, no município de
Bu riti Bravo e a chapada do Azeitao, nas áreas dos mu nic i'pios
de Benedito Leite e. Pastos Bons.

A Sudoeste, como divisor de águas entre os rios Grajaú
e Santa na (afluente do Mearim), a serra de Santana, entre os.
municípios de Grajaú e Sítio Novo; no divisor_de águas entre
os rios Grajaú e Flores, a serra da Cinta, na ·divisa dos municipios de Grajaú e Porto Franco.

..

A Oeste, no divisor de águas dos ríos Pindétré e Turi~,
a serra da Desordem, er:n terras dos municipios de Mo~io e
Bom Jardim; entre os ríos Pindaré e Gurupi, aserrado Tiracambu, na divisa entre os municipios de Carutapera e Moncao, Bom
Jardim e Turiacu. Há também a serra do Gurupi a Noroeste da
e ida de de 1mperatriz.

No Sudeste, dividindo as águas dos ríos Balsas e ltapecuru, a serra do ltapecuru, abrangendo terras dos munici'pios de
Sio Raimundo das Mangabeiras, Sambaíba, Loreto e Sao Félix
· de Balsas; entre os rios 1tapecuru e Alpercatas, o chapa.dio do
Agreste, no municipio de tv1irador; entre as nascentes dos rios
l~pec~ru, Alpercatas e Mearim, a serra -da- Croeira, na divisa
entre os municipios de Grajaú, Sao Raimundo das Mangabeiras
e Fortaleza dos Nogueiras.

A Noroeste do Estado, como divisor .de águas entre os
rios Turiacu e Maracassumé, a serra da Piranhinha, na divisa entre os municipios de Turiacu e Gandido Mendes.

Na regiao central, entre os ríos Alpercata-5 e Corda, a
serra das Alpercatas, no munici'pio de Barra do Corda; entre .os
rios Corda e Mearim, a serra Branca, em terras do munict'pio
de Barra do Corda; entre os rios Mearim e Grajaú, a serra Ne·
gra, no municipio de Grajaú; entre os ríos Mearim, Grajaú e
·Farinha, a serra Menina, na divisa dos mtJnic(pios de Grajaú
e Carolina.
Ao Sul, entre os rios Balsas e Parna1ba, a serra do Penitente, em terrados municipios de Alto Parnaíba, Tasso Fragoso e Balsas; na divisa entre os Estados do Maranhao e Goiás,
98

CLIMA
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Estu dos de Geologja e Paleoclimatologia possibilitaram
as primeiras informacoes sobre a evolucao das condicaes climá·
ticas do Maranhao, que·remontam aos últimos períodos da era
Paleozóica, quando ocorreu o in ício da sedimen~io da bacia
do Parnaíba. Essas informacoes derivam da análise das rochas
sedimentares mais antigas do Maranhio (formacao Pedra do.
Fogo), com seus respectivos componentes fósseis, c~ja sedimen-
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tacio admite-se ter acorrido em condicoos climáticas oscilantes
entre ambientes úmidos e áridos alternadamente con1 elevadas
temperaturas.

co do próprio Planeta que caracterizou os primeiros momentos de su a estru tu r~ao.
Destacando a perfeita harmonia reinante entre os elementos naturais da paisagem local, no ano de 1612, O' ABEV 1LLE afirma que "essa terra acha-se isenta de oposicoes; o
frío aqu~ só se encontra de permeio com o calor, e a secura
nao falta a atenuante das chuvas. Nunca se ve granizo nem se
deparam feios nevoeiros, e nem há necessidade de tapar o nariz por causa dos maus odores. Nao há neve nem geadas, nem
tormentas, raros trovoes, um pouco mais freqüentes na est~ao
das e hu vas" .3 1

Para os pesquisadores MESNER & ~/OOLDRIDGE a
compar~ao entre as idades das duas primeiras forma~oes sedimentares do Maranhao (form~ao Pedra do Fogo e torm~ao
Motuca), a deposi~ao da form~ao Motuca ocorreu em ambiente de maior aridez do que a da form~ao Pedra do Fogo. Convém destacar .que a aridez aqui considerada nao tem significado
de "seca", pela ausencia de precipita(foes pluviométricas, e sim
uma condi(fao relativa em analogía como período anterior.
Esse ambiente de altas temperaturas e alternancia en tre a superumidade e a semi-aridez perdurou durante as eras
Paleozóica e Mesozóica quando a superf ície da Terra era ainda
dominada por grande instabilidade tanto da cresta como da
atmosfera.

Situado em urna regiao de baixas latitudes, o Maranhao
recebe os raios solares perpendicularmente durante quase todo
o ano. lsto provoca o aquecimento da camada superficial da
Litosfera seguido de intensa irradia(fao do calor absorvido, o
que determina a ocorrencia de altas temperaturas durante todo
o ano.

Tendo em vista a escassez de informacoes sobre essas
fases da evolu~ao do planeta, nao se pode teorizar acerca das
causas dessas oscila~oes, entretanto, entende-se que tanto a-atmosfera como a crosta terrestre ainda estavam em fase de
forma~ao dos seus perfis estruturais.
Ao chegarem ao l\1aranhá'o em 1612, os franceses encontraram um ambiente climático caracterizado por altas
temperaturas e alto índice pluviométrico, o que foi explicado na ápoca por Claude D' ABEVILLE como decorrencia da .
posicao geográfica do seu território. A quantificacao aqu i inserida está respaldada nos padroes de resistencia do homem
e nos valores europeus, nao sendo considerado o efeito térmi100

A incidencia ma1s intensa dos raios do Sol sobre as regi5es equinociais provoca o aquecimento desigual das superf ícies continental e oceanica, pois cada urna tem propriedades
peculiares e diferenciadas. Este fenómeno influencia diversos
'fatores que interagem relativamente aconfiguracao do clima.

•

Sobre a massa líquida o calor solar provoca a evapora~ªº da água transformando-a para o estado gasoso. O vapor
d'água, movimentado pela circula~o das massas de ar, sofre
o efeito da conden~ao, dando orígem as nuvens que se preci,
31. O.ABEVILLE, Claude. Hist6ri• da miaio dos padres capuchinhos na ith• do
M. .nhio • regiO.s circunvizinhn. Sio Paulo, 1tatlala - E DUSP, 1975, p. 153
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pitam principalmente sobre as áreas litoraneas e regi5es circunvizinhas, provocando chuvas continuadas por até quinze días
consecutivos, como afirma Bernardo ALrv1E 1DA, em seu livro

a

No inverno e início da primavera, que correspondem
est~ao seca , continuam os ventas alísios de Nordeste que
abrandam os rigores do clima como bern acentua D'ABEVILLE,
"o frescor da noite, dos rios e regatos, banha os vapores do Sol,
formados durante o dia ou mesmo após o ocaso e os condensa
e os tranforma rapidamente em abudantes e frescos orvalhos
que regam e refrescam tods a regiao." 32

•

"O Bequimao".
Sobre a massa sólida, entao coberta por urna densa mas
diversificada camada de vegetacao e sujeita ao regime dos ven tas próprios das regioes equatoriais, ocorrem duas situa~oos

Raimundo LOPES destaca o caráter de transicao entre

distintas.

