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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata de aspectos funcionais e espaciais de um conjunto de sítios 

arqueológicos localizados na área setentrional do Pantanal Mato-grossense conhecida como 

Pantanal de Cáceres. Inseridos no contexto de diversidade cultural que caracteriza a região do 

Gran Chaco e Alto Paraguai, sítios arqueológicos associados à cerâmica Pantanal – atribuída a 

grupos pescadores-caçadores-coletores, e à cerâmica Descalvados – atribuída a grupos 

cultivadores - são discutidos a partir de seu material lítico e cerâmico, bem como da distribuição 

espacial desses vestígios. Pela primeira vez é realizado um estudo sobre o material lítico da 

ocupação Descalvados, evidenciando uma indústria de adornos. Ao longo do trabalho diferentes 

níveis de relações são explorados, desde as possíveis funções dos sítios no âmbito de sistemas de 

sítios, como a organização interna de um sítio da ocupação Descalvados.  Para a discussão de 

sistemas de sítios são consideradas variáveis paisagísticas e a variabilidade presente no material 

arqueológico de distintos sítios. Para a discussão da organização interna de um sítio são 

comparados materiais cerâmicos e líticos, além de estruturas arqueológicas, aos quais foram 

atribuídas determinadas funções.  Oposições binárias como tralha doméstica versus 

parafernália ritual, e espaços domésticos versus espaços funerários são exploradas numa 

perspectiva estruturalista, permitindo vislumbrar aspectos materiais e não materiais da ocupação 

Descalvados. A discussão extrapola a abordagem funcionalista ecológica, à medida que trata de 

aspectos que vão além das funções práticas dos elementos materiais e espaciais. São também 

testadas algumas hipóteses construídas previamente, tais como as funções das vasilhas cerâmicas, 

e a possível concomitância das ocupações associadas às cerâmicas Pantanal e Descalvados. 

Novas datações absolutas foram obtidas, preenchendo um lapso temporal que existia para a 

ocupação Descalvados, e recuando em cerca de um milênio o início da ocupação pelos grupos 

associados à cerâmica Pantanal.  

 

Palavras-chave: Pantanal Mato-grossense; indústria de adornos; funções de vasilhas cerâmicas; 

funções de áreas; sistemas de sítios.  

 



ABSTRACT 

 

This research deals with functional and spatial aspects of a set of archeological sites located in 

the northern area of the Mato Grosso Pantanal known as the Pantanal of Cáceres. Within a 

context of cultural diversity which characterizes the region of the Gran Chaco and Upper 

Paraguay, archeological sites associated with Pantanal ceramics (attributed to groups of 

fishermen, hunters and collectors) and Descalvados ceramics (attributed to groups of farmers), 

are discussed in terms of the lithic and ceramic material, as well as the distribution of these 

remains. For the first time, a study is being carried out on the lithic material of the occupation by 

the Descalvados revealing the production of adornments. The research explores different levels 

of relationships were explored starting from the possible functions of the sites in the realm of site 

systems through to the internal organization of a site occupied by the Descalvados. In order to 

discuss the site systems, variables such as the surrounding area and variations in the 

archeological material present in distinct sites were taken into consideration. For discussion of 

the internal organization of the site, ceramic and lithic material were compared as well as 

archeological structures to which specific functions were attributed. Binary oppositions such as 

domestic utensils vesus ritual paraphernalia and domestic space versus funeral spaces are 

explored from a structuralist perspective permitting a view of the material and non-material 

aspects of the Descalvados occupation. The discussion extrapolates the ecological, functionalist 

approach since it deals with aspects which go beyond the practical functions of the material and 

spatial elements. Also, some previously constructed hypotheses are tested such as the functions 

of the ceramic containers and the possible concomitance of the occupations associated with the 

Pantanal and Descalvados ceramics. New absolute dates were obtained filling in temporal gap 

that existed with respect to the Descalvados occupation taking back the beginning of the 

occupation by groups associated with Pantanal ceramics by one millennium.  

 

Key words: The Mato Grosso Pantanal; lithic adornments production; functions of pottery 

vessels; functions of areas; site systems. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Os resultados que ora apresentamos são fruto do trabalho que vimos 

desenvolvendo desde 1994 quando, pela primeira vez estivemos, enquanto representante do 

IPHAN, registrando a destruição de sítios arqueológicos no fascinante mundo de águas do 

Pantanal de Cáceres.  

Embora naquele momento ainda não tivéssemos ingressado na Arqueologia e, 

portanto, não possuíssemos nenhuma formação nessa disciplina especial, devido à 

contundência dos vestígios arqueológicos, já antevíamos o grande potencial do patrimônio 

que a área apresentava.  

Com base em nossa experiência indigenista foi possível reconhecer que uma 

vigorosa ocupação humana teria ali se dado, decorrente da impressão que causava cada sítio 

visitado, com alta densidade de material arqueológico e estruturas afloradas, de que a 

população que o ocupara teria dali saído há apenas poucos instantes. 

Com certeza esse mesmo fascínio exerceram os sítios arqueológicos do lugar 

sobre os primeiros pesquisadores que ali estiveram registrando “campos e urnas” no final 

do século XIX e nas primeiras décadas do XX, como Maria do Carmo Mello Rego, Julio 

Koslowsky, Max Schmidt, Vicente Petrullo, entre outros.   

Mesmo com o esquecimento de quase sessenta anos em que caiu tal patrimônio 

após as pesquisas desenvolvidas por Petrullo no início da década de 30 do século XX, a 

população regional sempre se referiu à presença de inumeráveis “cemitérios de índios” ou 

“aterros de índios”. 

Por um lado, a importância daquele patrimônio e a situação de risco em que se 

encontra frente à intensificação da ocupação atual do Pantanal Mato-grossense e de seu 

entorno, e por outro o fascínio que exerce enquanto patrimônio natural e cultural, nos 

motivou a procurar formação em Arqueologia, para o que ingressamos em 1995 no 

Programa de Pós-Graduação do MAE, naquele momento ao nível de Mestrado. 

Pudemos então iniciar estudos sistemáticos nos sítios arqueológicos do Pantanal 

de Cáceres, obtendo dados inéditos, sobre a ocupação humana que teria ali se dado na pré-



história tardia e que, se de um lado remetia a uma situação de diversidade cultural, por 

outro apresentava os vestígios do que, de acordo com a visão histórico-cultural de 

Branislava Susnik, representaria um “enclave” de grupos cultivadores de origem Amazônia, 

possivelmente de filiação Aruak, na área setentrional do Alto Paraguai.   

Os estudos iniciais realizados no âmbito do projeto definido para o Mestrado 

contemplaram, portanto, uma área que surpreendentemente ainda se mantinha praticamente 

desconhecida pela arqueologia brasileira. Tais estudos foram feitos com base 

principalmente no material cerâmico de superfície e de poços-testes realizados em sítios de 

aterro da área alagada do Pantanal, levando-se em conta os seus contextos geográfico-

ecológico, temporal e cultural.  

Os resultados desses trabalhos foram compensadores, levando a uma 

caracterização bem mais completa de uma nova cerâmica arqueológica para a qual se 

dispunha apenas de algumas notícias e observações: a cerâmica Descalvados. E também à 

caracterização da área do Pantanal de Cáceres enquanto contexto de diversidade cultural e 

de possível complexidade. 

Na nossa pesquisa atual estendemos as investigações para áreas que apresentam 

o mesmo material cultural em outros tipos de sítios, o que permitiu a ampliação do 

conhecimento sobre o sistema de sítios. O estudo do material arqueológico em contextos de 

deposição intersítios e intra-sítio permitiu ainda a atribuição de diferentes funções a sítios 

diversos, a áreas internas de um desses sítios e ao próprio material arqueológico.      

 

Entendemos que a interpretação dos dados empíricos deva sempre ser feita no 

âmbito dos diversos contextos em que os sítios se encontram inseridos, e que isso permite a 

superação das descrições estéreis e enfadonhas em que muitas vezes são resumidos diversos 

estudos arqueológicos. Para nós, o material arqueológico e outros dados empíricos, a 

exemplo da distribuição espacial dos vestígios, são fonte de informação sobre populações e 

ocupações humanas, e o seu exame dentro de contextos é que permite o acesso a essa 

informação. Ou seja, é dentro de contextos que o material e os dados adquirem significado.  

Principalmente no caso do estudo de áreas arqueologicamente ainda pouco 

conhecidas, as análises e interpretações em contextos permitem a construção de hipóteses e 

a criação de questões arqueológicas. 



Obviamente não esperamos apresentar “verdades irrefutáveis” pois 

consideramos que a Arqueologia como parte das Ciências Sociais deve permitir múltiplos 

olhares sobre o objeto em foco, e os seus possíveis significados devem ser construídos a 

partir de dados empíricos e de teorias e contextos que permitam a sua interpretação. A 

Arqueologia é uma construção!  

O que esperamos fazer ou, melhor, o que estamos aprendendo a fazer é 

justamente a criação de questões arqueológicas sobre uma área em estudo, que possam ser 

debatidas, reconsideradas, ou mesmo refutadas, revelando aspectos e significados de ordem 

diversa. 

Desta forma, esperamos que, a despeito do caráter exploratório do trabalho 

realizado tenhamos criado questões, e também contextos (!), que motivem a continuidade 

das investigações e a construção de outros olhares sobre esse interessante patrimônio. 

O texto que apresentamos está organizado em três partes. 

Na primeira parte - Pantanal: ocupação humana e arqueologia, procuramos 

criar um contexto geográfico-ecológico e cultural no qual se desenvolverá a pesquisa. 

O primeiro capítulo é dedicado à base para a ocupação humana representada 

pelo ambiente físico e seus elementos, em termos de disponibilidade de recursos florísticos 

e faunísticos e de solos para o plantio.    

No segundo Capítulo - Arqueologia, contexto e problemática - trabalhamos o 

contexto cultural, ou melhor, contextos culturais em diversas escalas, situando a área em 

questão em relação à ocupação pré-colonial da América tropical, e resgatando as 

problemáticas arqueológicas evidenciadas a partir de nossas pesquisas anteriores. 

No terceiro capítulo são apresentados os dados empíricos obtidos em campo, 

bem como a sua forma de obtenção. São descritos os sítios arqueológicos registrados e, 

para aqueles que foram selecionados, os trabalhos de coleta e escavações. 

Na segunda parte - Tralha doméstica e parafernália ritual: o material 

arqueológico na ocupação Descalvados – foram tratados: o material lítico (Capítulo 4) e o 

material cerâmico (Capítulo 5). Nesses capítulos descrevemos as análises realizadas, 

discutimos os dados e atribuímos significado cultural ao material lítico e ao material 

cerâmico estudado. 

 



Na terceira e última parte - Homem, tempo e espaço, tratamos da cronologia da 

ocupação humana (Capítulo 6) e da distribuição espacial dos vestígios arqueológicos 

(Capítulos 7 e 8). 

No Capítulo 7 tratamos da distribuição espacial do material arqueológico na 

área de um mesmo sítio da ocupação Descalvados, discutindo as possíveis funções que 

teriam cumprido no cotidiano daquela população.   

Em seguida, no Capítulo 8, são discutidas algumas implicações dos novos dados 

arqueológicos obtidos para uma leitura da ocupação pré-colonial em diversas escalas, desde 

um âmbito macro-regional até um recorte intersítios e mesmo intra-sítio. 

Para isso, foram utilizados alguns conceitos antropológicos que tratam do 

espaço. Buscou-se ainda rever criticamente algumas idéias sobre a constituição e o 

significado das grandes aldeias surgidas na pré-história tardia, que têm sido usadas na 

arqueologia brasileira em uma busca, de certa forma ingênua, por padrões de ocupação do 

espaço. 

Assim, a despeito do caráter exploratório do presente trabalho, entendemos que 

foi possível criar algumas novas idéias e perspectivas. A partir daí, tanto poderão ser 

desenhados projetos mais precisamente delimitados, voltados para questões mais 

específicas, quanto desenvolvidos projetos metodologicamente mais refinados. 

Por ora, não pretendemos mais do que evidenciar o promissor potencial 

informativo do patrimônio arqueológico dessa área setentrional do Alto Paraguai, 

conhecida como Pantanal de Cáceres, ou Pantanal do Descalvado, acenando com questões 

arqueológicas extremamente encantadoras. 

 

 

* 
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CAPÍTULO 1 

O PANTANAL: HOMEM, TERRAS E ÁGUAS  

 

A adaptação humana ao meio-ambiente elabora respostas culturais em termos de 

sistema de subsistência, quadro tecnológico, e comportamento territorial entre outros aspectos.  

Os recursos de que esse meio dispõe são determinantes da sua capacidade suporte. Desta forma, o 

conhecimento dos meios físico e biótico, e a compreensão de suas restrições e potencialidades 

para aproveitamento humano, fornecem importantes elementos para a investigação e discussão de 

padrões culturais. 

Com o intuito de introduzir alguns aspectos relacionados à capacidade suporte da área 

da pesquisa para a ocupação humana pré-colonial, bem como de fornecer uma visão geral dos 

recursos naturais que poderiam ter representado a base de subsistência daquelas populações, foi 

elaborada, de forma sintética, uma caracterização geográfico-ecológica do Pantanal.   

Em seguida, com um enfoque mais específico, voltado para a área da pesquisa, ou 

seja, ao Pantanal de Cáceres, foram examinadas as condições ambientais e os recursos naturais de 

que disporiam as populações que habitaram essa área em tempos pré-coloniais, e que teriam 

deixado os contundentes vestígios representados pelos sítios arqueológicos ora em estudo.  

 

1.1 O Pantanal – terras e águas 

 

Xarayes e Laguna de los Xarayes foram os nomes utilizados pelos primeiros 

exploradores espanhóis no século XVI para designar uma vasta região periodicamente inundada, 

localizada no centro da América do Sul: as terras alagáveis da bacia do Alto Paraguai.  

Caminho de acesso do estuário do Prata para as lendárias terras de riquezas fabulosas do 

Rei Branco1, frente à escassez de suprimentos e à fome a que estavam submetidos os primeiros 

                                                 
1 A região do Alto Paraguai ficou conhecida pelos europeus no século XVI, através das explorações empreendidas 
pelos espanhóis a partir do Prata. Motivados pelos adornos e plaquetas de metal de origem incaica e portados pelos 
habitantes do estuário, os espanhóis lançaram-se na busca do caminho que os levasse aos incas e ao seu “Rei 
Branco”, subindo pelo Prata e Paraná até o Alto Paraguai.  
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conquistadores europeus, Xarayes significou inicialmente uma região de abundância de 

alimentos, habitada por índios possuidores de metais.  

Como já demonstrou Costa (1997, 1999), durante mais de duzentos anos a vasta planície 

alagável figurou no imaginário europeu como uma imensa lagoa, habitada por inumeráveis povos 

que gozavam de abundância de alimentos e de riquezas minerais. A Isla de los Orejones, situada 

na Laguna de los Xarayes foi descrita por Díaz de Gusmán no século XVII como o próprio 

“Paraíso Terrenal” (Costa 1999).  

Somente dois séculos depois das primeiras incursões espanholas na região, os 

mamelucos monçoeiros, seguindo as rotas dos bandeirantes paulistas, teriam denominado aquelas 

vastas áreas alagadas de Pantanais. Assim, de acordo com aquela autora, o termo Pantanal seria 

uma invenção luso-brasileira, consolidado a partir de meados do século XVIII pela expansão da 

colônia portuguesa para oeste. 

Com as comissões demarcatórias de limites, a região foi dimensionada como espaço 

geograficamente determinado, passando a “Laguna” a ser concebida, já no século XVIII, como o 

rio Paraguai espraiado. No entanto, a denominação Xarayés ainda persistia, em alguns mapas do 

século XIX, como designativo da planície de inundação do Alto Paraguai. 

 

1.1.1 Breve caracterização geográfica e ecológica 

 

O Pantanal Mato-grossense insere-se na categoria de paisagem da América Latina 

Tropical conhecida como Wetlands2. É considerado a planície alagável de maior extensão 

territorial contínua do planeta, e como uma das áreas de maior diversidade ecológica (Por 1995; 

Ponce 1995; Junk & Silva 1999).  

 

 
                                                 
2 O conceito oficial mais abrangente de Wetlands é, segundo Mitsch & Grosselink (1986), aquele proposto pelo 
U.S.Fish and Wildlife Service, que as define como áreas de transição entre sistemas aquáticos e terrestres, nas quais 
o lençol freático se encontra próximo à superfície do solo, e que pelo menos periodicamente ficam cobertas por uma 
lâmina d’água.  
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Essa área apresenta-se como uma extensa planície de inundação, localizada no centro da 

América do Sul, e está compreendida, grosso modo, entre os paralelos 16° e 22°30’ de Latitude 

Sul e os meridianos 54°45’ e 58°15’ de Longitude Oeste de Greenwich. Abrange uma vasta 

extensão, de aproximadamente 136.700 km2 (RADAMBRASIL 1982), em sua maior parte 

localizada em território brasileiro, e o restante no Paraguai e na Bolívia. Dada a sua extensão, o 

Pantanal é também chamado de Grande Planície Central Americana (Souza apud Sanchez, 

1977). 

Tem como limites uma seqüência de planaltos: o Planalto dos Parecis ao norte, trechos 

do Planalto dos Guimarães a nordeste, segmentos dos Planaltos do Taquari - Itiquira e Maracaju a 

leste e sudeste. A oeste e a sudoeste, os Planaltos Residuais de Urucum e Amolar, de menores 

proporções, não chegam a definir-lhe limites, permitindo continuidade com o Gran Chaco. 

RADAMBRASIL (1982) caracteriza o Pantanal Mato-grossense como “uma extensa 

superfície de acumulação, de topografia bastante plana e freqüentemente sujeita a inundações, 

cuja rede de drenagem é comandada pelo rio Paraguai”.  

O rio Paraguai é, portanto, o principal curso d’água do Pantanal. Faz parte do sistema 

Paraná-Paraguai, formador do Prata. Suas nascentes estão localizadas na Serra de Tapirapuã, 

vertentes meridionais do Planalto dos Parecis, no estado brasileiro de Mato Grosso. Atravessa, 

em direções predominantemente sul e sudeste, uma extensão de cerca de 2.800 km, até alcançar o 

rio Paraná em Confluência, ao norte das cidades argentinas de Corrientes e Resistência. Faz parte 

de um sistema fluvial que representa uma via de comunicação de quase 4.000 km, desde os 

contrafortes andinos até o estuário do Prata.  

O Alto Paraguai é definido como o trecho de 1.873 km do rio Paraguai que vai de suas 

cabeceiras até a confluência com o rio Apa (Anderson et al. 1993, citados por Ponce 1995, p.4). 

