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ARQUEOLOGIA 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES: 

• ARQUEOLOGIA é a ciência que estuda as culturas e os 

modos de vida das diferentes sociedades humanas - do 

passado e presente - a partir da análise de vestígios 

materiais. 

• SÍTIO ARQUEOLÓGICO: 

ARTEFATOS 

DATAÇÃO (GEOCRONOLOGIA) E 

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

http://www.museunacional.ufrj.br/ 



ARQUEOLOGIA 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES. 

LINHAS DE PESQUISA 

• POVOAMENTO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

Esta linha investiga o processo de povoamento do território 

brasileiro na longa duração, desde a colonização inicial 

do continente, no limite do Pleistoceno com o Holoceno, 

até o passado recente, com vistas ao entendimento das 

origens da formação social brasileira e da diversidade 

cultural que a caracteriza. 

Ênfases: 

Pré-História 

Arqueologia Histórica 

Antropologia Biológica 
http://www.museunacional.ufrj.br/ 



ARQUEOLOGIA 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES. 

LINHAS DE PESQUISA 

• ESTUDOS DE CULTURA MATERIAL 

Esta linha investiga a produção material da espécie 

humana ao longo da sua trajetória no planeta, desde o 

seu surgimento até o passado recente. Entendendo a 

arqueologia como a disciplina que estuda, através da 

cultura material, a emergência, a manutenção e a 

transformação de sistemas sócio-culturais ao longo dos 

tempos, conceitua essa cultura material no seu sentido 

mais amplo, ou seja, como qualquer segmento do meio 

físico culturalmente apropriado. Estudos das diversas 

coleções arqueológicas do Museu Nacional são 

desenvolvidos nesta linha. http://www.museunacional.ufrj.br/ 



ARQUEOLOGIA 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES. 

LINHAS DE PESQUISA 

• ESTUDOS DE CULTURA MATERIAL 

Ênfases 

Cultura material pré-histórica 

Cultura material histórica 

Preservação do Patrimônio Arqueológico 

Arqueologia do Mundo Antigo 

  

http://www.museunacional.ufrj.br/ 



ARQUEOLOGIA 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES. 

LINHAS DE PESQUISA 

• POPULAÇÕES, AMBIENTE E CULTURA 

Esta linha investiga aspectos relacionados às interrelações 

entre grupos humanos e o meio e aos ambientes 

ocupados por populações que povoaram o território 

brasileiro através do tempo, através de estudos 

bioarqueológicos, arqueobotânicos, zooarqueológicos, 

geológicos e geomorfológicos. Tem como foco principal 

temas como o estudo da paisagem, exploração de 

recursos ambientais, produção e consumo de alimentos, 

entre outros. 

http://www.museunacional.ufrj.br/ 



ARQUEOLOGIA 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES. 

LINHAS DE PESQUISA 

• POPULAÇÕES, AMBIENTE E CULTURA 

Ênfases: 

Arqueobotânica 

Zooarqueologia 

Estudos de paisagem 

Bioarqueologia 

 

 

 

http://www.museunacional.ufrj.br/ 



ARQUEOLOGIA 
ÁREAS DO CONHECIMENTO AFINS: 

• ANTROPOLOGIA 

• GEOLOGIA 

• PALINOLOGIA 

• ANTRACOLOGIA 

• TAFONOMIA 

• PALEONTOLOGIA 

• EVOLUÇÃO HUMANA 

• GEOGRAFIA 

• CARTOGRAFIA 

 

http://www.museunacional.ufrj.br/ 





The official history of Earth has a new chapter - and we are in it. 

Geologists have classified the last 4,200 years as being a distinct age in the story of our 
planet. 

They are calling it the Meghalayan Age, the onset of which was marked by a mega-drought 
that crushed a number of civilisations worldwide. 

The International Chronostratigraphic Chart, the famous diagram depicting the timeline for 
Earth's history (seen on many classroom walls) will be updated. 

Figure: It should be said, however, there is disquiet in the scientific community at the way 
the change has been introduced. Some researchers feel there has been insufficient 
discussion on the matter since the Meghalayan was first raised as an idea in 
a scholarly paper six years ago. 

A manifesto to save Planet Earth (and ourselves). 

Geologists divide up the 4.6-billion-year existence of Earth into slices of time. 

 

A portion of an Indian 

stalagmite that defines the 

beginning of the Meghalayan 

Age 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jqs.2565


PROCESSOS GEOLÓGICOS: 

INTEMPERISMO 

DE ROCHAS, 

TRANSPORTE E 

DEPOSIÇÃO DE 

SEDIMENTOS. 



http://www.museunacional.ufrj.br/ 





Em um sítio arqueológico são encontrados 
vestígios de sociedades de diferentes 
períodos de tempo. 🗿☺️ A partir de 
pesquisas, seja com escavações de camadas 
de terra ou com outras técnicas de estudo, os 
arqueólogos podem identificar indícios de 
como o local foi ocupado, ao longo da 
história. ️️️ Os sítios se localizam em 
diferentes lugares: em florestas, cidades e até 
embaixo d’água. 😀️ 
 
➡️ Saiba mais: https://goo.gl/Du78qm 

 

https://goo.gl/Du78qm




A Constituição Federal define que todos os sítios 

arqueológicos brasileiros são patrimônio da 

União. 😀 Qualquer pessoa pode indicar a 

existência de um sítio arqueológico ou objeto 

isolado. 😊 Caso você encontre algum bem 

arqueológico, entre em contato com o IphanGovBr. 

Envie seu nome, endereço, dados pessoais e, se 

possível, fotos e localização dos bens 

arqueológicos. ️ 

 

➡️ Saiba mais: https://goo.gl/Du78qm 

 

https://www.facebook.com/iphan.govbr/
https://goo.gl/Du78qm


EVENTOS AINDA A 

SEREM REALIZADOS 

NA UNIFESP - BAIXADA 

SANTISTA: 

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 144 Encruzilhada, 

Santos/SP. 






