o ambiente equatorial amazónico e o equatorial tropical. Considerando que, no conjunto, nao há no Maranhao urna regularidade pluviométrica diária ao longo de todo o ano, característica própria de regi6es equatoriais, mas também nao sao identificados .traeos determinantes da rigorosa exsic~ao tropical, inferere-se que a transitoriedade aqu i defendida pressupoo a existencia de pelo menos duas áreas climáticas no Maranhao. Urna área
de caracteres similares aos da Amazonia e outra mais aproximada do meio tropical. Porém, utilizando-se um critério mais particularizado ou mesmo a máxima, que diz ser a vegétacao o espelho do clima, obtém-se maior número de zonas climáticas no

No período compreendido entre o final do verao e o
outono no Hemisfério Sul, o Maranhao recebe a sua máxima
pluviosidade anual. Esta época caracterizada como estacao chu vosa é normalmente conhecida como inverno. No mes de janeiro, quando 10 eixo da Terra se encaminha para o primeiro equinócio do ano, o ~1aranhao ainda é dominado pelos ventes al ísios de Sudeste, originados na área anticiclonal de Santa Helena,
no Atlantico S~I, impulsionados pela queda da pressao atmosférica na área anticic lonal dos Acores. Esses ventos sao responsáveis pelo deslocamento Sul-Norte das massas de ar quentes
e úmidas provenientes do equador térmico, que vem se deslocando no mesmo sentido, mas apresentam pouca umidade no
rv1aranhá'o, pois aí chegam depois de atravessarem as superfícies
continentais dos Estados da Bahía, de Pernambuco e Piau t'.
Segundo Raimundo LOPES, em seu livro "Urna Regiao
Tropical", a normalidade do anticiclone ~orean o faz incidir
sobre o Maranhao a sua maior concentracao pluviométrica a
partir de marco, quando os ventas al ísios de Nordeste invadem
o Estado conduzindo massas de ar úmidas. No final do mes de
junho os ventos al ísios de Nordeste com~am a perder umidade e recebem os nomes de ventos secos" ou ''ventos gerais".
11
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Maranhao.
Caract~riza-se como de clima equatorial a regiao que apre-

senta regularidade pluviométrica cotidiana, com precipita~io

•

•

anual igual ou superior a 2 .000 milímetros, pequen a diferen~a
entre o mes mais quente e o mais frío, e temperatura média
anual superior a 26°C. Com estas características encontra-se no
Mara~hao , a regiao a Oeste do curso do rio Mearim, .passando
pelo alto curso do rio Grajaú e atingindo a regiao de Impera·
triz, (fig. 11 ).
32. D.ABEVILLE Claide. op. cit. p. 155
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térmica do que a área equatorial e duas estacoes climáticas bem
diferenciadas, urna seca e outra chuvosa, mesmo com dur~oes
flexíveis, DE MARTONNE atribuí um clima subequatorial ou
su danes.
Adaptando a classificacao elaborada por KOEPPEN ao
IV1aranhao, GALV AO dividiu a área do Estado em dois tipos climáticos distintos: o "Am" e o "Aw"(fig. 12).

1

O tipo de clima "Am", caracterizado pelo dom ínio de
temperaturas superiores a 26°C, elevado índice pluviométrico
com maior intensidade de ch uvas nos meses de marco e abril;
baixa amplitude térmica anual, em média 2,0ºC; alta umidade
relativa do ar com máxima em torno de 83,5% e reduzida estacao seca (entre 1 e 3 meses) coincidindo com a primavera; cor: responde regiao Noroeste do ~1aranhao, conhecida como Pré·

a

Amazonia Maranhense.

Legenda:

~

Clima equatorial

O

Clima sub-equatorial

•

Embora apresente pequenas variacoes climáticas locali·
zadas, toda a regiao Leste e Sudoeste do l\1aranhao, onde predomina o cerrado intercalado com pequenas formacoes vegeta is
específicas, foi considerada por GAL V AO como de clima tipo
"Aw". Esta regiao é diferenciada da de clima tipo "Am" por
apresentar temperaturas em torno de 25°C; índice pluviométrico entre 1000 e 1800 milímetros anuais; amplitude térmica
anual oscilando entre 0,8 e 3,2°C e urna estacao seca bem pronunciada durante o inverno e a primavera •

Fig. 11 Mapa c limático do Maranhao, (Segundo DE MARTONNE - LOPES)

Para a regiao a Leste do dominio climático aqui conside-

•

Em 1955, GUERRA, em seu estudo sobre os tipos de
climas do Nordeste, elaboiou um mapa climático do fv1aranhao

rado amazonico, caracterizada por apre~ntar média pluviomé·
trica entre 1.000 e 2.000 rnilímetros anuais, maior amplitude

no qual demonstra como determinante da variacao climática,
principalmente a distribuicao das chuvas. Assim atribuí ao Ma-
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das, abrangendo o verao e o outono, enquanto no restante do
.Estado a pluviosidade concentra-se principalmente no verao

(fig. 13).

Legenda:

Legenda : .

~ Clima tipo Am

O

CI ima tipo Aw

@:j1
•

IIIll

Clima quente e úmido
com chuvas no venia
Clima quente e úmido com
chuvas no verao e

Fig. 12 Mapa dimático do Maranhio, (segundo GALVAO)

ranhio somente o clima úmido diferenciado em duas regiOes
distintas: o litoral, com um período de chuvas mais prolonga-
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Fig. 13 Mapa c limático d o Maranhio (seg. GUERR A )
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Das classificaf;oes climáticas apresentadas, considera-se
mais coerente, a que foi elaborada por GALV Ao, porque a faixa de terra situada entre o limite Leste da área de clima tipo
"Am" por ele defendida e os cursos dos rios Mearim e Grajaú,
considerados como limite oriental da área de clima equatorial
defendida por Raimundo LOPES (fig. 14), nao apresenta regularidade de características próprias do clima equatorial ama- ·

O Maranhao Primitivo : urna tentativa de rec onstitui~ao
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As análises·fe itas nas rochas sedimentares das primeiras
camadas estratigráficas da área sedimentar do ~.~aranhao qemonstraram que, na época .da consolida~ao dos sedimentos,
já havia vida ·vegetal superio·r desenvolvida na regiao. Porém,
sao referencias sobre vegetais fossilizados que fogem aes objetivos do presente trabalho.
Por outro lado, sobre esse importante componente da
paisagem, nao é necessário ter vivido no r~1aranhao primitivo
para compreende-lo mesmó superficialmente, pois existem remanescentes dos vegetais que constitu iem a flora primária dessa
regiao. Assim, com base na distribui~ao da umidade e do índice pluviométrico, associados a outros componentes meso e
microrregionai s, pode-se atestar a exuberancia ou ra refacao
das espécies vegetais do l\1aranhao primitivo.
· Para Raimundo LOPES, a BiogeOgrafia permaneceu
a dorm~cida durante mu it os anos, principalmente no l\íaranhao
onde nen1 mesmo ·os botanicos e naturalistas europeus e nor108

Legenda:

11
&-'ª

a

Cl ima tipo "Am " (GALV AOl

lntersecao (De MARTONNE
/ GALVAO)
Clima t ipo Sub-equatorial
(De MAATONNE)

F ig. 14 Mapa climático do Maranhio Onter~ao De MARTONNE/GALVAO)
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de transicao entre as tres macrorregioes vizinhas, mas perfeita-

teamericanos estudaram "in loco" a flora maranhense. Certamente, a ausencia desses estudiosos no Maranhao, deveu-se ao
comportamento das autoridades portuguesas que dificultavam
ao máximo as tentativas neste sentido. Aos pesquisadores que
pretendiam investigar a paisagem do Norte brasileiro, mesmo
portugueses, era exigido um projeto do qual constassem os
seus objetivos e métodos de investigacao. Esse projeto normalmente tramitava con1 lentidao e, se fosse autorizado, já o pesqu i·
sador tinha outras prioridades.