Suas cabeceiras recebem as águas do rio Bugres e uma série de outros pequenos cursos d’água 

oriundos da Província Serrana e da Chapada dos Parecis.  

 

 



FIGURA 1  
Relevo e hidrografia do Alto Paraguai e Pantanal Mato-grossense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
Fonte: IBGE 1972 (recorte)  
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Nesse trecho mais alto da bacia, as cabeceiras do rio Jauru, um dos principais afluentes 

do trecho superior do Alto Paraguai, nascendo junto às cabeceiras do rio Guaporé, configuram a 

mais conhecida situação de “águas emendadas” entre as bacias Platina e Amazônica (Innocencio 

1989, p. 75-76). Tal aspecto, considerado ainda nos dias de hoje como facilitador da ligação entre 

bacias hidrográficas para fins de navegação, não teria passado despercebido desde o início da 

colonização portuguesa, que utilizava o rio Jauru para passar de Vila Maria (hoje Cáceres), no rio 

Paraguai, para o rio Guaporé, com o fim de alcançar a capital, Vila Bela, e os Arraiais de 

Mineração estabelecidos em suas imediações. 

Os tributários mais importantes do Alto Paraguai por sua margem direita são os rios 

Bugres, Sepotuba, Cabaçal, Jauru com seus afluentes Padre Inácio e São Sebastião, e Corixa 

Grande. Por sua margem esquerda os afluentes mais importantes são os rios São Lourenço-

Cuiabá-Itiquira, Taquari, Miranda–Aquidauana, Nabileque, Aquidabã, Branco, Tereré, 

Amonguijá e Apa. 

Conforme RADAMBRASIL (1982), o Pantanal abrange uma vasta depressão 

sazonalmente inundada, totalmente contida na bacia do Alto Paraguai. Nessa área, uma 

conjugação de fatores de ordem geomorfológica e climática concorreria para um lento 

escoamento das águas da região e para definir uma complexa hidrografia, marcada por ciclos 

anuais e plurianuais de secas e cheias: chuvas periódicas anuais, de máxima regularidade que 

caem na bacia, especialmente nos afluentes superiores; a extensa zona de inundação e 

represamento, representada pela planície do Pantanal; as declividades incomumente suaves, que 

ficam entre 0,7 e 6,5 cm/km, desde Cáceres até a foz do Paraguai.   

Adicionalmente, subelevações tectônicas estrangulam a saída da depressão e causam o 

transbordamento de suas margens durante a estação úmida. As condições naturais são, portanto, 

extremamente adversas à drenagem, condicionando um lento escoamento das águas.  

Por ocasião das cheias, os rios da Bacia do Paraguai extravasam seus leitos, formando 

lençóis d’água contínuos que alcançam 25 km de extensão, causando a inundação de extensos 

tratos da planície (conf. Moreira 1977). À medida que extravasam as calhas dos rios, as águas vão 
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ocupando as áreas deprimidas do terreno, dando origem às baías3, que durante as cheias ligam-se 

umas às outras por meio de canais conhecidos como corixos. Entre as baías fazem-se presentes 

elevações chamadas regionalmente de cordilheiras, que na opinião de Valverde (1972) teriam 

origem em antigas dunas fixadas em climas desérticos do Quaternário e cujas altitudes hoje 

variam de 3 a 6 metros acima do nível da planície. 

O clima do Pantanal é definido como tropical subúmido com sazonalidade marcante 

(tipo AW na classificação de Köppen). Duas estações claramente distintas se alternam: uma 

estação seca, de maio a setembro, e outra chuvosa de outubro a abril. Além desses ciclos anuais 

de cheias e secas, ocorrem ciclos plurianuais de 10 a 13 anos, em que se alternam períodos de 

anos mais secos e períodos de anos com maiores enchentes (Adámoli 1986; Carvalho 1986).  

                                                 
3 Diversos elementos geomorfológicos característicos do Pantanal, devido à sua peculiaridade, foram contemplados 
por uma terminologia regional. Ponce (1995) apresenta uma síntese desses elementos, dos quais destacamos os 
principais: 

• As baías são áreas baixas de forma circular, semicircular ou irregular, algumas vezes salinas, contendo água 
parada na estiagem e com ou sem correnteza na cheia; suas dimensões variam de dezenas a centenas de metros. 

• As salinas são lagos com água salina; durante a estação seca são cobertas com incrustações de sal, e são em 
sua maioria, desconectadas das baías inundadas sazonalmente (Silva & Pinto-Silva 1989, citados por Ponce 
1995). 

• Os córregos são pequenos cursos d’água (Carvalho 1986). 

• Os capões são morrotes cobertos de vegetação, de vários tamanhos, e de forma aproximadamente circular ou 
elíptica (Ponce & Cunha 1993). 

• As cordilheiras são pequenas elevações de terreno localizadas entre as baías, com elevações médias de cerca 
de 2-3 m sobre o nível da água das baías. Embora sejam normalmente secas, são sujeitas a inundação durante 
cheias excepcionais. As cordilheiras servem como refúgio para os rebanhos durante as cheias extraordinárias e 
excepcionais.  

• As vazantes são largas depressões situadas entre as cordilheiras, não apresentando um canal claramente 
definido (Carvalho 1986). Durante a estação das cheias, essas depressões drenam riachos intermitentes, se 
estendendo por vários quilômetros. Todavia, muitas vazantes são perenes, revelando a presença de uma 
substancial vazão de superfície. 

• Os corixos , ao contrário da vazante, são pequenos cursos d’água permanentes, conectando baías adjacentes com 
canais mais estreitos e muito mais profundos. Quando o corixo é longo, e tem a seção transversal bem definida, 
é chamado de corixão (Carvalho 1986).  
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Predominam no Pantanal as temperaturas mais elevadas, sobretudo na primavera e no 

verão, quando as máximas diárias em geral ficam entre 30°C e 35°C, registrando-se não raras 

vezes, temperaturas que ultrapassam os 40°C. No inverno as médias das temperaturas mínimas 

são superiores a 14°C, registrando-se ainda, decorrente da passagem de anticlones polares, 

frentes frias que provocam queda de temperatura, podendo manter por dois dias temperaturas de 

até 0°C (IBGE 1989).  Regionalmente, essas frentes frias recebem o nome de friagens.  

O regime tropical de chuva que caracteriza a região deve-se quase que exclusivamente 

aos sistemas regionais de circulação atmosférica. O Pantanal apresenta a mais baixa precipitação 

anual da região Centro-Oeste do Brasil (1.250mm contra 2.750mm no norte de Mato Grosso), 

decrescendo ainda de oeste para leste. Apresenta precipitações com acentuada máxima no verão 

(cerca de 70% das precipitações anuais se dão de novembro a março) e mínima no inverno (Op. 

cit 1989, p. 27-30). 

O conjunto vegetacional representativo dessa área expressa vários tipos de associações, 

caracterizando-se como um mosaico de muitas comunidades diferentes, relacionado com a 

heterogeneidade das condições ambientais, e apresentando mudanças abruptas relacionadas à 

umidade do solo e à topografia, e muitas áreas de transição (RADAMBRASIL 1982; Adámoli, 

1987, 1982).  

Devido ao fato da Bacia do Alto Paraguai estar cercada por quatro dos mais importantes 

biomas da América do Sul, a saber: a floresta tropical Amazônica a Norte e Nordeste, a savana 

subúmida (cerrados) do Brasil Central para o Nordeste, Leste e Sudeste, a floresta úmida 

Atlântica ao Sul, e a floresta arbustiva do semi-árido (Chaco boliviano e paraguaio) para o Oeste 

e Sudoeste, o Pantanal apresenta cobertura vegetal constituída por elementos característicos de 

todos esses ambientes (Adámoli 1987; 1982), o que lhe confere uma riqueza ecológica ímpar, 

embora não possua, segundo Ponce (1995), flora endêmica própria.  

As coberturas vegetais presentes no Pantanal, e que são características de cada um 

desses biomas, são entendidas por Adámoli como Províncias Fitogeográficas, denominadas por 

ele: Província do Cerrado, Província Amazônica, Província do Chaco e Província Atlântica. 
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A fauna, conhecida mundialmente por sua riqueza, está relacionada à diversidade 

ecológica de seus ecossistemas, que teria condicionado sua conveniência como habitat para uma 

grande variedade de animais (Brown 1986), entre os quais estão numerosas espécies de 

mamíferos, répteis, peixes, pássaros e invertebrados.  

Decorrente do entendimento de que o Pantanal é um grande mosaico, com diversificadas 

feições geológicas, geomorfológicas e ecológicas, as áreas sazonalmente inundadas que o 

compõem foram denominadas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses (RADAMBRASIL 1982, 

p. 190). 

De acordo com critérios fisiográficos, várias propostas de divisões em unidades menores 

têm sido apresentadas para as Planícies e Pantanais Mato-grossenses. Propostas de classificações 

foram elaboradas, conforme as sub-bacias de rio Paraguai (Sanchéz 1977, citado por 

RADAMBRASIL 1982, p:190), ou ainda levando-se em conta aspectos florísticos e 

fitofisionômicos (Adámoli 1982; Allen & Valls 1987).  Uma classificação regional geral dita 

“popular” também já foi levantada por Jorge Adámoli (1987).   

Para o homem da região, Allen & Valls (Op. cit., p. 27) consideram que não haveria uma 

regra precisa para a delimitação dos distintos pantanais, e que “conforme o lugar que habite, será 

capaz de enunciar a existência de vários pantanais, alcançando a listagem no mínimo vinte 

deles”. Silvestre Filho e Romeu (1974), citados por Allen & Valls (Op.cit., p. 27) foram mais 

além: consideram que o Pantanal é tradicionalmente subdividido em zonas limitadas por seus 

principais cursos d’água e pela natureza de sua ocupação histórica.  

Já o projeto RADAMBRASIL (1982), integrando diferentes dados sobre solos, 

vegetação e litologia, propôs, sobre uma base cartográfica geomorfológica, uma classificação que 

em última instância relaciona-se aos principais afluentes do rio Paraguai (Op cit., p. 190). Assim, 

classificou a região do Alto Paraguai em doze Pantanais4, integrando a área de nossa pesquisa o 

Pantanal do Corixa-Grande-Jauru-Paraguai, também denominado Pantanal do Descalvado (Op. 

cit., p. 191), cujas características serão detalhadas mais adiante. 
                                                 
4 Os Pantanais segundo a classificação de RADAMBRASIL são: do Corixa Grande-Jauru-Paraguai, também 
denominado Pantanal do Descalvado; do Cuiabá-Bento Gomes-Paraguaizinho; do Itiquira-São Lourenço-Cuiabá; de 
Paiaguás; do Taquari; do Jacadigo-Nabileque; do Miranda-Aquidauana; do Negro; do Tarumã-Jibóia; do Aquidabã; 
do Branco-Amonguijá e do Apa. 
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Além das condicionantes ambientais decorrentes de diferentes feições geomorfológicas, 

outro importante fator concorre para a diversidade de habitats e para a alta produção biológica do 

Pantanal, e conseqüentemente, para as possibilidades de ocupação humana. Trata-se da 

sazonalidade das inundações do Pantanal.    

As inundações periódicas resultam em drásticas mudanças das condições ambientais 

(Junk & Silva, 1999) que ocasionam uma grande diversidade de habitats periodicamente secos e 

periodicamente inundados, caracterizando o que Junk et al. (1989) entende como uma Aquatic 

Terrestrial Transition Zone (Zona de Transição Aquática-Terrestre). 

No Pantanal a Zona de Transição Aquática-Terrestre é representada pela vasta área 

alagável atravessada pelo rio Paraguai e seus tributários, e que ocupa uma área muitíssimo maior 

que as próprias calhas dos rios. Essa área, composta por habitats permanentemente ou 

temporariamente aquáticos, tais como córregos, baías e corichos, é ocupada por diferentes tipos 

de vegetação terrestre e aquática. Durante as enchentes, essas extensas áreas são acopladas aos 

canais principais, recebendo água, nutrientes dissolvidos e sedimentos da área de captação, 

atuando como uma área de alta produção biológica.  

De acordo com Junk & Silva (1999), para a maioria dos organismos o canal principal 

serve mais como refúgio temporário e corredor de migração e transporte do que como habitat 

principal. Dessa forma, os processos biológicos principais ocorreriam dentro da planície 

inundável, que se acopla e desacopla com os rios e com a terra firme circundante, de acordo com 

o pulso de inundação.  

No Pantanal, o pulso de inundação é relativamente previsível e corresponde a um ciclo 

hidrológico anual. Dessa forma, poderia ter condicionado a definição de certos padrões culturais, 

a exemplo da exploração sazonal de determinados recursos, da ocupação estacional das diversas 

feições paisagísticas e mesmo de aspectos sociais das populações que ocuparam essa região 

peculiar. 

Estudos arqueológicos e etnológicos realizados no Pantanal evidenciam a estreita 

relação da ocupação indígena com esse “mundo das águas”. Nesse contexto, o grupo indígena 

Guató tem aparecido nos estudos realizados por Jorge Eremites de Oliveira (1995, 1996, 2000, 

2002) como um exemplo contundente dessas relações, desde tempos pré-coloniais. 
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Em um outro recente estudo, o arqueólogo José Luis dos Santos Peixoto (2003) se 

dedica a mostrar a influência dos níveis hidrológicos de inundação e, portanto, do pulso de 

inundação nos processos de adaptação das populações pré-coloniais pantaneiras. 

Mesmo nos dias atuais a ocupação humana do Pantanal é extremamente condicionada 

pelo ritmo das águas, ou seja, pela sazonalidade de suas secas e cheias, como demonstraram Silva 

& Silva (1995) em estudo realizado sobre as estratégias de sobrevivência de comunidades 

tradicionais contemporâneas naquele meio. Tal situação faz com que o Pantanal e o homem 

pantaneiro possam ser entendidos como “uma realidade antropogeográfica única”, como já foi 

colocado por Nogueira (2002, p. 25). 

 

1.1.2 A gênese do Pantanal e o início da ocupação humana  

A origem geológica do Pantanal é assunto de grande complexidade, e vem sendo 

estudada por diversos autores, desde a década de 50 do século passado. Evidentemente, não se 

pretende aqui discutir as questões específicas envolvidas, mas apenas caracterizar a conformação 

atual do Pantanal Mato-grossense como um episódio extremamente recente, ou seja, afeto ao 

Quaternário, resultante do entulhamento de uma extensa depressão, entendida como fossa 

tectônica, por aluviões pleistocênicos e holocênicos (conf. Almeida 1959; Moreira 1977; citados 

por Moreira Franco & Pinheiro 1982; Ab’Saber 1988; entre outros). 

Victor Miguel Ponce, levando em conta Ab’Sáber (1988), e o Projeto Bodoquena (1979) 

sintetizou parte desse processo como uma seqüência de eventos:  

 

“durante o período Jurássico, o clima árido prevalecente conduziu a uma 

deposição substancial de sedimentos, em sua maior parte em forma de 

dunas de areia. No período Cretáceo que se seguiu houve uma mudança 

para um clima mais úmido, o qual transformou o deserto numa planície de 

inundação com numerosos lagos e pântanos. O fim da era Mesozóica 

assinalou o fim da sedimentação e o começo de lentos movimentos 

epirogênicos, os quais foram geralmente direcionados ascendentemente” 

(Ponce 1995, p. 15) 
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A formação da Depressão do Alto Paraguai e o conseqüente rebaixamento do Pantanal 

teria ocorrido mais tarde, provavelmente a partir do período Terciário, e tem sido associada à 

orogênese andina (Almeida 1959; Valverde 1972; citados por Moreira Franco e Pinheiro 1982, 

p:171) e do conjunto do Planalto Brasileiro (Ab’Saber 1988). Outros autores, como Ross e Santos 

(1982) consideram que a própria Depressão do Alto Paraguai teria surgido já no Pleistoceno. O 

entulhamento da grande planície de inundação teria se dado também no período Quaternário.  

A passagem do Pleistoceno para o Holoceno por volta de 12.000 A.P. teria sido 

marcada por grandes transformações decorrentes do processo de umidificação de âmbito 

continental, provocando a mudança de um clima semi-árido para um clima tropical úmido com 

sazonalidade marcante. De acordo com Ab’Saber (1988), teria então ocorrido uma expansão de 

diferentes stoks de vegetação tropical, sobre o antigo espaço seco, a partir de refúgios 

acantonados em áreas adjacentes.  

Concomitantemente, os principais rios da rede hidrográfica do Paraguai teriam sido 

definidos. Considera-se que a diversificação dos habitats, com o decorrente enriquecimento da 

diversidade biológica pantaneira, produzida por essa mudança climática, tenha então passado a 

oferecer condições ao estabelecimento de populações humanas. 

As datações mais antigas obtidas até o momento para a ocupação humana da região do 

Alto Paraguai são de grupos não ceramistas, estabelecidos à beira de rios e lagoas nas bordas dos 

planaltos. Schmitz et al. (1998) registraram no município de Ladário em Mato Grosso do Sul um 

sítio pré-cerâmico com datação isolada de 8.200 anos antes do presente, e outros que, por volta de 

4.400 anos atrás, teriam sido usados por grupos que deixaram vestígios em pontos estratégicos 

para exploração de recursos de diferentes ambientes, mas que ainda não estavam assentados nas 

áreas alagadiças (Op. cit., p: 242). 

 Com base em Ab’Saber (1988) e nas datações fornecidas pelos estudos arqueológicos 

de Schmitz e sua equipe, propõe Oliveira (1996, 2002) que a ocupação humana da região 

pantaneira teria se iniciado ou se intensificado há cinco ou seis milênios, em torno do Optimum 

Climaticum, quando o Pantanal passou a se apresentar de forma semelhante à sua atual 

configuração ambiental.  
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1.2  A área em estudo e os recursos naturais para aproveitamento humano 
 

A área em estudo é representada por um trecho setentrional do Pantanal Mato-grossense, 

inserido na região definida pelos meridianos 16° e 17° de latitude S e 57° 30’ e 58° de longitude 

W de Greenwich. Ao seu norte encontra-se o Planalto dos Parecis. Mais ao sul e a sudoeste estão 

as Morrarias da Ínsua, do Amolar e do Castelo, além do Chaco Boliviano. Ao oeste está ainda o 

Chaco Boliviano e a noroeste o vale do rio Guaporé, a serra Ricardo Franco e a Serra da Borda, 

representantes do trecho ocidental da Amazônia Meridional. Tem como limites nordeste e leste a 

Província Serrana, que representa o extremo ocidental da Serra das Araras. 