mente diferenciadas quanto ao aspecto paisagístico: o Norte, o
Nordeste e o Centro-Oeste. Dessa forma, considerando somente
as form~é5es vegetais dispostas no sentido longitudinal OesteLeste, destacam-se pelo menos quatro formacoes homogeneas:
a floresta, o mar.gue, os palmeirais e os campos, esta última,
continuando para o Centro-Oeste do Brasil. O termo "homogeneas" aqui empregado nao deve ser entendido em caráter absoluto, pois ocorrem diversos estratos em cada form~ao vegetal.
(fig. 15)

Diante de tantas dificu Ida des, algumas tentativas de caracteriz~ao da Biogeografia do Norte do Brasil, surgiram inseridas em tra balhos de extensao global, com erras aceitáveis pela precariedade· das condicoes em que foram realizados, mas
facilmente observados através de pesquisas de campo executa das na regiao. Neste contexto, citam-se as contri bu icoes de
RED'vVAY fü HINfv1AN, DE l\1ARTONNE, etc. Como prin1eiro
trabalho de maior exatidao, destaca-se a interpretacao de E Ll SÉ E RECLUS sobre a distribui~ao floresta! do l\1aranhao. 33
As primeiras descricoes da paisagem maranhense foram
fe itas pelos jesu ítas sempre destacando a belez a da vegetacao
e a abundancia dos peixes e animais do Norte e Noroeste do
Estado, justificados invariavermente como resultantes da acao
da providencia divina. Sobre o Leste as primeiras informa~oes
destacam a existencia de campos naturais completamente diferenciados da regiao Norte do Esta do .
Sencio o resu Itado da interacao entre os vários con1ponentes na tu rais, a vegeta9ao do r.1aranhao espelh a um caráter
33 . LOPES, Raimu ndo. op. C:!. o. 50-51
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A Floresta

Denominada Floresta Amazonica e classificada por Raimundo LOPES como "perihiléica" constitui, no Maranhao, o
prolongamento da "Hiléia brasiliensis" descrita por HUr~80 LDT. Seus limites sao imperfeitos, senda carreta a interpreta~ao de que esta forma~ao vegetal abrange toda a área maranhense de clima típicamente amazónico.
Segundo as conclusoes dos técnicos do Projeto RADAl\1
a extensao maranhense da Floresta Amazónica predomina nos
platos situados a Noroeste do Estado com incidencia sobre algumas áreas centrais. Essa delimitacao é mais explicitada por GALV AO quando afirma que essa formac;ao arbórea abrange as bacias dos rios Gurupi, Turi~u, Pindaré, os vales médio e inferior
do rio Grajaú e a por9ao ocidental do vale médio do rio Mearim". 1: urna forma~ao exuberante com árvores de altura superior a 50 metros. Pode ser caracterizada con1 urna floresta fechada, heterogena e latifolia~a onde predominam a macaranduba,
faveira e angelim, cor.i a presen~a do baba~u nos vales dos rios.
11

...
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Apresenta um estrato decidual, dominante nos baixos platos e
em pequenos trechos do Norte maranhense, onde ocorrem a caneleira, caraíba, imbaúba, faveira, o pau-d'árco e o babacu.34
•Ñ:

\

O Mangue

Constituí a formacao vegetal predominante no litoral
maranhense a Oeste da baía de Sao José. Os primeiros estu~os
sistematizados sobre a vegetacao de mangues no Maranhao, pa:.
recem ter sido efetuados por Síivio Fróes de ABRE U ent suas
"Observacoos sobre a Gu iana rv1aranhense'', onde destacou a
existencia de quatro estratos: Mangue vermelho (Rhizophora
mangle), Linnaeus; Mangue branca (Lagucunlaria racenosa),
Gaertn e rJlangue siriuba (Avicennia tomentosa ou Avicennia
Nítida), todas na faixa de terras sujeitas a acao direta ou indireta das marés.

IJ

Em 1975, estudos feítos por técnicos do Instituto de
Recursos Naturais, próximo a cidade de Alcantara, registraram
a ocorrencia de apenas tres espécies de mangue, com destaque
para o Mangue Branco sobre os demais. Esses estudos, feitos
em fu neao de interesses economices, consideraram principalmente as denominacoes vulgares dos manguezais e nao caracterizaram os ecossistemas an1bientais com grande profundidade .

Manguezais

~

W

Dunas

•

Floresta Amazooica

_§

Campos cerrados

O

Campos inu ndáveis

[]]

Palmeirais

•

Eduardo DA~JlASIO, em sua "Contribuicao ao estudo
da vegetacao dos manguezais d~ ilha de Sao Luís", caracteriza
o conjunto da área estudada como de vegetacao arbórea, intercalada por espécies arborescentes em consórcio com vegetais

•
34. MARANHAO. COMPANHIA MARANHENSE DE PESQUISA MINERAL.
Relatório de compil~io e análise da Bibliografia Geo16gica e dos Recursos
Minarais do Maranhio. Sao Lu ís. .CODEMINAS 1975, v. 2

F ig. 15 Mapa de vegetac;ao do Maranhao
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arbustivos e herbáceos de desenvolvimento rasteiro.
Pelo reduzido número de estudos existentes sobre os
mangues do Maranhao, pode-se destacar o seu quase total desconhecimento, entretanto, informacoes empfricas indicam a
ocorrencia de vários tipos de formac;:oos vegetais nos manguezais maranhenses com uma imensa riqueza a aproveitar.

tacio "lato sensu" do vocábulo "campo", ou •ja, a formlQlo
vegetal situada em terreno plano ou de ondulac;:0es suaves, caracterizada pela ausencia absoluta de vegetais de grande porte.
".l'I

No Maranhio as format;Oes campestres sio encontradas
ao Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul e Sudoeste do Estado.
Essas formac;:aes, conforme suas características, podem ser divi·
didas em: Campos Baixos ou de Baixada, inundáveis durante a
estacio chuvosa, e Campos Altos ou de Chapada, nio sujeltos
as inunctacoos.

Os Palmeirais

Os Campos Baixos apresentam formac;:6es vegetais herbáceas relativamente homogeneas e ocupam as grandes planicies
flúvio-lacustres do Norte do Estado, na área da Baixada Maranhense, desde a baía de Turiacu até os limites da baía de Sio
José, abrangendo o baixo curso dos rios Pindaré, Grajaú, Mearim e ltapecuru. Contudo, apesar da homogeneidade, ocorrem
pequenas irregularidades que diversificam a p.aisagem. "Ora se
desatam em grandes descampados lisos, ora se tarjam de arboredos, da flora dos lagos e dos pantanos" .3 5

Também conhecidos como Floresta de Transicao ou
Mata dos Cocais constituem uma formac;:ao vegetal dominada
por espécies da fam11ia das palmáceas, entre as quais destacase o baba~. O conjunto mais expressivo dos babat;uais no Maranhio concentra-se na regiio central do Estado, entre a Floresta Amazonica e as forma.;oes semi-áridas do Nordeste brasileiro.
/

Babacu, é a denominacao comum da palmeira conhecida como "orbygnia", que representa cinco indiv.íduos diferentes, sen do mais freqüente a "orbygnia speciosa". Seu habitat
característico é a regiao de solos úmidos e topografía plana, ou
levemente ondulada, que compreende os vales dos rios Mearim,
ltapecuru, Pindaré e Parnaíba, além das planícies interfluviais.
Aparece normalmente em associacoes de palmeiras, na maioria
das vezes compactas, tornando~ rarefeitas a medida em que a
umidade diminui.