Geograficamente é composta por uma parte da área que nas diversas subdivisões 

propostas para o Pantanal – tanto as de cunho regional, como aquelas elaboradas com base em 

critérios científicos - aparece com a denominação de Pantanal de Cáceres ou ainda Pantanal de 

Descalvados. No entanto, inclui ainda uma faixa da margem esquerda do rio Paraguai, que 

engloba um trecho da Província Serrana, e que geograficamente divide o Pantanal de Cáceres do 

Pantanal de Poconé.  Inversamente, não alcança o setor meridional de uma área incluída no 

Pantanal de Cáceres, localizada na divisa do Brasil com a Bolívia e com o estado de Mato Grosso 

do Sul. 

A área em estudo está inserida, portanto, no Pantanal do Corixa-Grande-Jauru-Paraguai 

ou do Descalvado, como proposto pelo RADAMBRASIL (1982, p. 191), desconsiderando-se a 

parte do Corixa Grande, localizada ao sul, e acrescida de um trecho da Província Serrana e de 

área de transição. 

Levando-se ainda em conta a proposta de Allen & Valls (1987, p. 27), de que 

tradicionalmente o Pantanal é subdividido em zonas definidas por seus principais cursos d’água e 

pela natureza de sua ocupação histórica, nos parece bastante adequada a utilização do termo 

Pantanal de Descalvados5 para denominar a região da pesquisa. 

                                                 
5 Em tempos coloniais a região de Descalvados é referência geográfica desde pelo menos o século XVIII, tendo sido, 
naquela época, palco das demarcações das fronteiras coloniais entre Portugal e Espanha. A partir do século XIX 
passa a desempenhar importante papel na vida econômica regional, e na ocupação humana do Pantanal, com a 
criação extensiva de gado bovino e com a produção de carne em larga escala. Até hoje se mantém como referência 
cultural e histórica para a população pantaneira.        
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Para uma caracterização ambiental da área foram utilizados, além da consulta ao clássico 

projeto RADAMBRASIL (1982)6, outros importantes estudos realizados sobre o Pantanal Mato-

grossense, principalmente aqueles reunidos pela EMBRAPA/CENARGEN (1987) e pelo PCBAP 

(1997), que levam em conta algumas especificidades de cada subunidade identificada. Com isso, 

procurou-se um refinamento dos dados ambientais específicos para a área em estudo.  

 Do ponto de vista geográfico-ecológico, o trecho em estudo é caracterizado como área 

de transição, englobando áreas mais elevadas de serras e morrarias, e áreas mais baixas da 

planície de inundação.  

Constitui-se como uma porção da Bacia do Alto Paraguai que inclui trechos de três de 

seus compartimentos geomorfológicos identificados pelo projeto RADAMBRASIL7: as Planícies 

e Pantanais Mato-grossenses, a Província Serrana e a Depressão do Alto Paraguai.  

 

As Planícies e Pantanais Mato-grossenses - compreendem uma região rebaixada de 

forma semelhante a um anfiteatro aproximadamente semicircular, com centro aproximado em 

Corumbá. São compostas por uma série de cones de aluvião mutuamente coalescentes, cercados 

pela Depressão do Alto Paraguai. São áreas sujeitas a inundações sazonais. Apresentam relevo 

extremamente plano, declividade inexpressiva (gradiente topográfico de 0,3 a 0,5 m/km no 

sentido leste-oeste e 0,03 a 0,15 m/km no sentido norte-sul) e altimetrias entre 80 a 150m. 

Passam a dominar a paisagem a partir de Descalvados, expandindo-se amplamente deste ponto 

para o sul. 

 

 

                                                 
6 A despeito da escala ao milionésimo em que foram apresentados os mapas do Projeto RADAMBRASIL, os dados 
foram levantados em escala 1: 250 000 (RADAMBRASIL 1982, p.378), o que lhe confere um alto grau de 
confiabilidade. 
7 RADAMBRASIL(1982) identifica no Pantanal Mato-grossense quatro compartimentos geomorfológicos: a 
Província Serrana, a Depressão do Alto Paraguai, Planícies e Pantanais Mato-grossenses e Serras do Urucum-
Amolar. As Serras do Urucum-Amolar correspondem ao único compartimento que não está presente no Pantanal de 
Cáceres. Compreendem dois grupos de serras com altitudes geralmente entre 300m e 900 m, localizadas próximo à 
fronteira com a Bolívia numa área a oeste do rio Paraguai.  
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A Depressão do Alto Paraguai caracteriza-se como uma unidade individualizada 

dentro da grande unidade denominada Depressão do rio Paraguai. É representada por extensas 

superfícies aplanadas que por vezes apresentam formas pedimentadas. A partir da Serra de São 

Fabiano a ocidente até os contrafortes da Província Serrana a oriente, compreende as planícies 

que envolvem a própria Província Serrana e a Serra do Urucum-Amolar. Caracteriza-se como 

uma ampla superfície de relevo de ondulações suaves, apresentando cotas altimétricas entre 150 a 

250 m. Parte importante da área da pesquisa está situada nessa unidade geomorfológica, que 

apresenta terras parcialmente livres das inundações.  

 

A Província Serrana é formada por um grupo de serras com cristas 

aproximadamente paralelas que se desenvolvem em uma direção geral no sentido nordeste-

sudoeste. Estão localizadas a nordeste, leste e sudeste da cidade de Cáceres e se estendem ao 

longo da margem esquerda do rio Paraguai a partir daquela até a altura de Descalvados. 

Apresentam cotas altimétricas que variam de 300 a 700 m. De nordeste a sudoeste essas serras 

são: Retiro, Campina, Bocainão, Boi Morto, Chapola, Barreiro Preto, Jacobina, Morro Grande, 

Quilombo, Ponta do Morro, Primavera, Facão, Acorizal, Colônia e Simão Nunes. A Serra Simão 

Nunes entra em contato direto com o Alto Paraguai em diversos pontos ao longo de 45 km de rio, 

tendo em seu extremo sul o Morro Pelado. Essa unidade geomorfológica é de grande interesse, já 

que apresenta os afloramentos rochosos mais próximos da área da pesquisa, onde estão as últimas 

serras citadas.  

Geologicamente, na região do Alto Paraguai formações predominantes do 

Precambriano Superior estão situadas sob extensos depósitos Quaternários, que apresentam 

significantes afloramentos rochosos. 

Na unidade Planícies e Pantanais Mato-grossenses predomina a Formação Pantanal do 

Pleistoceno/Holoceno, que está intercalada por aluviões indiferenciados antigos, prevalecendo, na 

região de maior adensamento das baías, aluviões holocênicos (RADAMBRASIL 1982). A 

litologia da área é composta por sedimentos argilosos, argilo-arenosos e areno-conglomeráticos 

semiconsolidados e inconsolidados, periodicamente alagados. 
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A Depressão do Alto Paraguai é constituída por formações geológicas do Pré-

Cambriano e Cambriano, ora aflorantes, ora alojando sedimentos quaternários da Formação 

Pantanal.  

A Província Serrana é formada por rochas do Grupo Alto Paraguai do Pré-Cambriano 

Superior e representa os únicos afloramentos rochosos da área da pesquisa. As litologias 

presentes são aquelas associadas às formações Sepotuba, Moendas, Araras e Raizama 

(RADAMBRASIL 1982, p. 75-80), compostas principalmente por calcários e arenitos. Um 

pouco mais a leste da área está também presente a Formação Xaraiés. 

Esses dados geológicos estão relacionados a outros fatores, como a qualidade dos solos, 

a vegetação e o potencial para cultivo, de interesse para a discussão da ocupação humana. São 

também de extrema importância para a identificação de matérias primas com potencial para 

transformação em instrumentos de pedra lascada ou polida, bem como para a confecção de 

recipientes cerâmicos.  

Em virtude do interesse especial que apresentam em relação às matérias-primas líticas, 

foi realizado um exame dos dados secundários disponíveis sobre as litologias apresentadas pelas 

formações geológicas presentes na área da pesquisa, cujos resultados estão apresentados em 

capítulo posterior, dedicado à análise do material arqueológico. 

 

1.2.1 Os solos e seu potencial de uso para plantio 

 

O Pantanal de Cáceres ou de Descalvados, ocupando posição noroeste na zona 

pantaneira, caracteriza-se como área interfluvial, na qual se insere o trecho mais alto do rio 

Paraguai, depois que o mesmo se afasta de suas nascentes, localizadas no planalto dos Parecis, e 

alcança a planície alagável. Além do próprio rio Paraguai, a área é drenada por seus tributários 

mais importantes pela margem direita, como os rios Jauru, no trecho mais alto, e o Corixa 

Grande, já no seu extremo sul, na divisa com a Bolívia.  Essa área apresenta inúmeras planícies 

deprimidas, drenadas por corichos e vazantes, balizadas por diques marginais, apresentando 

também baías isoladas (RADAMBRASIL 1982, p.191).  
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De acordo com Amaral (1987), o Pantanal de Cáceres seria resultante dos derrames 

aluviais de seus rios, sendo que os sedimentos depositados pelos rios Jauru e Corixa Grande são 

de natureza arenosa e ocupam a área de maior extensão nesse pantanal, enquanto os sedimentos 

do rio Paraguai, de natureza argilo-siltosa, ocupam amplas faixas marginais.  

Os solos derivados, eutróficos e distróficos, são constituídos principalmente por lateritas 

hidromórficas, planossolos e glei pouco húmicos, revestidos por campos graminosos, cerrados e 

espécies chaquenhas. Conforme o mesmo autor, nesse Pantanal também estariam presentes áreas 

expressivas de vertissolos e planossolos solódicos eutróficos, especialmente nas 

circunvizinhanças da Província Serrana que adentra o Pantanal até as proximidades de 

Descalvados.  

De acordo com Adámoli (1982), os latossolos praticamente não existem no Pantanal. 

Porém, Amaral (1987) encontrou faixas de terras que contém latossolo vermelho-escuro 

eutrófico, além de regossolo eutrófico e solo podzólico vermelho-amarelo eutrófico, localizadas 

imediatamente após as escarpas das serras que bordejam o Pantanal, a que chamou pedimentos. 

Essas áreas são consideradas pelo autor como integrantes da planície pantaneira, embora ocupem 

porções um pouco mais elevadas e não sujeitas a inundações ou a ação significativa de 

hidromorfismo.  

O projeto RADAMBRASIL (1982, p. 241) também registrou algumas manchas de solos 

minerais não hidromórficos, caracterizados como podzólicos vermelho-amarelo eutróficos, que 

ocorrem sob vegetação de floresta, em áreas pouco mais elevadas dentro da planície alagável, 

apresentando possibilidade para o uso para cultivo. As áreas que apresentariam esses solos são 

aquelas que envolvem a Província Serrana e se estendem irregularmente rumo ao sul até as 

proximidades de Descalvados, além daquelas existentes na margem direita do médio rio Jauru.  

Dentro da área de nossa pesquisa, esses seriam os bons solos para a prática da agricultura. 

Nas áreas mais baixas, ou seja, na planície de inundação, os solos apresentam, em geral, 

acentuado hidromorfismo, sofrendo excessiva lavagem dos nutrientes. Mesmo naquelas áreas 

onde os solos apresentam disponibilidade de nutrientes, as culturas ficam ainda sujeitas às 

inundações sazonais.  



    17 
 

RADAMBRASIL (1982) atribui aos solos do Pantanal Mato-grossense diferentes graus 

de fertilidade natural. Considera, no entanto, que além da fertilidade natural, outros fatores, tais 

como clima e relevo, seriam determinantes da sua aptidão agrícola e do seu potencial para uso da 

terra. Levando em conta todos esses fatores, desenvolveu um sistema para a classificação de 

áreas segundo o seu potencial de uso, no qual são de interesse específico para a presente pesquisa 

aqueles aspectos ligados ao potencial e às restrições para o uso agrícola.   

Na área estudada por aquele projeto e que corresponde a cerca de metade do município 

de Cáceres, apenas 1/3 seria indicada para uso de lavouras permanentes.  Sendo que metade dessa 

área corresponde a terrenos periodicamente inundáveis, ficam ainda mais reduzidas as áreas 

propícias para tal uso. Esses terrenos, a salvo das inundações e com solos eutróficos, com boa 

fertilidade natural, ocorrem em áreas que se estendem descontinuamente pela Depressão do rio 

Paraguai, envolvendo o relevo dobrado da Província Serrana, e nos vales anticlinais existentes 

entre as cristas paralelas que a caracterizam.  

No restante da área, cerca de 2/3, estão localizados na própria planície de inundação e 

correspondem, conforme RADAMBRASIL, a terras indicadas apenas para uso com pastagens 

naturais, sendo que 10% delas se prestariam para pastagens plantadas, mas mesmo assim em 

terrenos sujeitos à inundação.  

Desta forma, é evidenciado que na área em estudo não são encontradas áreas extensas 

que possam ser consideradas as mais indicadas para a agricultura, ocorrendo apenas algumas 

áreas passíveis de uso para o plantio, com limitações. As áreas agricultáveis seriam aquelas 

restritas aos terrenos mais altos em relação à predominante planície de inundação, e que 

apresentem ainda declividades pouco acentuadas.  

Levando-se em conta esses fatores, verifica-se que a distribuição das áreas com 

potencial para plantio é restrita. Na área em estudo, as terras que poderiam ser utilizadas para 

agricultura são aquelas que envolvem a Província Serrana e aquelas localizadas entre as cristas 

paralelas de suas serras, que apresentam áreas planas e/ou pedimentadas. Além dessas, apenas 

algumas áreas localizadas do extremo noroeste da área em estudo, em trechos marginais aos 

médios cursos dos rios Padre Inácio e Jauru, e ainda alguns trechos da região de Descalvados 

poderiam ser usadas para o cultivo.  
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 No entanto, é preciso considerar que os estudos do RADAMBRASIL são direcionados 

para um padrão de uso atual que visa um aproveitamento extensivo da terra, voltado para uma 

economia de mercado.  

As populações pré-coloniais com certeza poderiam ter desenvolvido ainda outras 

alternativas econômicas, inclusive para o plantio de subsistência, usando para isso, além de áreas 

serranas e de seus pedimentos, áreas dentro da própria planície alagável, como aquelas 

naturalmente mais elevadas, representadas pelos diques marginais, regionalmente denominados 

cordilheiras, e por aterros construídos. Aliás, como ainda fazem, nos dias de hoje, as populações 

ribeirinhas e tradicionais.  

 

1.2.2 A flora e o seu potencial para aproveitamento humano 

 

Conforme os principais estudos já realizados, a vegetação do Pantanal é associada a um 

conjunto de fatores, como composição do solo, hidromorfismo, e topografia, além da influência 

dos grandes biomas que contornam a bacia. 

No Pantanal de Cáceres, a vegetação é tipicamente constituída de campos e savanas, 

muitas vezes com adensamento acentuado do estrato lenhoso dessas últimas, principalmente nas 

encostas e áreas mais altas, livres de inundação. As savanas, predominantes na parte noroeste 

desse pantanal, dão lugar a campos limpos e bosques que ocupam grandes extensões do seu 

extremo sul (Allen & Valls 1987; Adámoli 1987; Amaral, 1987).  

A mata pluvial tropical também aqui aparece, dada a proximidade da região amazônica. 

A influência amazônica manifesta-se mais vigorosamente na parte noroeste da alta bacia, 

ocupando encostas, planaltos, planícies de ondulação e galerias fluviais. No Pantanal de Cáceres 

alcança as várzeas e matas-galeria do rio Paraguai (Adámoli 1987).  

A cobertura vegetal do Pantanal apresenta-se como uma composição de tipos 

predominantes de savanas (com vegetação que varia de densa a gramíneo-lenhosa), de vegetação 

chaquenha (savana estépica), de florestas (semideciduais e deciduais) e ainda de áreas de tensão 

ecológica, definidas pelo contato entre os tipos anteriores. 
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Devido a seu caráter de mosaico de diferentes comunidades vegetais, o Pantanal é 

entendido por alguns autores como um grande ecótono.  

RADAMBRASIL (Op. cit.) detalha as savanas em diversos tipos. Levando-se em conta 

seu Mapa de Vegetação, elaborado em escala 1: 1.000.000, a distribuição da cobertura vegetal na 

área em estudo pode ser assim descrita: 

    

• Savana arbórea aberta sem floresta-de-galeria (Sas): cobertura vegetal 

predominante em toda a Província Serrana (nordeste da área da pesquisa) e numa ampla área 

que envolve o rio Paraguai desde acima de Cáceres, estendendo-se ao sul até próximo a 

Descalvados. 

• Savana arbórea densa (Sd), localizada em uma parte do extremo noroeste da área 

da pesquisa, no interflúvio do Córrego Padre Inácio e rio Jauru, estende-se para o sul onde, 

com exceção das áreas alagadas, representa a cobertura vegetal predominante. Essa também é 

a cobertura vegetal de uma grande área que se inicia próximo da margem direita do rio 

Paraguai, na altura de Descalvados, estendendo-se ao sul até a Fazenda Aguacerito. Está 

presente também numa pequena área nas proximidades da Ilha de Taiamã e no alto curso do 

rio Formoso. Tem presença expressiva na área em estudo. 

• Savana parque sem florestas de galeria (Sps), ocorre numa área próxima da 

margem esquerda do rio Paraguai na altura de Descalvados e também na Ilha de Taiamã e nas 

duas margens do rio Formoso.  

• Savana gramíneo-lenhosa sem floresta-de-galeria (Sgs), presente em áreas 

permanentemente inundadas, onde predominam aluviões atuais. É a cobertura vegetal de uma 

ampla área a ocidente do rio Paraguai, que envolve as Baías do Uvar e Cervo Preto, 

estendendo-se para sul e para a área oriental do rio Paraguai desde a bacia do rio 

Paraguaizinho, envolvendo a Ilha de Taiamã, os rios Sararé e Cassange e igualmente 

estendendo-se para o sul. Tem presença expressiva na área em estudo. 
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• Floresta aluvial de dossel emergente (Fae), acompanha o curso do rio Paraguai e 

de seus maiores afluentes da margem direita como os rios Jauru e Padre Inácio, indo ao sul até 

a altura da Ilha de Taiamã. 

O PCBAP (1997) registra que na área da Bacia do Alto Paraguai a vegetação natural 

predominante é composta por savanas com transição para florestas (essas últimas hoje em grande 

parte são áreas desmatadas). Considera ainda que na Depressão do Alto Paraguai há áreas de 

Savana Florestada - com aspecto de floresta, mas cujas espécies pertencem à flora savânica. Em 

áreas de florestas mal drenadas ocorrem espécies amazônicas. A Bacia do Alto Paraguai é 

apontada ainda como importante fonte de germoplasma de plantas de interesse econômico, a 

exemplo de gêneros do amendoim (Arachis), da mandioca (Manihot), do maracujá (Passiflora), 

além de outras frutíferas nativas e plantas medicinais (Op. cit., p.48).  

Em se tratando da área específica da presente pesquisa, deve-se considerar que dado o 

caráter extremamente diversificado da cobertura vegetal, bem como a presença generalizada de 

ecótonos, um grande número de gradações e de pequenas manchas ou enclaves de tipos diversos 

de vegetação não representáveis em escala 1:1.000.000 ocorrem.   

O detalhamento da cobertura vegetal na área da pesquisa, assim como a elaboração de 

um inventário dos recursos vegetais disponíveis, são de importância vital para o estudo da 

capacidade suporte do ambiente para a ocupação humana. Também para o estudo de padrões de 

subsistência, tanto no que diz respeito a produtos de coleta para a alimentação, quanto para outros 

fins, tais como o fabrico de importantes implementos, como canoas, armas, utensílios, além da 

farmacopéia e da geração de energia através do fogo. Para produzir-se tal detalhamento seriam 

ainda necessários estudos específicos nas áreas de florística e fitogeografia.   

No entanto, a despeito de não se dispor até o momento de um levantamento da 

vegetação em escala mais apropriada para o registro de variações de menores proporções, já se 

pode discutir alguns aspectos de interesse com base nos dados examinados.  

Devido à diversidade ecológica da região e às diversificadas feições da cobertura vegetal 

do Pantanal, os recursos florísticos disponíveis podem ser elencados num extenso inventário. Pott 
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& Pott (1994) relacionaram 520 espécies de plantas superiores ou fanerógamas (com flor) 

coletadas no Pantanal e que possuem um uso atual ou potencial.  

Esse inventário registra a presença de uma vasta gama de espécies vegetais de possível 

aproveitamento na dieta alimentar e na farmacopéia, bem como de uma variedade de sementes, 

palhas, fibras e resinas, e ainda de madeiras apropriadas para usos diversos. Todos esses materiais 

poderiam ter sido utilizados para a fabricação de canoas, remos, zingas, zagaias e outros 

instrumentos de uso tradicional no Pantanal Mato-grossense ainda nos dias de hoje. Sobre o 

aproveitamento de alguns desses recursos há registros históricos e/ou etnográficos.  

Há diversas referências ao uso do arroz silvestre (Oriza subulata) na dieta alimentar de 

vários grupos canoeiros do Alto Paraguai. Susnik (1971, 1978, 1982) afirma haver notícias de seu 

uso desde o final do século XVI, quando muitas tribos se deslocariam até a Lagoa Guaíva para 

proceder a sua colheita. Os Payaguá, por exemplo, percorriam grandes distâncias para promover 

a coleta do arroz na Lagoa Mandioré (Susnik 1971). 

No seu célebre relato do século XVIII, o bandeirante Antônio Pires de Campos (1862) 

também se refere à colheita e ao consumo de um arroz que não era cultivado, por muitos grupos 

canoeiros, que ocupavam o rio Paraguai acima do rio Porrudos (rio Cuiabá), entre os quais os 

Guató, os Caracará e os Guaxarapo. Também consta numa referência de Sánches Labrador 

(1910) que os arrozais eram extensíssimos e que este arroz, denominado “Nacacodi” pelos 

Guaykuru, teria sido até mesmo produto de troca entre grupos distintos. De acordo com esse 

autor, sua colheita era feita aproximando-se as canoas e sacudindo as espigas diretamente sobre 

elas.  

Outras fontes de carboidratos também seriam passíveis de coleta. Entre elas as ararutas e 

marantas (Ordem Scitaminaee, Família Marataceae), que presentes nas margens dos rios 

pantaneiros, lagoas e banhados, podem ter sido coletadas e mesmo manejadas por populações 

humanas ameríndias. O próprio vocábulo araruta deriva do aruak (Ferreira 1975).  

Schmidt (1942a, b, 1951) registrou o uso da palmeira acuri (Scheelea phalerata) por 

grupos Guató que praticavam um tipo de manejo da espécie, transferindo essas plantas ainda no 

início de seu desenvolvimento para os aterros que supostamente construíam para morar e plantar. 

Uma porção da seiva da planta adulta era extraída diariamente, sendo apreciada como bebida. 
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Oliveira (1995, 1996) relacionou mais outras 14 espécies vegetais silvestres de uso na 

alimentação dos Guató. 

Além dessas, outras espécies vegetais podem ter sido coletadas e/ou manejadas para o 

provimento da alimentação. Elas vão desde espécies típicas de áreas rochosas a salvo das 

enchentes, como o gravatá (Bromelia balansae), espécies típicas dos campos, cerrados e matas, a 

exemplo do jatobá (Himenaea stigonocarpa), da bocaiúva (Acrocomia aculeata), do piqui 

(Caryocar brasiliense) e do manduvi (Sterculia apelata), até as típicas de várzeas como o buriti 

(Mauritia vinifera), o carandá (Copernicia alba) e espécies presentes nas margens dos cursos 

d’água, como o ingá (Inga urugüensis) e o tucum (Bactris glaucences), apenas para citar 

algumas.  

Vê-se, portanto, que o Pantanal apresenta potencialmente diversificados produtos de 

origem vegetal para coleta, inclusive na captação de carboidratos que poderiam ter representado, 

juntamente com a proteína animal obtida por atividades de caça e pesca, a base alimentar para 

populações autóctones. 

 
 
1.2.3 A fauna do Pantanal e o seu potencial para aproveitamento humano 

 
O Pantanal Matogrossense é uma das regiões brasileiras em que ocorre maior riqueza e 

diversidade faunística (Rizzini, Coimbra Filho & Houaiss 1988). Em decorrência da 

heterogeneidade da cobertura vegetal do Pantanal, relacionada a diferentes biomas da América do 

Sul (floresta tropical Amazônica, savanas sub-úmidas, florestas úmidas da Mata Atlântica e ainda 

vegetação do Chaco), o Pantanal apresenta espécies faunísticas associadas a todos esses 

ambientes, além de algumas espécies endêmicas.   

De acordo com o PCBAP (1997), os mamíferos identificados na Bacia do Alto Paraguai 

somam 95 espécies, distribuídas em 21 famílias. Os Chirópteros apresentam a maior riqueza com 

39 espécies, seguidas pelos pequenos mamíferos das ordens Rodentia e Marsupialia, com 33 e 14 

espécies, respectivamente. 

Na Bacia do Alto Paraguai foram identificadas 162 espécies de répteis, distribuídas em 

84 gêneros e 21 famílias. A Colubridae é a mais diversa, sendo representada por 74 espécies e 34 
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gêneros. De acordo com o PCBAP (1997), do total de espécies identificadas, cerca da metade é 

de ocorrência limitada às áreas do planalto e das morrarias. 

A maior diversidade de espécies faunísticas da Bacia ocorre com as aves. São 

registradas até o momento 656 espécies, distribuídas em 377 gêneros e 66 famílias. Desse total 

48% pertencem a ordens não-passeiformes. Cerca de 16,7% ocorrem em todas as áreas analisadas 

da Bacia e 34,6 %  ocorrem em apenas uma das áreas analisadas. Em habitat de floresta ocorrem 

67,5% das espécies de aves e o restante em habitats abertos como cerrados, campos inundáveis, 

rios, baías, corixos e pastagens. Cerca de 286 espécies (43,6%) ocorrem somente em florestas e 

156 (23,7%) vivem no Pantanal ou dependem de alguma forma de ambiente aquático, sendo que 

32 espécies (4,9%) alimentam-se exclusivamente de peixes.( PCBAP 1997, p.57).  

 De grande importância na fauna do Pantanal figuram os peixes: o PCBAP (1997) listou 

262 espécies de peixes do Pantanal. Mais de 85% dessas espécies de peixes pertencem à 

Superordem Ostariophysi, que nesse ambiente compreende as Ordens Characiformes (providos 

de escamas) e Siluriformes, como os bagres, cascudos e tuviras. Os outros grupos são os acarás, 

que pertencem à família Cichlidae, Ordem Perciformes, raias, peixes de estrutura cartilaginosa 

(Myliobatiformes), peixe-agulha (Beloniformes), sardinhas (Pellona flavipinis) (Clupeiformes), 

curvinas (Perciformes, Sciaenidae), linguado (Catathyridium Jenynsii) (Pleuronectiformes) e 

mussum (Synbranchus marmoratus) (Synbranchiformes), os Cyprinodontiformes, representados 

por poucas espécies de peixes muito pequenos, e a pirambóia (Lepidosirien paradoxa) 

(Lepidosirieniformes).  

Para analisar a distribuição da fauna pela Bacia do Alto Paraguai o PCBAP (1997) a 

dividiu em três grandes unidades, segundo o relevo8:  

• A fauna do Planalto e das morrarias; 

• A fauna das áreas de média e baixa inundação na planície; 

• A fauna das áreas de alta inundação do rio Paraguai e seus tributários. 

 

                                                 
8 De acordo com o PCBAP (1997), para caracterizar as diferenças faunísticas em função da fitofisionomia seriam 
necessários estudos mais detalhados, mas é possível observar que a distribuição de diversas espécies de fauna está 
relacionada com a distribuição de determinados tipos de formações vegetais. 
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As diferenças mais marcantes nas comunidades faunísticas referem-se às abundâncias 

relativas das espécies e sua composição, observando-se um número relativamente alto de espécies 

comuns, ao lado de algumas exclusivas de cada unidade ambiental.  

Os estudos desenvolvidos pelo PCBAP (1997) sobre a distribuição e abundância de 

grandes vertebrados na planície demonstram que os jacarés (Cayman crocodilus yacaré) e 

capivaras (Hidrochaeris hydrochaeris) são amplamente distribuídos por toda a planície, o mesmo 

acontecendo com os tuiuius (Jabiru mycteria). 

Os cervos-do-pantanal (Blastocerus dichopomus) e os veados campeiros (Ozotocerus 

bezoarticus) ocupam áreas diferentes do Pantanal, refletindo suas preferências por micro-habitats. 

Enquanto os cervos estão distribuídos principalmente nas áreas de alta inundação (na parte 

noroeste do Pantanal: no sul do Pantanal de Cáceres e oeste do Pantanal de Poconé; no Pantanal 

do rio Negro: no interflúvio dos rios Miranda e Negro; e na parte sul do Pantanal: ao longo do rio 

Nabileque), os veados campeiros ocupam principalmente as porções de média e baixa inundação, 

onde os campos são mais freqüentes. (PCBAP 1997, p.52).  

Tomando-se por base os estudos do PCBAP (1997) em relação à distribuição de espécies 

faunísticas e abundância das mesmas, pode-se sintetizar os dados disponíveis sobre a 

disponibilidade desses recursos nas diferentes unidades ambientais que ocorrem na área da 

pesquisa. 

A despeito de grande parte das espécies faunísticas serem comuns aos diferentes 

ambientes pantaneiros, algumas espécies são exclusivas de cada um deles (PCBAP 1997).  

Nos Planaltos e Morrarias, representados na área de estudo pela Província Serrana, 

estaria disponível uma maior variedade de mamíferos e répteis próprios desse habitat. Na área de 

alta inundação do rio Paraguai e de seus tributários, ou seja, na unidade das Planícies e Pantanais 

Matogrossenses, estariam mais disponíveis os peixes e outras espécies associadas a ambiente 

lacustre e fluvial, tais como o jacaré (Cayman crocodilus yacare), a capivara (Hidrochaeris 

hydrochaeris) e o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus).  

Pode-se ainda dizer que aquelas áreas da unidade de relevo Depressão do Alto Paraguai 

que corresponderiam, grosso modo, às áreas de média e baixa inundação na planície, teriam 
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disponibilidade de maior número de espécies comuns aos diversos ambientes, haja vista estar 

geograficamente posicionada entre a unidade geomorfológica da Província Serrana e a unidade 

das Planícies e Pantanais Mato-grossenses e, portanto, servindo de contato entre aqueles dois 

distintos ambientes.  

Levando-se em conta que o Pantanal Mato-grossense é uma região em que ocorre grande 

abundância e diversidade faunísticas, pode-se considerar que ele tenha favorecido a obtenção de 

proteína animal, privilegiando atividades de caça e pesca nos sistemas de abastecimento de 

populações pré-coloniais.  

 

 

* 
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CAPÍTULO 2 

ARQUEOLOGIA: CONTEXTO E PROBLEMÁTICA 
 

2.1 Um cenário pan-regional 

Os séculos que antecederam a chegada dos europeus ao continente americano parecem 

ter sido marcados por grandes transformações no que diz respeito à ocupação humana. 

Os dados arqueológicos fornecidos pelas pesquisas realizadas nas últimas décadas 

permitem compor um quadro, embora ainda incompleto, da América Tropical e particularmente 

do Brasil, onde se evidencia, para aquele período, uma situação generalizada de intensificação da 

ocupação, aumento populacional, contatos interétnicos e definição de novos padrões culturais.  

Relativo a aquele período, o aumento do número de sítios arqueológicos cerâmicos e 

de suas dimensões, bem como a ocorrência de sítios multicomponenciais, e ainda de materiais 

intrusivos atribuídos a diferentes grupos culturais, têm sido tomados como evidências dessa 

situação. 

Mesmo a Amazônia, onde a ocupação por grupos ceramistas teria se iniciado muito 

anteriormente, há cerca de 8 mil anos (conf. Roosevelt et al. 1991; Roosevelt 1992, 1995), no 

último milênio parece ter sido palco de um processo de expansão de sociedades mais complexas, 

a exemplo das sociedades tapajônica e marajoara do baixo Amazonas, além do estabelecimento 

de uma profusão de populosos grupos horticultores ceramistas ao longo de toda a sua calha e de 

seus tributários mais caudalosos.   

Com base nos resultados das pesquisas arqueológicas mais recentes, já se aceita, por 

exemplo, que o quadro de uma densa ocupação humana na Amazônia descrito nos registros 

coloniais das primeiras entradas dos europeus pelo rio Amazonas no século XVI, não é tão 

distorcido e irreal, como se considerava até muito pouco tempo9. 

                                                 
9 Para uma crítica às baixas estimativas da população indígena amazônica pré-colonial ver, por exemplo, Roosevelt 
(1991, 1992, 1993), Heckenberger (2001), Heckenberger & Franchetto (2001). Para um uso criterioso das crônicas 
coloniais como fonte de dados etno-históricos e etnográficos ver, por exemplo, Porro (1993, 1996).   
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O quadro fornecido pela crônica colonial remete a uma ocupação quase contínua 

acompanhando as margens e várzeas do Amazonas. As populações seriam compostas por 

milhares de indivíduos, e estariam integradas a grandes territórios, organizadas em hierarquias 

sócio-políticas e engajadas na conquista militar de povos vizinhos.  

De acordo com Roosevelt (1991), a ocupação descrita pela crônica colonial 

coincidiria com a vasta área na qual são registradas, no milênio anterior à conquista, as cerâmicas 

arqueológicas dos Horizontes Policrômico e Inciso-Ponteado. 

Nesta vasta região que inclui, além do médio e baixo Amazonas, a Amazônia 

boliviana e peruana, as planícies costeiras das Guianas, além do médio Orenoco e a costa 

caribena venezuelana, esses horizontes seriam uma evidência da expansão dos cacicados da pré-

história tardia (Op. cit, p.73).  

No baixo Amazonas culturas consideradas cacicados complexos, associadas aos 

horizontes cerâmicos Policrômico e Inciso Ponteado, cujas expressões mais conhecidas no Brasil 

são a cerâmica marajoara e a cerâmica tapajônica, respectivamente, teriam vivido sua maior 

expansão e esplendor no último milênio antes da chegada dos europeus (Roosevelt 1991; Schaan 

2004).  

Na Amazônia Central, as pesquisas arqueológicas desenvolvidas por Góes Neves, 

Peterson e Heckenberger na última década registraram sítios de grandes dimensões, com 

cerâmica policroma Guarita, atribuída a ocupações pré-coloniais tardias, entre os quais o 

complexo Açutuba que teria sido continuamente ocupado por uma grande população sedentária 

nos séculos que antecederam o contato europeu (Góes Neves 1998, p.328; Heckenberger, 

Peterson e Góes Neves 1999, p.364). Todos esses dados parecem também corroborar a crônica 

colonial. 

Para o norte da Amazônia, região do Alto Rio Negro-Cassiquiare-Alto Orenoco, a 

arqueóloga Alberta Zucchi interpreta o conjunto de datas que obteve para diferentes níveis de 

diversos sítios como indicação de uma intensificação da ocupação, entre 800 e 1300 AD (Zucchi 

1991 citada por Góes Neves 1998, p.332).   
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Para a bacia do Alto Rio Negro-Uaupés, área considerada, do ponto de vista 

etnográfico e arqueológico, como um sistema regional caracterizado por padrões sociais e de 

organização econômica supralocais, e do qual participariam grupos de filiações lingüísticas 

diversas, embora não tenha registrado grandes dimensões para os sítios arqueológicos tardios, 

Góes Neves (Op. cit., p.132) reconhece a existência de uma rede regional com um certo número 

de traços culturais comuns que distinguiriam culturalmente aquela área no contexto das terras 

baixas sul-americanas.  

Na periferia da Amazônia Meridional, na região do Alto Curso do rio Xingu, 

conforme foi evidenciado pelas pesquisas realizadas por Heckenberger na última década, com a 

chegada de grupos Aruak por volta de 800-900 d.C., teria sido iniciado um processo de fusão, 

incorporação e aculturação, que resultou no estabelecimento de uma cultura regional multilingüe, 

conhecida etnograficamente como cultura xinguana (Heckenberger 1996, 2001). De acordo com 

o autor, entre 1400 e 1600 d.C., grandes aldeias fortificadas já estariam estabelecidas na região. 

Representariam uma clara evidência da necessidade de uma estratégia defensiva, num contexto 

que pressupõe um estado de guerra relativamente marcante (Heckemberger 2001, p. 49). 

Na Amazônia Boliviana, mais especificamente nas terras baixas da bacia do Beni-

Mamoré, estabeleceu-se uma densa ocupação pré-colonial caracterizada por admiráveis 

construções de terra, compostas por campos elevados para o cultivo, canais e calçadas para o 

transporte e comunicação, diques, represas e sistemas de drenagem para o controle de águas, 

além de plataformas elevadas para habitação (Denevan 1966, 1980; Arnold & Prettol 1988; 

Erickson 1995, 1980; Nordenskiöld 1917, citado por Denevan 1966; entre outros). Ali a grande 

diversidade de estilos na cerâmica arqueológica é atribuída à complexidade étnica registrada por 

ocasião da conquista européia (Métraux 1942; Erickson 1980). Apresentando uma amplitude 

temporal de mais de dois mil anos (de 2775 +/- 890 BP a 640 +/- 60 BP, conforme Dougherty & 

Calandra 1984), uma maior ocorrência de datas entre 600 e 1000 d.C. sugere uma intensificação 

da ocupação da Planície de Mojos nesse período. 