Para os técnicos do 1BGE, nos Cámpos da Baixada Ma·
ranhense predominam as seguintes espécies vegetais: capimmarreca, capim-amonjeaba, capim-m imoso, capim-acu, capimcabelu do, capim-cte-rosa, capim·do-Pará, capim-gengibre, capim·
macega-do-campo e capim-lírio-d'água.

•

Os campos

reconst1tu1~ao

Do Nordeste ao Sudoeste do Maranhio, pelos chapad0es
do Leste e Sudeste dominam as formar;0es de campos sujos ou
cerrados, semelhantes as savanas africanas, nio inu ndáveis, com
extensas mechas de matas ciliares nos vales dos rios e grupamen•

Para efeito do presente estudo considerou-se a interpre114

35. LOPES, Raimundo. op. cit. p . 51
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tos florais típicos de climas relativamente secos. Essas formac5es vegetais apresentam dois estratos principais, que lhes permitem denomin~oes como Cerradao nas áreas densas e campos
cerrados, nas demais regioes.

O Maranhao Primitivo : uma tentativa de reconstitui~o
.·

~aves aquáticas deixavám "o firmamento repleto de gaivotas,
m~rrecas, j~anas

.,.,

O Cerrado ocupa a área maranhense a Leste do meridiano de 44° a Oeste de Greenwich, acompanhando os altos platos
da margem esquerda do río Parna íba e estendendo-se da í até o
Sudoeste em áreas situadas ao Sul do paralelo de 6° de latitude
Sul. Em toda essa regiao tem como espécies dominantes: pau terra, samba iba ou lixeira, pau -de-colher, ca ju í, andiroba, barbatimio, araticum, faveira , quina-branca, pequ!, timbó , buriti,
bacuri, mangaba, etc.

HIDROGRAFIA

Antes da ocupacao do território do Maranhio pelos europeus já se cantava a grandeza dos ríos do Norte brasileiro.
Ne5se. contexto figurava,. mesmo erront!amente, a baía de Sio
rv1arcos com penetracao pelo baixo curso do rio Mearim, soba
denomin~io de rio "Marañon", invariavelmente confundido
..
.
.
.
com o "Mar Du Ice", atual río Amazonas.

FAUNA

A fauna do Maranhao, embora muito abundante e diversificada, nao apresentava, a exemplo da do Brasil, animais de
grande porte como o elefante ou qualquer outro dos grandes
ruminantes africanos.
Entre os animais encontrados no r\~aranhao destacavam·
se: a onca, o veado, o porco do mato e diversas espécies de ma·
cacos, todos de grande valor alimenticio. Claude D'ABEV 1LLE
em sua "História da missao dos padres capuchinhos na ilha do
Maranhao" afirmava que, "nao há no Brasil animais ferozes,
nem serpentes venenosas ... nao sao venenosos os crocodilos,
nem as serpentes, os sapos, etc., os quais servem mesmo de bom
alimento".

eguarás". A afirm~io do escritor em referencia, carece de r~spaldo científico já que foi manifestada através
de um romance. Nio obstante; utilizando-se um raciocír~io análogo, pode-se defender a posicao por ele manifestada, combase
na . estrutura do ecossistema do Pantanal Matogrossense ainda
hoje dominante e que certamente mu ito se assemelha a da Baixada Maranhense no século XV 1.
. .
'

•

•

Com rela~io a origem das mass~ 1íqu idas encontradas
em terras do Maranhio, supoe-se ter ocorrido concor.nitantemente com a transform~io do hidrogenio e do 9x4Qenio gasosos da atmosfera, para o estado líquido, iniciada ainda na era
Primitiva, dandQ orígem as primeiras precipita~oes pluviométricas e iniciando um ciclo hidrológico de a~ao intensa. Como
consequéncia infere-se que a regiio esteve, no passado, sujeita
a um clima úmido, responsável pela manutencao desse ciclo
hidrológico.

Com rela~ao aos pássaros, pode-se destacar o depoimento de Bernardo ALrv1E1DA, dando a entender que as revoadas

S.obre as águas fluviais maranhenses entende-se que sio
decorrentes da umidade do clima, com um conseqüente ciclo
hodrológico caracterizado por apresentar constantes precipita-
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c0es, que evidenciam a participaoio de um efetivo trebalho ftuv1ál ná elabor~io do perfil topográfico da regiio. A origem
desSe perfil remonta ao P.ré-Siluriano, quando a atual superficie do ~aranhio ainda estava submersa e em fase de acumul1~o e·sedimentacio marinhas.

ra Leste; influencia significativa do relevo no
cursos dos rios.

Balisado pelo sítio originador dos rios maranhenses o
autor distingue:
" - o grande rio Tocantins que manando do próprio
amago do planalto, na falda dos P.ireneus, vai procurar o vale do Amazonas;
os ríos oriundos da zona em que comet;am as terras
altas nortistas: Parna1ba, ltapecuru, Mearim-GrajaúPindaré, Turi~ e Gurupi:
os rios que nascem na base das chapadas inferiores:
Preguicas, Preá, Munim e Maracassumé;
os ríos que servem de desaguadouro as bacias dos
campos baixos; e enfim os pequenos ríos sem importancia, da zona do litoral". 36

tados. .

. Raimundo LOPES, em seu livro "Uma Regiio Tropi·
caJ'~, acusa a ausencia de estudos mais profundos sobre a geo. logia ~ a morfología do território maranhense como a principal
barreira ao conhecimento da idade dos seus ríos, particularmen·
te se .esse conhecimento tiver cómo base a apli~io da teoria
do ''ciclo vital" de Morís DAVES. Contudo, baseado no tr~
do geral dos cursos dos rios, ·admite-os oomo "próximos da
matU ridade e relativamente mais jóvens do que 01 rios da balxada
central amazonica''. Considera ainda como indicador de
. .
maiór matu~idade, o eq~ilíbrio entre os tris segmentos do curso do rio Mearim, além dos numerosos meandros que este
•
apresen ta.
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geral dos

Além das características comuns apresentadas, LOPES
classificou os rios maranhenses com base nos sitios de suas nas·
centes, no clima e no relevo .

... · Byron de FRElrAS, em ·tet1 estudo tobre o ''Noroeste
Maranhenie'·', classifica o territ6rio do ·Maranhio como umí
"mesopotamia", considerando o · grande volume de águas flu·
viais que aí se distribuem e ·o modelado por el• elaborado.
Convém destacar também o valor desse manancial para o povoamento da flora e da fauna nos interflúvios por ele delimi-

Diferenciados dos demais ríos nordestinos, os rios m1ranhenses apresentam as seguintes características comuna: domínio de rios perenes com razoável caudal ~rante todo o ano,
facilitado pelo armazenamento d'água nos seus altos cursos;
rios de drenagem para o Oceano Atlintico com os cursos obedecendo o sentido direcional Su 1-Norte e ligeira inclin~io pa-

tr~ado

·Invocando as condicoes climáticas e sua conseqüente
influencia sobre o regime dos ríos, o mesmo pesquisador agrupou os cursos d'água do Maranhio em duas categorías distintas:
os de regime equatorial e os de regime tropical.

•

•

Os rios de regime equatorial estio concentrados na regiio Noroeste do Maranhio, em área de floresta densa e clima
superúmido, sendo caracterizados por possu írem um volume
médio, .constante, da massa líquida, superior ao dos ríos do Leste do Estado. Nesta categoría enquadram-se os ríos: Gurupi,
36. LOPES, Ralmundo. op. cit. p. 25-30
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Embora seja freqüente a inclusio dos ríos ltapecu ru e
Munim como integrantes da bacia do Golfao Maranhense, preferiu-se considerar estes ríos como bacias fluviais isoladas. Dessa forma, ao contrário das cinco bacias fluviais tradicionalmente reconhecidas no Maranhao, inclu indo-se as bacias dos rios
Gurupi, Parnaíba e Tocantins, que sao apenas em parte maranhenses, dividiu-se as águas fluviais do Estado nas segu intes bacias: Sacia do Gurupi, Sacia do ltapecuru, Sacia do Mearim,
Bacia do ~~1unim, Sacia do Parnaíba, Sacia do Tocantins e Sacia do Turia~u (fig. 16).

Turi~u

e Maracassumé, que apresentam maior regularidade do
que o rio Amazonas e alguns dos seus afluentes, por serem de- .
pende·ntes unicamente da pluviosidade.

Por outro lado, os rios de regime tropical, dominarr¡ todo o restante do território do IVlaranhao. Obedecem ao c·ompor··
tamento geFa~ do cl-ima que determina a ocorrencia de um período de seca e outro de enchentes, ambos bastante intensos e regulares nao sendo, entretanto, extrema a rigorosidade dessas
es~0es, embora alguns tributários dorio das Balsas·é outros do
'rio Parnaíba fiquem reduzidos a pequenos poeos localizados em
áreas de topografía plana ao longo dos seus cursos durante a es-·
~io seca, razio porque sio classifica~os como temporários.
·A eSta categoria pertencem os ríos da bacía do ltapecuru, 'Mearim, Munim, Parnaíba e outros de menor importancia.

Esta interpreta~ao coloca em relevo duas situa~oes importantes. Em primeiro lugar destaca o alto grau de independencia dos rios ltapecu ru e rv1unim em rel~ao aos rios: rv1earim,
Grajaú e Pindaré. Tal fato é proporcionado pelo assoreamento
do estreito dos rvlosquitos que isola as baías de Sao Marcos e do
Arraial, durante a maré baixa, além do que, mesmo na preamar,
as águas dos rios que desembocam no Golfao nao se unem senao
insignificantemente. Em segundo plano isolou-se a rela~ao To·
cantins-Araguaia visto que, após a confluencia, suas águas nao
mais servem ao Maranhio.

Quanto a classific~ao dos rios maranhenses em fun9io
do relevo, o mesmo estudioso destaca tres classes distintas: os
·rios des campos baixos, com maior percentual de infiltra9io e
com um escoamento relativamente lento
face ao nivelamentó
.
da topografia dos terrenos que banham; os ríos das chapadas
inferiores, com um "regime fluvial normal alimentados por
fontes e com escoamento ativo; os rios das terras altas, alimentados por pequenos regatos de sítios brejeiros e pequenos afio·
ramentos do le~ol freático".
,

Nas terras altas do planalto nascem todos os grandes
rios do Maranhao e a maior parte dos afluentes que dio configura9io a rede fluvial e a amplia9ao da respectiva bacia fluvial.
Dessa forma, esses ríos podem ser classificados como rios de
planalto, todos com partes encachoeiradas nos seus altos e mé·
dios cursos.
120

.
•

O agrupamento das cinco bacias fluviais parece dever-se
unicamente a·o fato de~s ríos desaguarem no Golfao l\~aranhen
se ou na similitude que se configura na rela~ao do río Tocantins
com o Amazonas, porém, estes dois ríos mantem maior regularidade na intera~ao de suas águas, o que nao se configura entre
as águas d9s rios que correm para o Golfao Maranhense.
Bacía do río Gurupi
l

Ocupa o extremo Noroeste do l\1aranhao, nos limites
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com o Estado do Pará. Tem seu nome emprestado do río orin-

,

....

cipal - · o Gurupi - (Acaiu-apára para os índios, com o significado de ca ju morto) que percorre cerca de 800 quilómetros
desde a nascente até a foz, na baía de Gurupi. O río Gurupi
nasce na. serra do mesmo nome a partir da ju~ao de tres regatos que formam o río Cajuapara, próximo cidade de A~ai 
landia. Após o seu nascimento destoca-se em dire~ao ao Norte
até onde recebe as águas do sistema 1tinga-Tucumandiua, na
antiga divisa entre os municipios de Carutapera e lmperatriz.
A partir desse ponto segue a dir~ao geral Nor-Nordeste até
a foz.

a

~Jo Grajaú

Mesmo nascendo em urna ''zona pantanosa de ju~a
rais" a urna altitude pouco superior a 78 metros acima do nivel do mar, segundo Raimundo LOPES e, sendo cla~ificado
como rio de plan ície com base nas informa(,':oes produzidas
por um dos seus exploradores - o Dr. Guilherme DODT -,
o rio Gurupi possui grande número de quedas d'água com
extensas corredeiras, totalizando 32 cachoeiras, como bem
registra M. JANSEN, em suas "NO(,':oes de chorografia do
l\1aranhao".

Legenda :

~

1i.ill Bacia do rlo Parnaíba

(;:;¡J Bacia dorio 1tapecuru

Ui?\:1 Bacia dorio Gurupi

O

•

Bacia dorio Tocantins

•

ie:7I
l!.:..!J Bacia dorio Turiacu

•

Jm1
.
~ Bacia do rio Mun1m
Fig. 18 Mapa h1drogrMlco do Marenhlo

A bacía do rio Gurupi tem urna área total de 61.000
km2. Desses, cerca de 40.000 km 2 sao em território maranhen·
se . Comp6em-na inúmeros ri os e igarapés, liderados pelo río
Gurupi que tem como aflu entes pri'ncipais os rios : GurupiMirim e Uruahim, pela margem esquerda, no Estado do Pará;
e pela margem di re ita os rios: Apuhi, 1taquatlu e ·Arapontiua,
segundo M. JANSEN.
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Bacía do río ltapecuru

com regioes próximas, de mesmo n ível topográfico, deixadas
ao largo do curso normal.

Tem no rio ltapecuru o seu principal representante,
com um curso de 1450 quilometros entre a nascente e a foz.
Banha, em toda a sua extensao, aproximadamente 48.000 km2
de terrenos sujeitos a urna pluviosidade entre 1.300 e 1.800 rnm
anuais, sendo um río de regime pluvial tropical.

GUERRA, em seu estudo sobre a Geomorfologia do
rv1eio-Norte do Brasi!, publicado no Atlas do Brasil, afirma
que "a mudanca brusca de direcao que o rio ltapecuru sofre
nos arreciares de Caxias, formando um grande cotovelo, suge·
re a existencia da captura de um afluente do ria Parnaíba". 37

O curso dorio ltapecuru com~a a partir da convergencia das águas pluviais provenientes da encosta Setentrional da
serra da Croeira, próximo ao local denominado "R oboleira"
na fronteira dos municípios de Mirador, Grajaú e Sao Raimundo das Mangabeiras. Este local fica a Oeste da concha da nascente original , na serra do ltapecuru, descrita por Raimundo
LOPES. Desenvolve o curso inicial em dir~ao ao Leste até 0
local conhecido como "Roc;:ado", onde toma a dir~ao Norte,
passando por Mirador até a localidade de Sao Romao. Da í

Sao afluentes principais do rio ltapecuru, pela margem
direita, os rios : Corrente, ltapecuruzinho, Gameleira e Pirape·
mas; destacando-se pela margem esquerda: o Alpercatas, o
Codozinho e o Peritoró.