Quando se volta a atenção para o Planalto Central brasileiro é possível reconhecer um 

processo que apresenta certas semelhanças com aquele que ocorria na Amazônia. Ali, vestígios  
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arqueológicos de grupos agricultores ceramistas estabelecidos em grandes aldeias são registrados 

a partir do século IX da era cristã (Wüst 1990). Pesquisas realizadas em diferentes áreas dessa 

vasta região indicam que o período compreendido entre aquele século e o início da colonização 

européia foi marcado por interações intergrupais que teriam concorrido para a difusão da 

manufatura cerâmica, da prática da agricultura, bem como da introdução e emergência de novos 

contingentes étnicos e culturais. Tais processos são tratados, por exemplo, por Schmitz, Barbosa, 

Wüst & Moehleche (1982) e Schmitz & Barbosa (1985) para Goiás; Wüst (1990, 1992, 1994, 

1999) e Robrahn (1996a, 1996b, 1998) para as regiões mato-grossenses do alto e médio rio 

Vermelho e do alto rio Araguaia, respectivamente.  

Entre os diversos tipos de evidências que foram levados em conta por essas pesquisas 

estão grandes tradições ceramistas, conhecidas como Una, Aratu, Uru e Tupiguarani, além de 

outras de ocorrência mais restrita, bem como os padrões de ocupação expressos pela implantação 

dos sítios em áreas mais propícias para a agricultura, pelo aumento da quantidade de sítios, e 

ainda pela distribuição espacial dos assentamentos e a ampliação de suas dimensões.  

Esses trabalhos indicam, para a região centro-oeste, a ocorrência de diversificados 

processos de interação entre contingentes populacionais de origem externa e interna que seriam 

responsáveis pela diversidade arqueológica ali existente (Robrahn-González 1996a, 1996b). 

Esses processos não necessariamente teriam levado à substituição de grupos por outros, mas 

também a situações de incorporação, fusão e emergência de novos grupos culturais (Wüst 1990; 

1998), levando ao aparecimento de novos padrões de subsistência e de organização social. 

No Nordeste brasileiro, sítios de duas grandes tradições ceramistas – Aratu e 

Tupiguarani -, atribuídas a grupos de distintas filiações étnicas, apresentam uma maior 

quantidade de datações entre 500 e 1500 AD e entre 500 e 1800 AD, respectivamente. Nesses 

sítios a ocorrência de estratos tupiguarani sobrepostos a estratos Aratu tem sido tomada como 

indicativo da substituição de grupos de uma filiação por grupos de outra. Situações semelhantes 

também têm sido registradas em sítios que apresentam cerâmicas não tão difundidas, 

consideradas “regionais”, com estratos tupiguarani sobrepostos (Martin 1997). Também em 

sítios do sul de Minas Gerais, filiados a diversas fases da cerâmica Aratu-Sapucaí, foram 
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registrados traços tupiguarani nas ocupações mais recentes e superficiais (Dias 1974, citado por 

Martin 1997).  

No Rio de Janeiro, sítios cerâmicos atribuídos aos Tupinambá apresentam, até o 

momento, datas a partir do início do terceiro século de nossa era (conf. Buarque 1999).  Uma 

densa ocupação da costa leste pelos Tupinambá teria sido encontrada pelos europeus por ocasião 

de sua chegada à costa brasileira. 

Nas regiões sul e sudeste, grupos ceramistas ocuparam diversos ambientes. No planalto 

meridional, sua presença é associada a casas e galerias subterrâneas, adaptadas a clima frio e à 

coleta intensiva do fruto da araucária – o pinhão (Schmitz 1991; Schmitz & Becker 1991). Sua 

cerâmica, Taquara-Itararé, é registrada nesse ambiente a partir de 500 AD (Beber 2005), mas 

também está presente na planície costeira e em áreas de transição. 

 Nas áreas úmidas das savanas baixas que dominam o extremo sul do Brasil, e áreas 

contíguas do Uruguai e da Argentina, uma ocupação adaptada a terrenos alagadiços e baseada na 

pesca e coleta lacustre e marinha, e associados à cerâmica Vieira, cujas datas mais antigas 

remontam o início da era cristã (Schmitz, Naue & Becker 1991), atravessam o primeiro milênio e 

parte do segundo.  

No interior do estado de São Paulo e do Paraná, grande densidade de sítios cerâmicos e 

cemitérios coletivos estariam indicando maior densidade populacional e dieta baseada em 

produtos cultivados (conf. Robrahn González 1999), por volta do fim do primeiro milênio.  

Em todas essas áreas o aumento do número de sítios e evidências de contatos inter-

culturais apontam para uma intensificação da ocupação. 

Para uma região que inclui o sul do estado de São Paulo e os estados do Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 118 datações obtidas para sítios Guarani 

foram reunidas por Noelli (1999/2000), das quais 111 referem-se a sítios que estão 

cronologicamente posicionados a partir de 500 d.C. até a chegada dos europeus. 

No Vale do Ribeira de Iguape, grupos horticultores do planalto, portadores das 

cerâmicas regionais Itararé e Casa–de-Pedra teriam sido empurrados para o vale em direção ao 
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litoral ou ainda para áreas periféricas, por pressões de grupos de cerâmica tupiguarani que teriam 

ocorrido por volta de 1000 AD (Robrahn 1998; Robrahn-González & De Blasis 1998). 

Em período semelhante, no Brasil Meridional e áreas contíguas do Uruguai e da 

Argentina, processos de expansão e contato parecem também ter ocorrido, ou se intensificado. 

Grupos ocupantes dos cerritos, implantados nas áreas alagáveis da margem ocidental da Lagoa 

dos Patos, na Lagoa Merim e nos baixos cursos de diversos rios, e associados à tradição 

ceramista Vieira (conf. Schmitz 1976; Schmitz, Naue & Becker 1991), parecem ter recebido 

influência tupiguarani, apresentando mudança das áreas de implantação dos cerritos para locais 

com possibilidade de sustentar a prática do cultivo. A partir do século XI, a presença de sítios 

caracterizados por cerâmica tupiguarani na Lagoa dos Patos indica uma ocupação efetiva da área 

por grupos dessa filiação cultural. Sítios da tradição arqueológica Vieira datados entre os séculos 

XIII e XVIII apresentam também certa quantidade de material cerâmico tupiguarani, sugerindo 

algum tipo de contato. 

Para o Rio Grande do Sul, o arqueólogo Henrique Rogge (2005) evidenciou situações de 

contato de grupos associados à cerâmica tupiguarani com aqueles grupos do planalto associados 

à cerâmica Taquara, e com os grupos da planície litorânea associados à cerâmica Vieira. O 

exame de quarenta datações obtidas para sítios tupiguarani do Rio Grande do Sul e oriundas de 

diversos projetos, e de um conjunto de evidências, tais como cultura material e padrão de 

implantação dos sítios na paisagem, permitiram ao pesquisador propor uma intensificação da 

ocupação por volta de 1000 AD. Ainda de acordo com esses estudos, grupos de cerâmica 

tupiguarani teriam entrado em contato com grupos do Alto Uruguai associados à cerâmica 

Taquara, a partir de 1200 AD, e com grupos do baixo rio Camapuã, associados à cerâmica 

Vieira, por volta de 1000 a 1200 AD. 

Para Rogge (Op. cit.), a intensificação da ocupação tupiguarani teria levado aqueles 

grupos ceramistas a buscarem outras zonas ecológicas, de características distintas de seu habitat 

tradicional, caracterizado por florestas estacionais, motivados pela necessidade de “ampliação das 

áreas de captação de recursos a fim de buscar uma solução para problemas envolvendo a pressão 
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populacional e o stress negativo sobre os recursos disponíveis nas áreas então mais densamente 

povoadas...” (Op. cit., p:92). 

No extremo sul do Brasil, no Uruguai e no leste da Argentina, sítios do tipo cerritos 

apresentam material cultural associado a distintas ocupações ceramistas, também sugerindo 

intensificação da ocupação e diversas situações de contato cultural.  

No nordeste da Argentina, numa época intermediária dentro do período cerâmico, a 

cultura dos Ribereños Plásticos, com cerâmica distinta daquela dos primeiros ceramistas da 

região, teria se expandido pelos rios Paraná e Uruguai, a partir de 500 d.C. Suas datas mais 

recentes estão entre 1200 e 1500 d.C. Parcialmente concomitante a essa cultura, a partir de 1300 

d.C. a tradição tupiguarani se expandiu em direção ao Baixo Uruguai, sendo mencionados, assim 

como outros povos, nas  crônicas coloniais (Caggiano 1984). 

No Alto Paraguai, na região do Pantanal Sul Mato-grossense, José Luiz dos Santos 

Peixoto (1995; 1998) registrou cerâmica Pantanal, dos ocupantes dos aterros, em sítios 

tupiguarani localizados nas encostas do Maciço do Urucum, considerando, com base nessa 

evidência, a possibilidade da ocorrência de contatos entre aqueles grupos culturais.  

  Mesmo nas regiões onde a ocupação tupiguarani não se efetivou, é recorrente o 

registro de sua cerâmica, ao menos de forma intrusiva, em sítios arqueológicos das mais diversas 

filiações, fato esse que evidencia o vigor da expansão dos grupos associados àquela tradição 

ceramista, bem como de possíveis influências exercidas por eles sobre grupos pré-existentes.  

Devido à tradição histórico-cultural difusionista da arqueologia brasileira, as migrações 

foram especialmente indicadas como vetor da mudança cultural e de contatos culturais de 

características belicosas, determinados pela disputa por territórios de ocupação. Dada a dedicação 

ao tema da difusão cultural através de processos migratórios, empreendida pela arqueologia 

brasileira, a teoria da ocupação tradicionalmente desenvolveu hipóteses de amplo alcance 

geográfico, descuidando, no entanto, de fenômenos locais. Apenas nas últimas décadas, algumas 

atenções se voltaram para a investigação de processos locais, indicando uma grande diversidade 

de origens, motivações e características para os processos de mudança cultural, e evidenciando a 
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importância do papel de agentes internos no desenrolar desses processos (ver, por exemplo, Wüst 

1990, 1992, 1994, 1999).  

Esta rápida síntese, embora de caráter evidentemente generalista, nos serve nesse 

momento para evidenciar que nos últimos séculos que antecederam a chegada dos europeus, a 

América Tropical vivia um processo generalizado de intensificação da ocupação, contatos 

interétnicos e complexificação. Ressalvando-se o fato de que tais processos vivenciados em cada 

área ou localidade certamente tiveram motivações e características próprias e específicas, essas 

condições estariam manifestas nas mais distintas regiões do continente, podendo mesmo ser 

entendidas como um processo pan regional.  

 

2.2 O Alto Paraguai e o Pantanal de Cáceres nas fontes etno-históricas e etnográficas  

 

Dentro desse quadro pan regional da América Tropical, insere-se a região do Gran 

Chaco e Alto Paraguai. 

As datações absolutas já obtidas anteriormente para sítios arqueológicos do Alto 

Paraguai colocam também a região do Pantanal de Cáceres no contexto da pré-história tardia. 

Desta forma, são de especial interesse as fontes históricas que recuam até o século XVI, quando 

são registradas a primeiras incursões de exploradores espanhóis que, em busca de um caminho de 

acesso que os levasse do estuário do Prata até os metais incas, alcançaram a região setentrional do 

Alto Paraguai.   

As crônicas coloniais já foram vistas com reservas, e mesmo com certo descrédito, 

devido ao quadro de ocupação humana que estabeleceram para os séculos iniciais da colonização, 

considerado distorcido e exagerado quando comparado à situação etnográfica atual. No entanto, 

consideramos o seu uso extremamente promissor. Principalmente se as informações que 

fornecem forem devidamente relativizadas10, e confrontadas com outros tipos de dados, 

particularmente aqueles de natureza arqueológica.  

                                                 
10 Ver, por exemplo, os trabalhos de Antonio Porro (1993, 1996, entre outros)  
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De mais a mais, o que seria da disciplina da Historiografia, se não fosse possível o 

aproveitamento das fontes documentais para a construção de uma visão atual do passado?     

No caso em estudo, em uma área em que a maior parte das populações indígenas foi 

exterminada, e em que muitos grupos foram totalmente extintos pelo impacto da colonização 

européia, as fontes documentais de caráter histórico não poderiam ser, de forma alguma, 

desprezadas.  

Mesmo os estudos etnográficos produzidos já nos últimos anos do século XIX e ainda 

durante o século XX, dos quais também nos valemos para a discussão dos dados arqueológicos, 

usaram essas mesmas fontes, dos cronistas coloniais e das missões jesuíticas, para acessarem 

dados mais recuados sobre as populações ali estabelecidas e alguma informação sobre os povos 

desaparecidos. 

Dessa forma, os dados primários contidos principalmente nos relatos quinhentistas de 

Ulrich Schmidl e Alvar Nunez Cabeza de Vaca foram compilados e incorporados, por exemplo, 

por Métraux (1942), Steward & Faron (1959), e Susnik (1972, 1978, 1993, 1994) nos “clássicos” 

quadros etnográficos que compuseram para a América do Sul. 

 

2.2.1 O Pantanal de Cáceres no contexto etno-histórico do Alto Paraguai  

 

A História da conquista européia do Alto Paraguai imbrica-se com a própria epopéia 

empreendida pelos espanhóis em busca dos metais incas que constituíram, na América 

Meridional do século XVI, o mito do Eldorado.  

Motivada pela presença de adornos de ouro e prata entre os Charrúa no estuário do 

Prata, a expedição de Juan Díaz de Solis, a mando do rei de Espanha, alcançou em 1516 as águas 

do rio Paraná. O intento terminou com a morte de Solis e de outros espanhóis pelos Charrúa, 

tendo alguns outros sobrevivido e chegado à ilha de Yurumirin, hoje Santa Catarina. Entre esses, 

o português Aleixo Garcia.  

Garcia tornou-se referência para todas as expedições de conquistas empreendidas 

pelos espanhóis no século XVI. Numa audaciosa entrada que a partir de 1524 realizou ao 

Chaco, acompanhado de um “exército” de mais de mil índios Guarani, alcançou as 
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fraldas dos Andes, onde atacou os Charcas considerados, na época, “vassalos” do rei 

Inca, saqueando e matando o quanto foi possível. Carregados de tesouros, Garcia e seu 

exército não conseguiram retornar ao litoral, pois não teriam sobrevivido aos Payaguá no 

Alto Paraguai. No entanto, as cartas e arrobas de prata que Garcia anteriormente enviara à 

Santa Catarina, com alguns emissários indígenas, difundiram as notícias que motivaram 

os espanhóis a empreenderem a conquista da região do Prata e do Alto Paraguai (Guzmán 

1986).  

As crônicas das primeiras expedições espanholas, realizadas no século XVI, tais 

como as de Domingo Martinez de Irala (1998 [1542-1543]), Ulrico Schmidl (1950, 1945 

[1534-1554]) e de Cabeza de Vaca (1984 [1541-1543]) e ainda a documentação deixada 

pelos jesuítas das Missões nos séculos seguintes, mostram que a ocupação humana na 

América do Sul encontrada pelos europeus contava não só com o império Inca nos 

altiplanos, mas também com inúmeros povos nas terras baixas, vivendo um intenso 

processo de contatos que em muitos casos chegava a constituir sistemas interétnicos11, dos 

quais a relação simbiótica instituída entre os Guaikuru e os Guaná é um dos exemplos 

mais conhecidos. 

Em 1541 Nuflo de Chavez adentrou o trecho norte do Alto Paraguai registrando além 

dos Xarayés, os Orejones e outros grupos, tais como os Guarencocies, Guaxarapatos e os 

Xerebacanes (Guzmán 1980).   

Da documentação que registra as primeiras décadas da presença espanhola no rio 

Paraguai, utilizamos principalmente: a Relação de Domingo Martinez de Irala, sobre os 

descobrimentos que ia fazendo quando foi navegando Rio Paraguai acima por ordem do 

Governador Cabeza de Vaca, desde o dia 18 de dezembro de 1542, documento assinado 

por seu escrivão Diego de Olavarrieta; Naufrágios e Comentários, de autoria do 

                                                 
11 Conforme conceituação de Carlos Rodrigues Brandão (1986:46-7), “o sistema interétnico é o sistema de relações 
sociais e simbólicas que resulta da convivência entre duas tribos diferentes, ou entre uma delas e os brancos...”. 



    36 
 

adelantado Cabeza de Vaca, e Derrotero y viaje a España y las Índias, escrito pelo 

alemão Schmidl que acompanhou pessoalmente os feitos de Irala por vinte anos. 

Em Relação... , Irala já dá uma boa idéia da ocupação humana do Alto Paraguai, 

caracterizada tanto pela diversidade étnica quanto pelo estado de guerra vigente entre os 

povos indígenas na região. O documento é de grande interesse, haja vista constitui-se de 

um registro de contatos mantidos com as populações indígenas e os resultados obtidos 

através de entrevistas feitas com a ajuda de intérpretes, e nas quais era sistematicamente 

indagado sobre a presença de ouro e prata, e ainda sobre a existência de provisões de 

alimentos entre os povos vizinhos. No citado documento Irala nomina dezenas de grupos, 

como os Turubones, Tucoas, Ceucoces, Turococes, Guaracis, Guaxarapos, Payçunos, 

apenas a título de exemplo, além de alguns que vão se manter como atores dos 

acontecimentos, como os Ayaguás (Paiaguás), os Chanés e os Xarayés, esses últimos 

deixando ainda contundentes vestígios arqueológicos, como se verá adiante.  

Conforme as expedições vão se sucedendo, esse quadro se reforça ainda mais, 

através dos relatos de Schmidl e de Cabeza de Vaca. 

Nas imediações de Puerto de los Reyes Cabeza de Vaca registrou os Sacocies, os 

Saqueses, os Chané, os Guaxarapos, os Guatós, e especialmente os Orejones. Terra adentro, a 

oeste, registrou os grupos Chimeneos, Carcaraes, Gorgotoquies, Payzuñoes, Estarapecocies e 

Candirees, entre outros.  

Na parte mais setentrional do Alto Paraguai, Ulrich Schmidl registrou a 200 

léguas ao norte de Assunción os Guajarapos e a norte desses os Surucusis, os Yacares e 

os Xarayés. Destes, os Xarayés e os Orejones são os grupos que, provavelmente, no 

momento da chegada dos europeus no século XVI ocupariam o Pantanal de Cáceres. 