I

No seu alto e médio cursos, o rio 1tapecuru possui al·
gumas quedas d'água que se destacam das de~ais. Sao efes·
Santana, Tres Marias, Sanharal ou Sanharó, Ouebr~-Coco e
Vera Cruz. Contudo, a maior parte do seu curso desenvo1ve-se
em áreas de cotas baixas, o que lhe permite ser classificado
como rio de planície, embora a sua nascente seja em área plttnáltica.

segue o rumo Nordeste até a cidade de Caxias. Neste percurso
recebe as águas do rio Alpercatas, seu principal afluente, que
provém da serra do mesmo nome na margem esquerda, para
em seguida, banhar a cidade de Colinas. Próximo cidade de
Caxias o curso do rio ltapecuru apresenta um acentuado " cotovelo", a partir do qual toma a direc;:ao Noroeste até a foz na
baía de Sao José. Neste último segmento banha as cidades de
Coció~ Coroatá, Pirapemas, Cantanhede, 1tapecu ru -~.J1 irim e
Rosário.

a

o "cotovelo "

Com o curso calculado em 1.450 quilometros de extensao, o 1tapecu ru é o rio genuinamente maranhense de maior
extensao e, no passado, o de mais longo trecho navegável, o
que nao mais ocorre devido ao intenso assoreamento do seu
leito .

•

a

que o seu curso denota, próx imo cidade de Cax ias, é considerado por Elvia STE FAN como possível
resulta do de urna captura fluvial que teria provocado a inversie do curso normal. Este fenómeno acorre normalmente onde os cursos f luviais ocuparr1 divisores de águas mal definidos
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Bacía do río fv1earim

•

•·

Tem como principal, o rio de mesmo n9me, que nasce
37 . GUERR A, Antonio Teixeira. A grande Regiio Meio·Norte . Adas do Br•il:'
geral e regional, Río de Janei ro, I BGE -CN G, p . 102.
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no angulo Noroeste de conjunto de morros da serra ~ienina,
próximo ao lugar denominado ~11orro Velho, no extremo Su 1
do municipio de Grajaú. Inicialmente segue o rumo Norte,
até a localida'de de lpu, de onde se encaminha para o Leste
e depois ao Nordeste até a confluencia com o rio Flores, passando pela cidade de Barra do Corda. A partir da confluencia
com o rio Flores retoma o rumo Norte, com pequena variac;:ao
do curso, até a divisa dos municipios de Bacabal e Sao l\1ateus,
banhando as eida des de Pedreiras, 1pixu na e Bacabal. Da divisa entre os municipios de Bacabal e Sao Mateus até a cidade de
Vitória do r..i1earim segue a direc;:ao Noroeste, recebendo neste
trecho o seu afluente mais extenso, o rio Grajaú, com 800 km
de curso. De Vitória do ~1earim segue em dir~ao ao Leste até
a cidade de Arari, retomando em seguida, o rumo Norte até a
confluencia com o rio Pindaré, seu segundo maior tributário,
com 750 km de extensao, e depois a dir~ao Nordeste até a
foz, na bat'a de Sao Marcos, onde ocorre a "pororoca" com relativa intensidade.
O Mearim é o maior rio desta bacia fluvial, com 1.150
km de curso. Recebe como tributários principais os rios Corda
e Flores, pela margem direita; e o Grajaú e o Pindaré, pela margem esquerda. Do seu alto curso, ainda no Planalto, até a base
da encosta por onde deslisa, aparecem pequenas quedas d'água
como as cachoeiras: Grande, Uchoa, Canabrava, Ciganos e GameJeira.
A área drenada pela bacía do río Mearim compreende
2
142.000 km segundo Raimundo LOPES, e aproximadamen2
te 98.000 km conforme estudos da Geo-Topo, em 1972, constituindo-se na rnaior bacia fluvial inteiramente maranhense.
A área total de drenagem dessa bacia, abrange toda a regiao
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Centro-Norte do Maranhao, caracterizada pelo clima de transic;:ao entre o equatorial e o tropical.
Considerando a distribu ic;:ao al ti métrica do relevo do
Maranhao, conforme a figura 08, tanto do rio Mearim como
os seus dois maiores tributários tem a maior parte dos seus cursos em relevo de plan ície, embora na~am em área planáltica.
A essa uniformidqde soma-se a equivalencia dos tres segmentos
do curso do río Mearim, o que permite inferir-se a normalidade
geral dos ríos do rv1aranhao. Todos sao planálticos quanto origem, mas tem a maior parte dos seus cursos em áreas de cotas
inferiores a 200 metros acima do n ível médio do mar, o que qs
configura como rios de planície, exceto quanto orígem.

a

a

Bacía do río /V!u ním

Formada pelo río Munim e seus demais tributários. O
río principal ,nasce próximo ao lugar conhecido como Anajazinha, no Nordeste do municíplo de Aldeias Altas. Seu curso
inicial obedece a direc;:ao Nor-Nordeste passando a Noroeste
pouco ao Su 1 da cidade de Chap~dinha e segu indo este rumo
até próximo sede do município de Nina Rodrigues, quando
retoma a dire~ao original até a foz, na baía de Sao José, próximo cidade de lcatu, que é por ele servida juntamente com
as de Axixá, Morros, Presidente Juscelino e Nina Rodrigues.

a

a

•

•

..

•·

A bacía do rio Munim abrange cerca de 13.000 km2
de superf ície, numa regiao de clima tropical , com urna est~ao
seca prolongada, topografía levemente ondulada e solo dominantemente areno·argiloso. Esses fatores em associ~ao, contribuem para caracterizar as condic;:oes de temporariedade de
todos os ríos da regiao. Entre os pri_ncipais afluentes do rio
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Mesmo desenvolvido totalmente em área de planicie,
o curso do río l\1unim apresenta algumas corredeiras e duas
pequenas quedas d'água no seu segmento médio, a cachoeira

do ~1EC que localiza a ''serra de Tabatinga" nas latitudes meridionais do Maranhao e do Piau í, coincidindo com a descri~ao de Fran PAXECO baseada em informa~oes coletadas no
local por Guilher DODT. Por aquele mapa visualiza-se urna
acentuada convexidade voltada para o Norte a qual coincide
com o ponto de nascimento do riacho Agua Quente, conside-

da l\1anga e a de Morros.

rado o ponto extremo meridional do l\1aranhao e, aqui, também

~1unim estao: o rio Preto, pela margem direita, e o rio lguará,
pela margem esquerda.

como riasce.nte do rio Parna1ba.

Bacía do río Parnalba

Principiando pelo curso do riacho Agua Quente, o rio
Esta bacia fluvial é formada pelo río de mesmo nome,
com um curso calculado em 1-.700 quilómetros, e por tributários oriundos do Leste rviaranhense e do Oeste piau iense. Sua
superf ície totaJ é de 380.000 km2, dos quais apenas cerca de
70.000 km2 s:O em terras do l\.1aranhao.
Segundo Fran PAXECO (1924), o rio Parnaíba nasce
na serra da Tabatinga ou das rv1angabeiras, a partir da ju ncao
~e dois olhos d'água. Na segunda edi~ao do Dicionário de Geo_grafia do Brasil, edi~ao Melhoramentos, consta a serra da Tabatinga como situada em território do Estado do Piau í, na fronteira com o Estado da Bahía. Da informa~ao fornecida por
PAXECO, pode-se depreender que o autor certamente referíase apenas a urna das ramifica~oes da chapada das rviangabeiras.
Porém, com base na informa~ao ao dicionário referenciado,
deduz-se ser o ponto original do río Parnaíba, em terras piauienses.