Durante os séculos XVI e XVII foram vítimas de uma ação tão violenta por parte dos 

espanhóis e dos bandeirantes paulistas que teriam sido praticamente extintos após esses 

dois séculos de contato. 
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O quadro que se projeta a partir dos primeiros registros coloniais é o de um 

mosaico de povos, com cultura material e sistemas de subsistência e de assentamento 

bastante diversos, do que se pode depreender uma inequívoca diversidade cultural. 

 Essas populações viveriam à época da chegada dos europeus em constante estado 

de guerras e de alianças (Susnik 1978; Carvalho 1992; Schuch 1995). As populações mais 

ocidentais do Chaco boliviano já haviam sido alcançadas pelo império Inca nas últimas 

décadas do século XV, pouco antes dos espanhóis entrarem na região. Conforme as 

crônicas quinhentistas, vários grupos chaquenhos e alto-paraguaienses portavam adornos 

de metal de origem incaica.  

Por outro lado, os povos Guarani vindos do leste encontravam-se em plena expansão, já 

se fazendo presentes no Médio Paraguai, tendo os grupos Chiriguano-Itati chegado até mesmo à 

cordilheira andina. Os Guarani representavam, de acordo com Maldi Meireles (1989), a segunda 

população mais numerosa da região, suplantada apenas pelos Incas. Dessa forma, as populações 

do Chaco e de suas vizinhanças encontravam-se pressionadas por um lado pelos Incas e por outro 

pelos Guarani.  

A chegada dos europeus, representados inicialmente pelos espanhóis e mais tarde pelos 

portugueses, acrescentou novo ingrediente, iniciando-se na bacia do Prata e do Chaco processos 

históricos que produziram um efeito altamente impactante sobre as populações indígenas, 

ocasionando uma drástica depopulação e mesmo a extinção total de muitos grupos. 

Pautados pelo único objetivo de alcançar os metais incas, os espanhóis, necessitavam 

dos índios para tudo: como guias, intérpretes, como guerreiros contra grupos hostis, e ainda como 

fornecedores de suprimentos. Além disso, nos relatos do século XVI são muitas as referências às 

situações de fome extrema a que estavam expostos os espanhóis, que dependiam também dos 

índios para a obtenção de alimentos. Sobre esse aspecto, uma instrução dada por Cabeza de Vaca, 

considerado “o mais humanista” dos espanhóis, para o Capitão Gonzalo de Mendoza é 

esclarecedor:  
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“(...) Chegando aos povoados onde ireis, pedireis aos índios que vos forneçam os 

mantimentos que tiverem, oferecendo-lhes o pagamento adequado, fazendo tudo com 

boas maneiras e palavras amorosas. Se não quiserem dar-lhe, rogai-lhes uma, duas, 

três ou quantas vezes julgai suportável pedir. Se ainda assim não quiserem dar, tomai-

lhes pela força. E se os defenderem a mão armada, fazei-lhes a guerra, porque a fome 

em que nos encontramos não requer outra coisa” (Cabeza de Vaca 1987, p.216) 

   

A ocupação espanhola deu-se por dois vetores. Um deles é representado pela bacia do 

Prata, através da qual os espanhóis em um primeiro momento estabeleceram alguns núcleos como 

Vila Rica do Espírito Santo e Santiago de Xerez, em terras hoje brasileiras e Assunción em terras 

paraguaias, a partir de onde empreenderam inúmeras expedições de reconhecimento em busca 

das lendárias terras onde encontrariam metais em abundância (Maldi Meireles 1989; Martins 

1996). Alcançaram assim o Chaco, chegando até o Alto Paraguai. Logo após, incorporaram 

através das missões jesuíticas áreas hoje correspondentes aos estados brasileiros do Paraná e 

Mato Grosso do Sul. Pelo outro vetor, a partir de Cuzco, os espanhóis subjugaram as populações 

do altiplano andino, conquistando as zonas produtoras de metais e promovendo a implantação de 

missões jesuíticas na Bacia do Guaporé, através das quais foram alcançados os povos da Planície 

de Mojos e do Planalto Chiquitano12 (Maldi Meireles 1989). 

O primeiro vetor parece ter tido como extremo a região então conhecida como Laguna 

de los Xarayes, junto às lagoas Gaíva e Uberaba, onde os espanhóis estabeleceram a base 

avançada por eles denominada Puerto de los Reyes13.  

                                                 
12 Maldi-Meireles (1989 p.78-79) nomina vinte e cinco missões jesuíticas que se estabeleceram na região de Mojos, 
nas imediações do rio Guaporé, entre 1682 e 1746. Entre elas, as três mais recentes teriam sido na margem direita do 
rio Guaporé e, portanto, em terras hoje brasileiras. As Missões de Chiquitos, por sua vez, teriam sido dez, das quais a 
de Santa Ana seria a mais próxima de Vila Bela, primeira capital mato-grossense, distando dela apenas trinta e seis 
léguas (Op.cit., p.94-95). 
13 Embora não se tenha a localização exata de Puerto de los Reyes, tem-se aceito a indicação de Mello (1958), que 
situa aquela base espanhola “na costa ocidental da Lagoa Gaíba, possivelmente no mesmo lugar em que se encontra 
o porto boliviano de Quijarro, em face da fronteira brasileira” (Mello 1958, p.91 citado por Oliveira 1996, p.54). A 
mesma localização também é fornecida para Puerto de los Reyes por nota do editor de Naufrágios e comentários 
(Cabeza de Vaca 1987), e por nota de Paulo Pitaluga em Relação de Domingo Martinez de Irala, sobre os 
descobrimentos que ia fazendo quando foi navegando Rio Paraguai acima por ordem do Governador Cabeza de 
Vaca, desde o dia 18 de dezembro de 1542. 
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Dado a receptividade das populações indígenas que ali habitavam e que teria 

caracterizado os primeiros contatos, os espanhóis passaram a utilizar o lugar como base de apoio, 

para a partir dali realizarem incursões até áreas mais ocidentais e setentrionais.  Não houve, no 

entanto, uma ocupação permanente ou definitiva da área por parte dos espanhóis, que ali não 

conseguiram manter-se. 

O segundo vetor teve como limite a margem esquerda do rio Guaporé, cujas nascentes se 

avizinham do Alto Paraguai, quando o mesmo já adentra a planície do Pantanal. Ocupada no final 

do século XVII pelas missões jesuíticas, após sua expulsão no século seguinte ficou a região à 

mercê dos interesses da colonização espanhola, que se consolidava através dos núcleos de 

Assunción e Santa Cruz de la Sierra.  

O fato da área setentrional do Alto Paraguai ter ficado praticamente dois séculos à 

margem de uma ocupação efetiva por parte dos espanhóis não significou que as populações 

indígenas que ocupavam a região tivessem ficado livres do seu impacto.  Muito pelo contrário. 

Durante o século XVI a região foi muito atraente para os espanhóis, devido a abundância 

de produtos agrícolas e à presença de adornos e objetos de ouro e prata entre os Xarayés e outros 

grupos, relatadas nas crônicas das expedições. Foram alcançados pelas expedições espanholas 

ainda na primeira metade do século XVI. Uma delas registrou a sua presença dos Xarayés ao 

norte até pelo menos a confluência do rio Sepotuba com o rio Paraguai (Schmidl 1950).  

Os relatos quinhentistas de Ulrich Schmidl retratam, com naturalidade, a conquista 

genocida empreendida na região do Alto Paraguai sob o comando de Domingo Martinez de Irala, 

dos quais destacamos alguns trechos exemplares: 

 

“(...) Así em el tercer dia hallamos a los Mbayás, hombres, mujeres y niños, reunidos 

em um bosque; a esto ellos ni sabían de nosotros que veníamos, pues ellos no eram 

aquellos Mbayas que habían marchado contra nosotros (...). Se dice com agrado que 

em muchas ocasiones el inocente debe pagar junto com el culpable, así sucedió 

también aqui que en esta escaramuza quedaron prisioneras e muertas más [de] três mil 

personas, entre hombres, mujeres y niños.” (Schmidl 1950, p.123-124)  
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E, em outro ponto ainda: 

  

“ (...) Pero cuando vinimos a los sobredichos Corocotoquis habían huído com mujeres 

e hijos ante nosotros, pues desconfiaron que se lês causara um detrimento, pero 

hubiera sido mucho mejor que hubieren quedado em su localidad. (...) Aquellos que 

encontramos debieron entregar el pellejo y debieron ser nuestros eslavos, así que 

ganamos em esta escaramuza cerca de mil personas, fuera de los que se han matado 

entre hombres, mujeres y niños (Schmidl 1950, p.1139-140) 

 

Os Xarayés teriam recebido amistosamente as primeiras expedições, tendo lhes 

fornecido provisões e guias. Mas, ainda na primeira metade do século XVI essas relações já se 

tornaram tensas, tendo adotado os espanhóis uma postura bélica em relação aos Xarayés e a 

outros grupos que habitavam a região. A partir dos últimos anos do século XVI esses grupos 

foram também atingidos pelas bandeiras paulistas. 

Desta forma, quando na virada do século os espanhóis estenderam o regime de 

“encomiendas” aos Xarayés para utilizá-los como mão-de-obra, já encontraram algumas aldeias 

despovoadas. No século XVII tornam-se raras as referências aos Xarayés e já no século XVIII 

eles desaparecem das crônicas coloniais (Schuch 1995).  

No século XVIII há uma grande modificação no cenário regional e um profundo 

rearranjo geográfico das populações do Alto Paraguai. 

A descoberta de ouro em Cuiabá e nas imediações do alto Guaporé intensificou o 

interesse luso pela região, trazendo contingentes populacionais para se fixarem nessas 

localidades. Desta forma os portugueses fundaram vários núcleos urbanos, como Cuiabá junto ao 

rio de mesmo nome e no Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade e Casalvasco, além dos 

Arraiais de Mineração, entre os quais o de São Francisco Xavier parece ter sido o mais 

importante (D’Alincourt 1877). Para alcançar Vila Bela e os Arraiais de Mineração, os 

portugueses subiam o rio Paraguai até o Jauru, e por este até as proximidades das cabeceiras do 

Guaporé, de onde varavam por terra até alcançar este último (Maldi Meireles 1989). 
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Atravessavam, portanto, o trecho de terra de algumas léguas, que divide as águas do Paraguai das 

do Guaporé, passando assim de uma a outra bacia. 

Os registros portugueses do século XVIII, quando teria se iniciado a colonização dos 

sertões ocidentais da Capitania de São Paulo, evidenciam que a relação com os índios também foi 

extremamente danosa, pautada pela sujeição violenta e o extermínio. Para os portugueses, os 

índios significavam mão-de–obra escrava que era obtida por meio do apresamento, ou então, 

eram tidos por inimigos mortais, perseguidos e exterminados, no caso de não se sujeitarem e 

resistirem através do combate aberto ou do assalto de emboscada. 

Entre os raros registros escritos deixados pelos bandeirantes, para o século XVIII, há o 

de Antonio Pires de Campos14, no qual relaciona as populações que encontrou nas expedições 

que empreendeu na década de 20 daquele século, na bacia do Alto Paraguai. Pires de Campos 

subiu o rio Cuiabá até suas cabeceiras em Chapada dos Guimarães, e o rio Paraguai do Taquari 

até suas cabeceiras da Chapada dos Parecis. Em seu relato nomeou oitenta e quatro grupos 

indígenas, dos quais cerca de um terço era de grupos eminentemente agricultores e mais da 

metade compunha-se de grupos canoeiros caçadores-pescadores-coletores, sem ou com alguma 

agricultura incipiente. Essas informações tinham o objetivo primordial de registrar onde estava o 

gentio localizado, para fins de apresamento. 

Outra importante fonte do início da colonização portuguesa são os registros feitos por 

Joseph Barboza de Sá, que relata importantes acontecimentos envolvendo as povoações e 

populações portuguesas na região dos rios Cuiabá, Paraguai e Guaporé, e que cobrem o período 

entre 1719 (registro da descoberta de ouro no Coxipó-Cuiabá) e 1775.  

Para os primeiros anos da colonização portuguesa Barboza de Sá relata para o rio 

Paraguai que 

 

 “(...) intrando pelas grandes bahias que acompanhaó as margens deste grande rio 

foraó achando tantas naçoens de gentes que não cabem nos arquivos da memoria e só 

me lembraó as seguintes: Caroyas, Taquasentes, Xixibes, Xanites, Porudos, Xacorores, 

                                                 
14 Pires de Campos, A.  Breve notícia que dá Antonio Pires de Campos do gentio brabo que há na derrota das minas 
do Cuyabá e seu recôncavo. Revista do IHGB. RJ, tomo XXV, 1862, p.437-449. 
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Aragoares, Coxipones, Pocuris, Araponenes, Mocos, Goatos, Araviras, Buripocones, 

Hytapores, Iayams, Aycurus, Bororos, Payagoas, Xaraes, Penacuicas, e outros (...). 

(Barboza de Sá 1975, p.10)  

 

 Nos registros de Barboza de Sá são encontradas três situações de relação entre os 

portugueses e, o assim chamado por eles, “gentio”. Na primeira situação, relatada na mais 

completa normalidade, o índio é objeto de apresamento:  

 

“Foy o primeiro que sobio este rio Antonio Pires de Campos em procura do gentio 

coxiponé chegado a hùa aldeya delles adonde hé hoje a capela de Saó Gonçalo ahy 

prendeo muitos e voltou para baixo em procura das mais fruotas que andavaó por esas 

largas e dillatadas bahias em procura das mais nasçoens”. (Barboza de Sá 1975, p.10-

11).  

 

Ou ainda, o que se relatou para o ano de 1728:   

“Outros botaraó se para o Sertaó do gentio Bororó outros para os Parecis que entam se 

descobriaó de onde traziaó individuos de huma e outra nasçam que vendiaó como 

escravos”. (Op. cit., p.23) 

 

Numa segunda situação, os índios são colocados como assassinos e sanguinários, e 

não são encontrados no texto motivos que justifiquem a sua animosidade como uma reação às 

agressões dos portugueses. Como nesse trecho, em que são relatadas em detalhes as atrocidades 

cometidas contra os portugueses pelos Payaguá: 

 

 “ (...) os que estavaó falhados para dentro do Sangradouro de donde sahio o gentio que 

era por detrás de huma ilha humas vozes que bradavaó como gente humana e seguindo 

esta vox a ver que era e a revistar o lugar naó acharaó gente viva que pudesse bradar e 

só muitos corpos huns em terra outros no pantanal, alguns pendurados em forcas outros 

com as cabeças quebradas a poretadas atravesados de lanças alguns esquartejados 

abertos tiradas as entranhas que eraó os que escaparão do conflito e tornados 

prizioneiros alli lhes deo o gentio a todos morte por aquelles modos ahy acharaó caixas 
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quebradas roupas espalhadas papeis rasgados e entre isto huma imagem de Santo 

Antonio com a cabeça dividida do corpo aquém atribuiraó os brados para que tivesse 

aquelle lastimozo espetaculo”. (Op. cit., p.28) 

 

Finalmente, na terceira situação, aí sim a reação dos portugueses encontra-se no 

texto justificada, quando se organizam expedições punitivas e se arregimenta exércitos para 

atacar os índios, e de cujos registros selecionamos um trecho das ações da expedição de 1734:   

 

“ (...) incaminharaó a elles remando sem estrondo ao romper dalva abeiraraó o Arrayal 

do gentio que estava num campestre de terra alta a beira da agoa (...) disparopuselhes 

das canoas dianteiras que hiaó formadas em duas alas; huma carga de duzentos e tantos 

mosquetes e uma pessa de campanha com bala meuda que fez nelles grande estrago 

ficando muitos mortos sobre as agoas, os que escaparão acolheraóse ao Arrayal. (...) 

Lansouse logo a soldadesca atrás dos fugitivos pellos campestres e serrados a fazer 

prezas que logo as aprezentavaó ao comandante no Arrayal no que se ocuparaó thé o 

meyo dia. (Op. cit., p.34-35)     

 

Não há dúvidas, portanto, de que o extermínio dos povos indígenas da bacia do Alto 

Paraguai iniciado pelos espanhóis no século XVI, e continuado pelos portugueses, foi uma 

prática recorrente adotada pelos europeus durante todo o período colonial. 

 No século XVIII acirrou-se a disputa entre lusos e espanhóis pela fronteira do Guaporé. 

A ocupação dos espanhóis dava-se na região através das missões jesuíticas de Mojos e Chiquitos 

e a lusa, através dos núcleos de mineração e de fortificações e destacamentos militares que foram 

implantados ao longo dos rios Paraguai e Guaporé (D’Alincourt 1877; Maldi Meireles 1989). 

O Tratado de Madri, firmado entre Portugal e Espanha sob o princípio do uti possidetis 

veio, em 1750, reconhecer a expansão da fronteira lusa sobre territórios que o Tratado de 

Tordesilhas anteriormente definira como espanhóis. 

Com a expulsão dos jesuítas das missões espanholas em 1767 e a transferência de 

sua administração foi causado um profundo desarranjo em sua ordem interna, vindo a 

ocasionar a sua decadência. A mudança da política das Missões que passava não mais a 
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priorizar a auto-suficiência econômica, mas sim a produção para mercado, aliada aos 

abusos e maus tratos praticados contra os índios, teriam sido algumas das causas internas 

do seu desmantelamento (Maldi-Meireles 1989). 

Uma migração em massa de um grupo Saraveka para a margem direita do rio Paraguai 

em 1778 teria motivado o capitão-general Luiz de Albuquerque Pereira de Melo e Cáceres a 

fundar Villa Maria do Paraguay (hoje cidade de Cáceres), visando utilizar aqueles índios para 

consolidar uma povoação portuguesa naquela fronteira (Neves 1978). Outras notícias da segunda 

década do século XVIII atestam a migração de outros grupos da província de Chiquitos para 

território de domínio português, um especialmente para a região do rio Jauru. 

Vê-se assim que no transcorrer do século XVIII parece ter havido na região um processo 

de substituição de etnias por outras. Os próprios Xarayés e Orejones, se é que lograram manter 

nesta época alguns remanescentes, já estariam numa situação de extrema fragilidade ante seus 

vizinhos, que teriam passado a ocupar seus territórios. Desta forma, no século XVIII teriam se 

expandido ou mesmo entrado na área antes ocupada pelos Xarayés e Orejones, os Bororo 

Cabaçais e os da Campanha, assim como também os Guató, esses últimos, segundo Max 

Schmidt (1914), reocupando os aterros. 

Quanto aos Xarayés, de acordo com Schuch (1985), referências históricas do início do 

século XVIII sugerem que os sobreviventes teriam fugido “terra adentro, em direção aos 

Mojos”... 

 

 

2.2.2  Um quadro de diversidade cultural  

 

A poucas áreas da América do Sul é atribuída uma diversidade étnica tão marcante em 

tempos pré-coloniais como a região do Gran Chaco e Alto Paraguai. 