Pamaiba segue a dire~ao Sul-Norte com pequenas divagac0es
no seu curso até a confluencia com o rio Museu, nos limites
entre os municipios de Sambaíba e Loreto. Daí em diante segue o rumo Nordeste até a regiao Sudeste do municipio de
Sarao de Grajaú, onde retoma a direcao Norte, ora em curso retilíneo, ora em curvas suaves, até o Leste do municipio de Brejo, seguindo a dire~ao geral Nordeste daí até o delta que caracteriza sua foz, no Oceano Atlantico, entre os Estados do Maranhao e do Piau í.
-

Em todo o seu curso o rio Parnaíba separa os Estados
do Maranhao e Piau í e banha, do primeiro, as segu intes cidades: Alto Parnaíba, Tasso Fragoso, Benedito Leite, Sarao de
Grajaú, Sao Francisco do Maranhao, Parnarama, Timon, Coelho Neto, Duque Bacelar, Santa Qu itéria do Maranhao, Magalhaes de Almeida e Araióses.
A bacia fluvial do rio Parnaíba abrange terras domina-

Nos mapas atualmente disponíveis, a serra da Tabatinga (PI), aparece local izada em áreas diferentes, eribora figure

das pelo clima tropical úmido a Oeste, e pelo clima semi-árido
a Leste, senda que o curso do rio principal bem caracteriza a

sempre como um ramo, ou mesmo a continu~ao do núcleo
original da chapada das 1\1angabeiras. A~im sen do, considerou-

transh;:ao entre as duas zonas climáticas.

se, neste trabalho, a informa~ao mapeaca no Atlas Geográfico
128
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Dos cursos d'água mais identificados com o Maranhao
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é o río Parna íba que percorre maíor trech o planáltico, o que lhe
vale esta classíficacao. Em todo o seu curso destacan ,-se as segu intes quedas d'água : Boqueirao, Oueimada, Boa Esperanca
e Urubu.

Bacías Lacustres

No l\.1aranhao ocorrem várias concentra~oes lacustres,
quase todas situadas na bacia do l\1earim-Grajaú -Pindaré. No vale do río Mearim-Grajaú, o lago Acu, que se liga ao último rio
através do lgarapé do Lago. No vale do rio Pindaré, destacamse: os lagos de Viana e Aquirí, respectivamente ao Sul e Norte da cidade cit: Víana; o lago Cajarí, ao Sul da cidade de Penalva. Entre este e os lagos de Viana e Aquirí, estendem-se para
o Su 1, até a cídade de Santa 1nes, os lagos: Apu í, Capivari, Formoso, Jacareí Pequeno, Jacarei' Grande, Maracassumé, f\1uritiatá e Sao José.

Bacía do río Tocantíns

Embora seja a mais extensa das bacias fluv iais que se relacionam com o ~llara nhao é também a que ocupa urna das menores áreas do Esta do. O rio Tocantins, principal curso dessa
bacía flu vial, com 2.500 qu ilometros de extensao , tem somente cerca de 400 qu il ometros em terras do ~Jlaran hao , onde banha as cidades de Carolina , Porto Franco e lmperatriz .

No vale do río Perícuma concentram-se os lago-S: Cafundoca, Lagu inho, Faveíra e Grande. Há ainda a regiao lacustre do n1unicípio de Santa Helena e vários lagos isolados ao
longo de toda a plan ície do l\1aranhao que, juntamente com
os primeiros, constituem um campo de pesquisa a inda inexplorado.

A área maranhense banhacla pela bacía do río Tocan tins, corresponde ao Sudoeste do Estado, que tem como prin cipais afluentes: os rios Manoel Alves Grande, Farinha e Lageado, todos de pequena importancia a n ível esta dual.

Bacía do río Turia9u

O HOl'vTEtll

1: a sexta entre as grandes bacias fluviais maranhenses,
com apenas 32.000 km2, comandada pelo rio Turiacu que nasce
na extremidade Sudeste do conjunto de morros que con stituí o
prolongamento da serra do Tiracambu , a Oeste do povoado de
Coronel Osório. O Turiacu segue inicialmente em direcao ao
Nordeste e depois toma o rumo Norte até a sua foz no Oceano
Atlantico, onde forma a baía de Turiac;u . Como o Gurupi este
é um rí o de regime equatorial , sendo responsável pelo abasteci n1ento. da regiao lacustre do município de Santa Helena. Em todo o seu curso banha duas sedes de munic ípios: Santa Helana
e Turiacu .
130.

•

•

•

Afora a caracterizacao antropológica abordada na primeira parte deste estudo, procurou-se aquí apresentar, alguns
indicadores de como os índios atuavam no processo de estruturacao da paísagem geográfica do r,. 1 aranhao.
Claude D'ABEVILLE, em sua obra "História da missao
dos padres capuchinhos na llha do l\·~ aranhao e regioes circu nvizínhas", afirma que "antes de formar o hon1em, Deus preparou lhe o paraíso terrestre com todos os bens poss íveis e desejáveis".
Este paraíso foi encontrado por ele e por seus companheiros
131
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Será que mesmo chegando a América em estágio cultural mais
avan.;ado estes pavos permaneceram neste mesmo nível até a
ocupacá'o da América pelos europeus? Certamente houve alguma evolucao de sua cultura na América, o que poderia ter acontecido também como australóide, o ~1esolítico e o Neolítico.

quando chegaram ao Maranhao.
Os índios desfrutavam de inúmeros recursos oferecidos
pela natureza sem precisarem envidar grandes esfo~os . Favorecidos pelo clima, tinham eles um ambiente saudável, água abundante, solos férteis, urna fauna rica e diversificada de anin1ais
e peixes e urna flora exuberante, da qual tiravam inúmeros fru ·
tos, além do sal encontrado naturalmente em estado cristalino
no litoral.

Nao é propósito deste estudo, elaborar teorías relativamente as causas que impossibilitaram os autóctones brasileiros
e maranhenses de atingirem o n ível de desenvolvimento alcancado pelos pavos americanos primitivos mais adiantados, ou
mesmo pelos europeus e asiáticos. Pretende-se aqui, apenas
caracterizar a forma de atuacao do aborígene na estruturacio
da paisagem geográfica dominante a época da efetiva ocup~ao
do território do rv1aranhao. Contudo, convém destacar que,
mu itas manifestacoes cu lturais desses povos foram considera- ·
das desejáveis aos franceses e portugueses do século XVI, exten sivos a mu itos brasileiros do presente.

Com tantos e tao variados recursos alimentares dispon íveis, os nativos nao precisavam desenvolver novas técnicas
de exploracao da natu reza. Conservavam no in ício do século
XV 11, como no presente, algu mas tribos, as mesmas técnicas
e instrumentos usados pel os seus ancestrais.
As n~oes mais desenvolvidas foram classificadas cultu ralmente como pertencentes ao período Neolítico, caracterizado pelo uso de armas e instrumentes 1íticos relativamente bem
trabal hados.