Essa diversidade étnica é reconhecida a partir das fontes etno-históricas, e confirmada 

etnograficamente, a despeito das profundas mudanças no quadro da população humana 

provocadas pelas ações desenvolvidas pelos europeus durante os primeiros séculos da 

colonização.   
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O caráter do Chaco como fronteira cultural tem sido muito ressaltado, sendo aquela 

área considerada como um mosaico de culturas (Imbelloni 1951), ou melting potting cultural 

(Carvalho 1992). Alfred Métraux (1942), um dos principais etnólogos do Chaco, também o 

considerou como uma das áreas de maior complexidade étnica da América do Sul, em razão da 

diversidade lingüística que apresenta (Migliacio 2000, 2001/2002). 

Steward & Faron (1959, p.252) caracterizam a área como muito heterogênea do ponto 

de vista cultural, com uma mistura de “chefaturas de floresta tropical, agricultores ribeirinhos e 

caçadores nômades de floresta”.  

O sistema fluvial Paraguai-Paraná, que define a área das terras baixas aí localizadas, 

representa desde tempos pré-coloniais uma via de comunicação de cerca de quatro mil 

quilômetros, desde as proximidades dos Andes até o oceano Atlântico. Devido a esta posição 

geográfica e a suas vias fluviais, o Gran Chaco teria recebido influências culturais diversas, de 

origens pâmpida, amazônica e andina. 

Com base em dados arqueológicos, etnográficos e etno-históricos considera-se que antes 

do contato com os povos andinos e com os cultivadores amazônicos, os povos do Chaco seriam 

representados por grupos caçadores-pescadores-coletores, de grande mobilidade residencial, que 

exploravam recursos aquáticos e terrestres, como os Guaykuru, os Lengua, os Mascoy, os 

Zamuco e os Mataco (Carvalho 1992; Susnik 1978).   

As fontes etno-históricas e etnográficas caracterizam os grupos caçadores-pescadores-

coletores chaquenhos, e especialmente os alto-paraguaienses, como altamente adaptados aos 

drásticos contrastes, característicos da sazonalidade das cheias e secas que definem 

climaticamente a região.      

De acordo com essas fontes, alguns grupos prescindiam totalmente de atividades de 

cultivo, como os Payaguá, de ethos canoeiro que, de acordo com Susnik (1994), produziam 

farinha de peixe e de algarrobo, e praticavam uma coleta intensiva de arroz silvestre do 

Pantanal15. Haveria grupos com subsistência baseada quase exclusivamente em fauna aquática, 

                                                 
15 Nas fontes históricas e etnográficas são encontrados diversos registros e referências sobre a coleta de arroz 
silvestre por grupos alto-paraguaienses (ver, por exemplo: Pedro Lozano 1941; Sanchéz Labrador 1910 [séc. XVIII]; 
Pires de Campos [1723]; Castelnau 1949; Métraux 1942; Susnik 1971, 1978, 1982; entre outros), não faltando 
disputas belicosas por suas áreas de ocorrência (Sanchéz Labrador 1910, Susnik, 1978).  
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como é o caso dos Yacaré (Schmidl 1950, p.95). Outros grupos ainda cultivavam diversas 

espécies de plantas, como o milho, a mandioca e outros tubérculos. 

Entre os grupos chaquenhos, os Guaykuru foram os mais extensamente distribuídos pela 

região. Caçadores-coletores dinâmicos, os Guaykuru caracterizavam-se pelo ethos de grande 

expansão belicosa, tendo ocupado uma ampla área desde o rio Salado no sul do Chaco, até a 

região do Alto Paraguai. Conforme Susnik (1994), em época pouco anterior à Conquista, 

estabeleceram contatos com grupos cultivadores, recorrendo a assaltos periódicos às plantações 

dos Guarani, contra os quais praticavam uma violência econômica, e impondo a grupos Aruak 

uma relação de servidão que incluía integração e alianças cacicais por matrimônio.  

Carvalho (1992) explica que o termo Guaykuru era empregado pelos Guarani para 

designar todas as tribos caçadoras-coletoras a oeste do rio Paraguai e teria se consolidado como 

designativo dos grupos da família linguística Mbayá, classificados como pâmpidas, com provável 

origem na Patagônia (Carvalho Op. cit.). Ocuparam no Chaco, uma posição mais setentrional 

(Labrador 1910, citado por Carvalho Op. cit). 

Os Mbayá mantinham com outros grupos relações que foram consideradas pelos 

europeus como de vassalagem16, especialmente com os Chamacoco e com os Chané, ambos 

Aruak. O fato, já tratado por vários estudos de caráter antropológico, entre os quais estão os de 

Guido Boggiani, Roberto Cardoso de Oliveira e Kalervo Oberg (citados por Carvalho 1992), e 

ainda o de Ribeiro (1980), teve o seu primeiro registro feito por Ulrich Schmidl que acompanhou 

a expedição espanhola que alcançou o Chaco em 1542. 

Nos dois ou três últimos milênios as regiões meridionais da América do Sul teriam 

passado por um processo de neolitização17 decorrente de diversos movimentos migratórios de 

grupos horticultores-ceramistas de origem amazônica. De acordo com hipóteses difusionistas 

desenvolvidas nas décadas de 1960 e 1970, este período teria se caracterizado pela expansão e 

assentamento, por meio dos afluentes da margem direita do rio Amazonas, de populações de 

                                                 
16 Susnik (1994, p.53) considera esta relação sociopolítico-econômica de “oquilidi-niyolola” (senhores/avassalados) 
um fenômeno pré-histórico anterior à Conquista, exemplo da imposição de uma sociedade de caçadores dinâmicos 
sobre comunidades cultivadoras. 
17 O termo neolitização é empregado para caracterizar o complexo sociocultural fora da área andina e que passa a 
apresentar o padrão cultivo-cerâmica-aldeia (Susnik 1994, p.55). 



    47 
 

cultura neolítico-tropical, conhecidas historicamente, ao iniciar-se a conquista hispânica, como 

proto-Arawak, proto-Tupi-Guaranis, proto-Panos e proto-Caribes (Susnik 1994).  

Neste contexto, a área do Chaco é caracterizada por forte influência cultural Aruak 

(Susnik 1994, 1972; Carvalho 1992). Donald Lathrap (1970), que investigou a expansão daqueles 

grupos em épocas pré-coloniais, propõe que migrações dos Aruak advindas da Amazônia Central 

alcançaram a Planície de Mojos e o Gran Chaco entre 1000 a.C. e 500 a.C., já trazendo a prática 

de uma agricultura de floresta tropical. 

Aos grupos Aruak é atribuído um alto grau de adaptação eco-cultural. Susnik (1994) 

afirma que entre todos os neolíticos amazônicos os Aruak seriam os difusores mais ativos dos 

elementos culturais neolíticos, e utiliza-se do termo colonização neolítica arawaquizante para 

caracterizar o alto grau de influência dos Aruak sobre os grupos chaquenhos.  

Adicionalmente, quando da chegada dos europeus no século XVI, os Guarani, também 

cultivadores de origem amazônica, se encontravam em franca expansão rumo a oeste, já tendo 

promovido alguns ataques a populações do Chaco e dos contrafortes andinos. Embora não 

tivessem ocupado extensamente o Chaco, devido ao seu baixo potencial para desenvolvimento de 

uma agricultura intensiva, chegaram a ocupar significativos trechos do rio Paraguai.  

A partir da primeira metade do século XVI os Guarani, também considerados 

horticultores de origem amazônica, passaram a ser incorporados às expedições espanholas que 

subiram os rios Paraná e Paraguai em busca do caminho para os Incas, usados como guias, 

intérpretes e principalmente como guerreiros.  

Inicialmente, como argumentou Monteiro (1992), a aliança entre os europeus e grupos 

Guarani parece ter sido muito oportuna. Para os espanhóis a participação dos Guarani foi 

indispensável na conquista de índios resistentes ao seu avanço, e no estabelecimento de núcleos 

de povoamento, como mão-de-obra. Para os Guarani, os espanhóis seriam aliados úteis no 

combate a inimigos tradicionais, bem como representariam a possibilidade de acesso a armas de 

fogo e a instrumentos de ferro. 

A esta época, a zona do Chaco e do Alto Paraguai estaria densamente povoada por 

grupos de origens diversas que apresentavam distintos padrões culturais, seja na forma de 

assentamento, na economia, ou na organização social. Esses grupos resistiam à pressão exercida 
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pela expansão Guarani, vindos do leste, havendo entre as partes um constante estado de guerra. 

Somente o trecho mais setentrional do Alto Paraguai parece não ter sido conquistado pelos 

Guarani. Essa área encontrava-se ocupada por grupos de filiação Aruak que, estabelecendo 

oportunas alianças com outros grupos chaquenhos, teriam constituído um “tampão” contra a 

expansão Guarani naquele trecho do Alto Paraguai (conf. Susnik 1994).   

A presença mais ocidental dos Guarani na região do Chaco é representada por grupos 

Chiriguano que seriam oriundos da expedição de Aleixo Garcia, realizada entre 1521 e 1526. Os 

Chiriguano submeteram diversos grupos chaquenhos, e tornaram-se muito temidos devido à sua 

prática sistemática de antropofagia, inclusive ainda no período colonial.  

Ao ocidente, outro vetor de pressão estaria estabelecido. Nas últimas décadas do século 

XV as populações mais ocidentais do Chaco boliviano já teriam sido alcançadas pelo império 

Inca. De acordo com Maldi-Meireles (1989), os Mosetene, que ocupavam uma área de florestas, 

vizinha ao Chaco, já haviam sido conquistados pelos Incas e pagavam-lhes tributos.   Numa área 

mais central do Chaco, entre os rios Guapay e Bermejo, o processo de expansão Inca teria 

provocado uma intensa aglomeração de populações etnicamente diversas (Carvalho 1992, p.459). 

A despeito dos Incas não terem chegado a conquistar a zona tropical e subtropical, as relações 

diretas e indiretas que mantiveram com os grupos chaquenhos teriam influenciado a ocorrência 

de novos arranjos e deslocamentos.  

Desta forma, os grupos do Chaco e do Alto Paraguai estariam submetidos a pressões dos 

Guarani e dos Incas, o que teria concorrido para o estabelecimento de uma forte dinâmica 

interétnica na região (Maldi-Meireles 1989; Susnik 1993), caracterizada pela ocorrência de 

situações generalizadas de confrontos bélicos e de alianças, como também por relações de 

servidão, ora impostas por sujeição violenta, ora constituindo-se em simbioses sócio-culturais. 

As possíveis influências andinas sobre o Chaco e o Alto Paraguai ainda não são bem 

conhecidas. No entanto, são encontradas algumas referências a respeito de vários elementos e 

traços culturais que indicariam conexões entre as terras altas andinas e as terras baixas da 

planície tropical. Características estilísticas expressas na morfologia e na decoração de algumas 

peças arqueológicas; um complexo mítico comum que envolve a figura do jaguar; e ainda uma 

iconografia desenvolvida nas terras altas e cujos elementos fitomorfos e zoomorfos são 
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representações de espécies próprias da planície tropical, foram  consideradas por Lathrap (1970) 

como as principais evidências indicativas das relações culturais entre os Andes e a planície em 

tempos anteriores à era cristã.  

Embora os estudos de Lathrap tenham sido realizados em sítios localizados em áreas 

mais setentrionais da América do Sul, com base principalmente em algumas semelhanças 

apresentadas pelo material arqueológico, é aceito que tenha havido relações entre as populações 

chaquenhas e andinas.  

Uma série de elementos muito difundidos entre os grupos do leste da Bolívia, tais como 

a presença da túnica no vestuário, instrumentos e utensílios como a lança, a funda e a bola, 

colheres e bandejas de madeira, de acordo com Métraux (1948) podem ter origem Quechua ou 

Aymara. O autor identifica também semelhanças entre as mitologias Inca e Araona, como o 

culto, sob um mesmo nome, a uma divindade associada ao milho.  

A infuência andina na decoração da cerâmica Guaná-Mbayá também foi considerada 

por Métraux (1948). De fato, podem ser apontadas grandes semelhanças, tanto nas formas das 

vasilhas quanto nos motivos geométricos escalonados de decoração policroma, entre a cerâmica 

boliviana da cultura Tiwanaku e a cerâmica Mbayá-Kadiwéu etnográfica. Já a artesania em metal 

dos Kadiwéu levou Ribeiro (1980) a considerar provável que esse grupo etnográfico 

remanescente dos caçadores-coletores Mbayá-Guaikuru, tivesse conhecido artefatos de metal 

provenientes das altas culturas andinas.     

O que pode se constatar, portanto, é que em toda a literatura arqueológica de enfoque 

histórico-cultural que trata da área, e também na literatura etnográfica, encontram-se 

especulações sobre possíveis filiações e influências andinas nas culturas chaquenhas e nas 

culturas da floresta tropical. 

Evidências mais seguras desses contatos, no entanto, são fornecidas pelas pesquisas de 

Alconini (1997) que tratam da presença Inca no sudeste do Chaco boliviano. Nessa área, limite 

do domínio Inca, conhecida como Antisuyu, estruturas arqueológicas remanescentes, de funções 

diversas e não exclusivamente defensivas, demonstram que as relações estabelecidas entre o 

império e os povos das terras baixas não eram determinadas apenas pela defesa militar da 

fronteira, mas incluía também aculturação, competição, comércio e alianças.  
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2.2.3 Os grupos sobreviventes do Pantanal de Cáceres 

 

Dado o contexto temporal no qual se inserem as datações obtidas no âmbito desse 

trabalho consideramos importante fornecer, ao menos de forma sintética, um quadro etnográfico 

para o Pantanal de Cáceres. Para um quadro mais detalhado, no entanto, consultar Migliacio 

(2000), ou seja, a nossa Dissertação de Mestrado onde foram reunidas informações sobre o 

território de ocupação, o sistema de subsistência e de assentamento, assim como a cultura 

material e vestígios arqueológicos associados a cada grupo citado. Essas informações 

etnográficas serão utilizadas na discussão dos nossos dados arqueológicos.  

Como já se viu anteriormente, a região do Alto Paraguai é caracterizada como 

fronteira cultural, representada por um mosaico de culturas. A despeito do despovoamento 

causado pela conquista européia, foram conhecidos, no Pantanal de Cáceres, grupos de diversas 

filiações lingüísticas.  

No entanto, devido à extinção de muitos grupos, às transformações culturais causadas 

pelas missões jesuíticas, e ainda, à aculturação frente à sociedade nacional, muitas populações e 

línguas desapareceram antes mesmo que seus registros fossem feitos. Em alguns casos, são 

bastante escassos os dados lingüísticos, permanecendo as filiações apenas presumidas.       

Se para a região do Chaco e Alto Paraguai registram-se grupos de línguas das famílias 

Guaykuru e Tupi-Guarani, do tronco Macro-Jê, e do conjunto de línguas Aruak, para a área do 

Pantanal de Cáceres há registros históricos de grupos de línguas Macro-Jê e Aruak, alguns dos 

quais conseguiram chegar até os dias de hoje. 

 

Os Jê 

 

Os grupos considerados como pertencentes ao tronco Macro-Jê estão representados no 

Pantanal de Cáceres e imediações pelos Guató, Umutina e Bororo Ocidentais. Não há estudos 

aprofundados sobre as línguas faladas por esses grupos. É considerado, no entanto, que as línguas 

Jê parecem mais diversificadas do que as línguas de outras famílias, e que se consideradas todas 
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as línguas dessa filiação, inclusive o Guató e o Bororo, a origem comum estaria bastante recuada, 

entre 5 e 6 mil anos (Urban 1992).  

Com base nos primeiros registros coloniais, pode-se considerar que os Guató ocupavam, 

nos séculos XVI e XVII, um trecho da bacia do Paraguai mais ao sul em relação aos Xarayés18, 

que ocupariam a área setentrional do Alto Paraguai. Grosso modo, os Guató  estariam localizados 

desde a região de Corumbá até a confluência do rio São Lourenço ou Cuiabá com o rio Paraguai, 

e na região contígua, que envolve o Caracará e a Ilha Ínsua. A partir do século XVIII eles 

começam a ser encontrados em trechos mais altos do rio e no século XIX e início do século XX, 

embora já fossem referidos como “nação pouco numerosa”, faziam-se presentes no rio Jauru e no 

rio Paraguai à altura de Descalvados, áreas presumivelmente ocupadas pelos Xarayés nos séculos 

anteriores.  

Após quatro séculos de drásticas perdas populacionais, que parecem ter culminado com 

a Guerra do Paraguai, os Guató chegaram a ser considerados extintos. Nas últimas décadas a 

FUNAI recenseou cerca de 500 Guató (conforme Cardoso 1985; Da Silva & De Paula 2001) 

vivendo em diversas localidades do contexto geográfico de seus territórios tradicionais, inclusive 

em áreas urbanas como Corumbá, Cáceres, Poconé e Cuiabá.  

Estão atualmente em processo de regularização fundiária duas áreas para grupos Guató. 

Uma área na Ilha Ínsua, onde a FUNAI, por reivindicação indígena, disputa a posse com o 

Exército Brasileiro que lá mantém um destacamento militar para a guarda da fronteira do Brasil 

com a Bolívia (conf. Maldi 1997). E outra, para os Guató do rio São Lourenço (Da Silva & De 

Paula 2001), onde a disputa se dá com fazendeiros. 

Entre os sobreviventes da colonização européia e brasileira, os Guató são aqueles que 

representam de forma mais evidente os grupos pescadores-caçadores-coletores de ethos canoeiro, 

presentes no Alto Paraguai à época da Conquista19.  

                                                 
18 De acordo com o pesquisador J. Eremites de Oliveira (1996), que examinou inúmeras fontes do século XVI até os 
dias atuais, a área de ocupação dos Guató está entre os paralelos de 16°30' a 21°00' de latitude Sul e 56°30' a 58°30' 
de longitude a Oeste de Greenwich, a maior parte contida em território brasileiro, nos estados de Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso, e uma parte em território boliviano. 
19 Para um estudo detalhado dos Guató e de sua ocupação no Alto Paraguai, ver a Tese de Doutorado de Jorge 
Eremites de Oliveira, concluída em 2002, sob o título Da pré-história à história indígena: repensando a arqueologia 
e os povos canoeiros do Pantanal. 
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Os Bororo Cabaçais e os da Campanha, também conhecidos como Bororo Ocidentais, 

de acordo com os dados etnográficos disponíveis, ocuparam amplas áreas no trecho setentrional 

do Alto Paraguai. Os Cabaçais ocupavam as duas margens do rio Cabaçal, área ao norte do rio 

Jauru, e os da Campanha ocupavam as planícies do baixo Jauru, os campos da Caiçara na altura 

de Cáceres, e os campos de Descalvados entre o rio Paraguai e o Corixa Grande, já na fronteira 

com a Bolívia. Há registros dos Bororo também em território boliviano contíguo, nas 

proximidades de San Matias. 