;

Alguns estudiosos pregam o atraso cultural do índio
brasileiro e maranhense como consequencia do pouco tempo
decorrido entre a sua chegada nesses territórios e o momento
da ocupacao européia. Este argumento, entretanto, nao suporta o r - nfronto com a evolucao cultural atingida por outros
povos americanos, seus contemporaneos, como os Astecas, os
1neas e os ~1aias, que já tinham atingido a 1dade do Bronze.
Merece registro, tam bém, o argumento ap resentado por outros
estudiosos para justificar o adiantado estágio de desenvolvimen to cultural dos povos do Oeste Americano , - Astecas , 1neas e
Maias - de que estes in divíduos já vieram para a América em
estágio cultur~ I ma1s evolu ído. Entretanto, fica a indagacao.
132

o processo

de estruturacao da paisagem geográfica envolve a interacao entre os elementos natu rais e humanos. A
intensidade da atuacao do homem neste contexto, varia conforme o seu nível de desenvolvimento, o qual tem como condicionantes, fatores históricos e cu ltu rais.

•

•

No Maranhao, os fatores natu rais caracterizados pela
abundancia de fontes de alimentos, esti mulavam a passividade
do índio quanto a descoberta de novas técnicas e instrumentos
de trabalho . Com peqüeno esfor~o ele abatí a um animal, capturava mu itos peixes e coletava inúmeros frutos silvestres. Associados a estas facilidades, o clima e o n ível cultural estimu lavam
ainda mais a passividade.
'

O clima do r..1aranhio considerado saudável pelos jesu í133
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tas, que acompanhavam a

exped~ao

francesa chefiada por Daniel de LA TOUCHE, se constituiu num forte influenciador do
comportamento do homem da terra. O rigoroso calor do meiodia é responsável pela indolencia característica das regioes tro. picais, como bem demonstra a descri~ao feita pelo reverendo
lvo D'EVREUX, em sua "Viagem ao Norte do Brasil" sobre
'
'
as atividades dos mearinenses, tribo indígena da na~ao Tabajara, habitante do vale do rio l'v1earim. Esses índios trabalhavam
na lavoura com su as mu lheres e filhos, do alvorecer até mais
ou menos dez horas; em seguida iam comer e dormir, retornando para nova jornada de trabalho somente cerca de duas horas
depois do meio-dia quando se demoravam até o anoitecer.
Para reduzir os efeitos do clima, os nativos faziam coincidir as suas horas de trabalho com as de menor intensidade do
calor solar. Assim, nao reduziam as horas de trabalho, cerca
de oito ou nove por dia . e a inda utilizavam bem o esp~o de
tempo quente do meio-dia para o descanso.
Para alguns historiadores o índio maranhense, ao .contrário de outros povos, sofreu um processo de involu~ao cu ltural. Esta interpretacao do desenvo.lvimento cultural ameríndio
pode ser explicada pelo exerc i'cio da fiel obediencia aos ensina. mentos transmitidos pelos mais velhos, ao longo de sucessivas
geracoos .. Este era o comportamento · dominante na cultura indígena que, possuindo urna educacao de base consuetudinária '
revivia todas as formas de manifest~ao cultural, pelo exemplo,
transmitido de geracao a geracao.
Superando a ausencia de representa.;:ao gráfica das idéias
e sendo dotados de excelente capacidade de memorizacao, os
índios conservavam, gravados na mente, os acontecimentos mar134
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cantes da infancia e a grande maioria dos fenomenos e fatos
mais importantes da história do seu povo, ocorridos há muitos
séculos. Dessa forma, mantida a tradicao, o indio nao evoluiu
culturalmente, o que pode ser focalizado como involucao .
A intervencao do autóctona na modelacao da paisagem
dava-se, p·rincipalmente, através da constru~io das aldeias, por
eles denominadas "Tabas", e da elaboracao das rocas. As demais atividades convergiam para o perfeito sincronismo dos
ecossistemas natu rais. Os índios cacavam, pescavam e coletavam
frutos silvestres, mas nunca depredavam a natureza. Eram, an·
tes, parte intrínseca de um ambiente natural, cujo equilíbrio,
eles defendiam intr~nsigentemente, pois esta acio defensiva era
por eles institu.cionalizada.
Para a construcao das aldeias e rocados, bem como para
outros fins, utilizavam-se do fago que, mesmo considerando o
primitivo sistema de controle, nao causava grandes estragos que
viessem a prejudicar o equilíbrio dos elementos naturais.
Constru íam as aldeiélS em locais previamente escolhidos
e limpos. A limpeza do terreno era principiada com a derrubada
da vegetacio, trabalho árduo e moroso, por ser feíto com instrumentos de pedra. Na segunda etapa, ateavam fogo para a queima
da vegeta~ao derrubada e já sec~. Após a queima, promoviam a
retirada dos troncos e galhos restantes. Com a desobstru~o to~
tal do terreno, iniciavam a construcio da aldeia, composta in·
variavelmente de quatro cabanas de mesmas dimens0es, cons.tru ídas de modo a formar um quadrado pela lig~io das extre·
midades, deixando ao centro o terreno livre onde construíam
uma p~a.
As cabanas tinham estrutura e dimensSes idintlcas.
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Constavam de quatro paredes feitas de paus grossos ou estacas" e recobertas com folhas de palmeiras conhecidas como
Pindó, encontradas em abundancia na floresta. Em urna mesma aldeia, as cabanas tinham dimens5es iguais, porém, estas dimensoes variavam entre as aldeias, conforme o número de pessoas que eram abrigadas sobo mesmo teto.
11

Dos r~ados pouco se sabe. O trato da terra era feito
inicialmente do mesmo modo como constru íam as aldeias, ou
seja, com a derrubada da mata, quei.ma e encoivaramento.
Cada fam ília fazia a r~a de acorde com as su as necessidades
e nio havia disputa pela terra arável entre os membros da mesma aldeia ou das tribos amigas. Disputavam-na apenas aos inimigos, mesmo consanguíneos, e sempre por necessidade de
preservacao dos seus campas de c~a e pesca.
Cultivavam principalmente a mandioca e o milho, dos
quais tiravam o sustento e fabric~vam alguns tipos de bebida;
e o algodao, largamente empregado no uso doméstico e em
adornos. Em algumas situ~Bes, particularmente nas tribos
nomades, fazia-se apenas a queimada, sem derrubada da vege~O, seguida da semeacao, retornando somente no tempo
próprio para a eolheita .
Como a terra era abundante praticava-se frequentemente a rotacao de terras. ·Essa técnica agr ícC>la era acompanhada
de um processo mais amplo que envolvía inclusive a mudanca
do sítio da aldeia. As tribos sedentárias, quando abandonavam
urna área de terras cultivadas, o faziam também comos campos
de Cé19a, as áreas de pesca e as próprias residencias. lsto prova
que, mesmo as tribos mais evolu idas, mantinham ainda algum
tr~o indicador do nomadismo e a conseqüente submissio ao
136
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determinismo geográfico, como afirma D'ABEVILLE, em sua
"História da miss¡'o dos padres capuchinhos na ilha do Maranhio e regi6es circunvizinhas". "Após cinco ou seis anos, pois
nio costumavam ficar mais tempo no mesmo lugar, destroem
e queimam a aldeia e vio edificar outra mais adiante, a uma
distancia de meia légua pouco mais ou menos, dando-lhe, entretanto, o mesmo nome da precedente".
Pelo comportamento das n~es ind.ígenas quanto a
exploracio dos recursos naturais, pode-se inferir que sua parti. ...
...
c1pacao na estruturacao da paisagem regional era, de certo modo, insignificante ou pelo menos, de extrema lentidio. Os nativos nio dispunham de instrumentos e meios que lhes possibilitassem alterar substancialmente o equihbrio natural.
Por outro lado, contribuíam para o equilíbrio das espécies naturaiS, pela prática do canibalismo e das guerras constantes, o que mantinha um sempre pequeno contingente de indivíduos nativos..
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