Os dados sobre os Bororo Ocidentais são escassos. Foram alcançados pela colonização 

portuguesa, registrando-se, até as primeiras décadas do século XIX, massacres cometidos contra 

eles20. Acabaram então submetidos aos trabalhos das fazendas de criação de gado e produção de 

charque, implantadas ao longo do rio Paraguai em seu território, a partir do final do século XIX, a 

exemplo de Descalvados21. 

A presença dos citados Bororo Ocidentais foi registrada no Pantanal de Cáceres pela 

expedição do barão russo Georg Heinrich von Langsdorff, na segunda década do século XIX. 

Hercules Florence retratou os Bororo da Campanha na Fazenda Jacobina e na própria cidade de 

Vila Maria, atual Cáceres. Adrien Taunay visitou a aldeia dos Bororo Cabaçais que existia 

próximo à lagoa do Pau Seco, nas imediações do rio Jauru (Florence 1977; Manizer 1967). No 

século XX, Cândido Rondon (1946, 1949) esteve numa aldeia dos Bororo Cabaçaes denominada 

Pau Seco. Vicent Petrullo (1932) e Frederico Rondon (1938), na década de 30 visitaram um 

grupo Bororo na aldeia da Lagoa, localizada a três léguas a oeste de Descalvados, onde haveria 

cerca de vinte casas (conforme relato daquele último). A partir da primeira metade do mesmo 

século eles passam a ser considerados “destribalizados”, e embora seja indicada sua presença em 

diversas localidades da região, eles têm sido ignorados pela sociedade nacional não tendo, até o 

momento, terra demarcada. 

                                                 
20 Na 2ª década do século XIX, o ilustrador da Expedição Langsdorff, Hercules Florence registrou relato sobre um 
massacre dos Bororo da Campanha, promovido pela Fazenda Jacobina (Florence 1977).     
21 Em recente levantamento que realizou na área em questão, a antropóloga Joana A. Fernandes Silva colheu 
depoimentos nos quais alguns remanescentes Bororo relatam que até poucas décadas atrás os moradores da aldeia da 
Lagoa estiveram muito ligados à Fazenda Descalvados, na qual prestavam serviços como vaqueiros (Fernandes Silva 
et al. 1998). 



    53 
 

Os Umutina ou Barbados ocupavam a margem direita do Alto Paraguai, onde se 

dedicavam ao plantio e especialmente à pesca. O rio Paraguai seria o berço mítico dos Umutina22. 

A partir do século XVIII algumas referências os localizam na área interfluvial Paraguai-Guaporé, 

mais precisamente junto ao rio Barbados, afluente do Guaporé. 

Depoimentos colhidos por Harald Schultz23 entre os Umutina aponta o rio Sepotuba, 

afluente da margem direita do rio Paraguai, como antigo habitat do grupo, que ali mantinha 

numerosas aldeias e roçados. Os Umutina teriam sido, portanto, vizinhos dos Bororo, embora não 

seja conhecida a natureza das relações que em determinado período certamente mantiveram24. 

Foram também vizinhos dos Paresi, com quem estabeleceram relações caracterizadas como 

hostis por algumas referências. 

O grupo migrou para áreas mais altas da bacia, drenadas pelo rio Bugres, por volta do 

início do século XIX quando seu antigo território passou a ser ocupado por não-índios. No rio 

Bugres, porém, foram alcançados pelas frentes extrativistas, sendo envolvidos por uma situação 

que quase os levou à extinção completa. Os Umutina procuraram a todo custo defender o seu 

território, sendo “pacificados” por Rondon em 1911. Uma seqüência de agressões e epidemias 

que sofreram fez com que finalmente se rendessem ao “Posto Fraternidade Indígena”, criado por 

Rondon (Maldi 1997). Atualmente, aquele Posto Indígena congrega cerca de 260 índios de 

diversas origens, restando apenas 70 Umutina. A língua Umutina não é mais falada. 

 

Os Aruak 

Os aruak registrados no Pantanal de Cáceres e imediações na época do contato europeu, 

e que chegaram aos dias atuais, são representados pelos Paresi e pelos Saraveka. Os Xarayés, 

que tanta admiração despertaram nos espanhóis durante os primeiros contatos, são considerados 

extintos.      

                                                 
22 Conforme Maldi (1997), seu principal demiurgo dividiu o mundo entre os ocupantes da margem direita do rio 
Paraguai - os Umutina - e os ocupantes da margem esquerda - o restante da humanidade. 
23 Harald Schultz (1961/1962) esteve desenvolvendo pesquisas de campo com os Umutina entre os anos de 1943 e 
1945.    
24Devido a estreitas afinidades lingüísticas, os Umutina foram considerados como da mesma família que os Bororo 
(Otukéan, de acordo com Créqui-Monfort & Rivet 1913, citados por Métraux 1942, p. 135 e Nimuendaju 1980), e 
como parte da família linguística Bororo (conforme Robert Lowie 1946 citado por Maldi 1997). Susnik (1978) 
considera os Bororo Ocidentais como Otuke.  
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Os Paresi25, povo autodenominado “Ariti” (ou Halíti), conforme registros de Roquette-

Pinto, realizados em 1917, correspondem a três grupos de língua aruak: Kaxíniti, Wáimare e 

Kozárini. No mito de criação desses grupos, o herói mítico Wazáre, surgindo do buraco de uma 

pedra no Sukuriuwiná26, distribuiu geograficamente os Halíti, destinando aos Kaxíniti e aos 

Wáimare as cabeceiras dos tributários do Juruena e Arinos, ambos formadores do rio Tapajós e 

aos Kozárini as cabeceiras do Guaporé, formador do Madeira e cabeceiras do Cabaçal e do Jauru, 

esses dois últimos formadores do Alto Paraguai. Os Kozárini estariam, portanto, ao norte dos 

Bororo Cabaçais e a oeste dos Umutina, fazendo parte dos povos que ocuparam as cabeceiras do 

Alto Paraguai. 

No século XVIII, devido à população numerosa, o nível de organização que 

apresentavam, e ainda o comportamento considerado receptivo, os Paresi tornaram-se alvo 

constante dos bandeirantes paulistas. No século XIX foram alcançados pelas frentes extrativistas 

da borracha e da poaia, e no início do século seguinte foram incorporados por Rondon na 

construção e manutenção da Linha Telegráfica que atravessou o seu território de leste a oeste 

(Roberto-Machado 1998). Nas últimas décadas do século XX foram atingidos também pela 

pecuária e pela monocultura da soja. Essa nova fronteira agrícola avançou sobre grande parte do 

território tradicional dos Paresi, transformando campos de caça e coleta em extensas plantações 

de soja e de cana-de-açúcar. Hoje, a despeito das terras indígenas que foram demarcadas no 

planalto para os Paresi, o território Kozárini ficou reduzido a diminutas áreas demarcadas nas 

nascentes dos rios Jauru e Sepotuba: as Terras Indígenas Formoso, Estivadinho e Figueiras.  

 

Os Chiquitanos – Aruak e Otuque  

 

Os Saraveka, os Koraveka e os Kuraminaka fazem parte de um mosaico de povos que 

no início da colonização espanhola receberam a denominação genérica de "chiquitos", 

                                                 
25 Paresi é uma denominação genérica usada no século XVIII pelo bandeirante Antonio Pires de Campos para 
designar grupos indígenas de língua Aruak que ocupavam a chapada homônima. Segundo Alfred Métraux (1942), o 
termo "Pareches" foi registrado pela primeira vez em 1600 por uma expedição espanhola. 
26 Local conhecido como Ponte de Pedra no rio de mesmo nome afluente do rio do Sangue, bacia do Arinos.  
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independentemente de sua língua ou cultura, originando também a nominação de um território de 

domínio espanhol: a Província de Chiquitos (Métraux 1942; Maldi-Meireles 1989).  

Localizados em área da atual fronteira entre Brasil e Bolívia, os Saraveka, os Koraveka 

e os Kuraminaka foram considerados pelos colonizadores portugueses “índios castelhanos" e 

atualmente, pelos brasileiros, "índios bolivianos", dado o fato de terem ficado por cerca de um 

século sob a influência da missão jesuítica de Santa Ana, instrumento da colonização da América 

espanhola. 

Desde as primeiras entradas, os espanhóis alcançaram a região de Chiquitos. A partir do 

século XVII os “chiquitos” ou “chiquitanos” passaram a ser vítimas constantes dos bandeirantes 

paulistas que exterminaram grupos inteiros, fazendo também muitos cativos que eram capturados 

para serem escravizados na costa brasileira. No final daquele século os jesuítas espanhóis 

passaram a ser presença constante na região, fundando diversas missões que representariam uma 

barreira contra a ação dos paulistas. Quando em 1767 os jesuítas foram expulsos e a 

administração das missões foi entregue aos curas, iniciou-se o seu processo de desagregação que 

culminou com o seu despovoamento. 

A fundação de Vila Maria do Paraguai em 1778 foi então uma medida estratégica do 

governo colonial português. Enquanto os inacianos eram banidos da América espanhola, a 

colônia portuguesa consolidava a expansão de suas fronteiras no ocidente. Vila Maria, hoje 

Cáceres, tornou-se novo foco de atração para os índios das missões. Assim, conforme seu termo 

de fundação, Vila Maria tinha em 1778 uma população de 161 habitantes, dentre os quais 78 

"índios desertados da província de Chiquitos" (Neves 1978:16). Documentos da época registram 

ainda a entrada de índios desertados das missões espanholas em áreas então já ocupadas pelos 

portugueses no Alto Guaporé, no Alto Paraguai e seu tributário Jauru, bem como no próprio 

povoado de Vila Maria. 

Na década de 30 do século XX, Frederico Rondon aponta os Chiquitos como os 

indígenas mais numerosos do Pantanal, distribuídos entre Cáceres e Vila Bela, empregados nas 

fazendas e usinas como vaqueiros ou lavradores (Rondon, 1938). 
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Alfred Métraux (1942, p.134) define os Saraveka como uma tribo de língua aruak 

dividida em pequenos grupos nas florestas próximas aos Chiquitos da Missão de Santa Ana, e ao 

longo das montanhas da borda nordeste da Província de Chiquitos27.  

Os Koraveka e os Kuruminaka são grupos considerados de língua otuque28 que também 

foram aldeados pelas Missões de Chiquitos, especialmente pela Missão de Santa Ana, a mais 

próxima da fronteira com o Brasil (Métraux 1942, p.135). Os Kuruminaka estavam localizados, 

como os Saraveka, a noroeste da Província de Chiquitos, porém a leste daqueles (Métraux 1942, 

p.136; Maldi 1989, p.58). Em 1831, havia cerca de 100 Kuraminaka na Missão de Santa Ana e 

cerca de 50 em Casalvasco em território brasileiro (Métraux 1942, p.136). Maldi (1989, p.198) 

aponta também para a presença Koraveka naquele estabelecimento português. 

Para Métraux (1942), o contato permanente entre grupos de línguas e costumes diversos 

induzido pelas Missões jesuíticas teria causado uma homogeneização cultural, dificultando a 

identificação de padrões culturais específicos de cada grupo.  

Em levantamento iniciado em 1998, a antropóloga Joana Aparecida Fernandes Silva 

identificou dezenas de pequenos núcleos em território brasileiro, com presença de “chiquitanos” 

aparentados e inter-relacionados, onde vivem também alguns indivíduos Bororo e Guató. Em seu 

relatório, Silva conclui que “há um complexo Chiquitano na região fronteiriça do Brasil com a 

Bolívia, com mais de vinte comunidades estruturadas histórica e culturalmente” (Fernandes 

Silva et al. 1998, p.84).  

Entre o ano 1998 e o ano 2000, Moreira da Costa (2000, p.50), registrou 31 

comunidades de “chiquitanos” distribuídas pela fronteira do estado de Mato Grosso com a 

Bolívia, para as quais estima uma população total de 2400 indivíduos (Op.cit., p.13, 50). Esta 

região está definida pela área contida entre os altos cursos dos rios Guaporé e Paraguai que inclui 

as próprias cidades de Pontes e Lacerda, Vila Bela, Porto Espiridião e Cáceres, onde atualmente 

residem muitos chiquitanos.  

                                                 
27 Pela localização fornecida por Métraux para essas montanhas é possível inferir que se trata da Serra Ricardo 
Franco, margem direita do rio Verde, já em território hoje brasileiro.  
28 Créqui-Montfort e Rivet consideram o otukèan como um grupo lingüístico isolado com afinidades com a língua 
Bororo (Métraux, 1942, p.135). 
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Nos últimos anos o governo brasileiro, através da FUNAI, reconheceu uma área no 

município de Porto Espiridião, próxima à divisa com a Bolívia, como Terra Indígena dos grupos 

chiquitanos que se encontram estabelecidos na região.  

Hoje há uma aparente “integração” dos Guató, Bororo e Chiquitanos à população 

regional, decorrente de um processo histórico que quase condenou esses povos à completa 

extinção, levando-os a submeter-se, como mão de obra, à colonização e à construção nacional, e a 

considerar temerária a identificação de suas origens étnicas. Esses ingredientes têm concorrido 

para manter esses grupos sobreviventes “mimetizados” à população regional. 

Nesse contexto de diversidade lingüística, de especial interesse são aqueles grupos de 

língua Aruak, aos quais poderão estar associados os vestígios arqueológicos ora em estudo, como 

se verá a seguir. 

 

3.2.4. Os Aruak Meridionais  

 Os povos falantes de línguas Aruak parecem ter empreendido uma grande expansão 

no continente americano.  

Embora entre os estudiosos que tratam dos grupos Aruak, como os etnólogos Max 

Schmidt (1916) e Erland Nordenskiöld (1930), e mais recentemente os arqueólogos Donald 

Lathrap (1970), Eduardo Góes Neves (1998) e Michael Heckenberger (2000), além dos lingüistas 

Kingsley Noble (1965), David Payne (1991) citados por Góes Neves (1998) e Greg Urban 

(1992), não haja consenso quanto à origem e às rotas realizadas pelos proto-aruak, todos parecem 

concordar quanto à sua ampla difusão29. 

Donald Lathrap considera que as línguas do grupo Aruak conheceram uma dispersão 

geográfica maior do que qualquer outro grupo ou família lingüística (Lathrap 1970). Ao norte 

predominam nas Grandes Antilhas, estendendo-se até as Bahamas na costa oriental da Flórida, e 

ao sul, alcançam o Gran Chaco. A leste se estenderam até a foz do Amazonas e o Alto Xingu, e a 

                                                 
29 Noble considera a origem dos Aruak entre os altos cursos dos rios Ucayali e Madre de Diós; Urban, com base na 
distribuição geográfica das línguas Aruak, propõe a sua origem no centro-norte do Peru; e Lathrap, no Médio 
Amazonas. Quanto às rotas de expansão, Urban se discorda da hipótese da utilização das vias fluviais defendida por 
Lathrap, e propõe uma dispersão via cabeceiras.  
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oeste até o sopé dos Andes orientais peruanos e a bacia do Titicaca.  Conforme foi observado 

também por Góes Neves (1998), no final do século XV as línguas desse stock linguístico seriam 

as mais difundidas na América do Sul e no Caribe.  

No Brasil os Aruak também empreenderam ampla difusão tendo, o grande grupo 

maipure, uma distribuição ocidental em relação aos outros grandes grupos lingüísticos (Tupi, Jê e 

Karib), conforme observado por Greg Urban (1992). 

A área do Gran Chaco e Alto Paraguai, objeto de nossos estudos, é geograficamente 

posicionada entre os grupos classificados como Aruak por Payne (1991) como o ramo meridional 

(línguas Baure e Ignaciano) e aqueles do ramo central (Paresi e Waurá)30.  

Para essa área, no entanto, parece muito oportuna a identificação de Michael 

Heckemberger (2000), de uma distribuição Aruak numa “periferia meridional” da Amazônia, 

composta por áreas posicionadas nos trechos mais altos dos principais afluentes do Amazonas 

por sua margem direita, e que vão pelo menos desde o Alto Xingu a leste, até as terras baixas 

bolivianas, onde correm os formadores do Madeira, a oeste.  De acordo com o autor, a Periferia 

Meridional da Amazônia seria uma “cunha” entre as duas Províncias Macro-culturais, 

representadas pela Amazônia (grupos Tupi-guarani) e o Brasil Central (populações Jê) e que se 

caracterizaria por uma heterogeneidade cultural. Essa heterogeneidade, se examinada mais 

profundamente, acaba mostrando um bloco quase contínuo de povos Aruak, se estendendo de 

Montaña e do Alto Madeira até o Alto Xingu (Heckemberger 2000, p.29). 

Heckemberger inclui ainda o Pantanal e o Chaco na área da Periferia Meridional da 

Amazônia. Nessas áreas também ocorrem falantes Aruak que não foram incluídos por Urban nem 

no grupo dos “meridionais” e nem no grupo dos “centrais”, como os Kozárini-Paresi, os 

Saraveka-Chiquitos e os extintos Xarayés, esses últimos de filiação lingüística apenas presumida. 

No entanto, faríamos ainda uma retificação no mapa da Amazônia Meridional apresentado por 

Heckenberger (Op.cit. p.30), no qual acrescentaríamos mais três pontos de ocorrência de grupos 

de língua Aruak junto ao rio Paraguai, o que poderia atenuar a acentuada linha curva que 

representa uma intrusão Macro-Jê, a oeste de Cuiabá, embora grupos falantes Jê também ali 

ocorram .  
                                                 
30 Payne (1991) citado por Urban (1992) 



    59 
 

Dados lingüísticos atribuem uma profundidade de pelo menos 5000 anos ao Aruak 

(Noble 1965 citado por Lathrap 1970). A ampla distribuição dos grupos desse conjunto 

lingüístico teria sido decorrente de uma série de migrações.  

Em seu clássico The Upper Amazon, com base em dados lingüísticos, Lathrap propõe 

duas principais ondas migratórias que teriam levado grupos Aruak a ocuparem uma região tão 

extensa. Ambas teriam sido motivadas pela busca de novas terras aluviais, propícias para a o 

pleno desenvolvimento da agricultura de floresta tropical, e pela forte pressão populacional que 

estaria ocorrendo ao longo do rio Amazonas.  

A primeira teria se iniciado por volta de 3000 a.C. quando, a partir da planície de 

inundação do Amazonas central, levas de Aruak teriam subido aquele rio, e principalmente os 

seus afluentes da margem esquerda, e ainda o Madeira por sua margem direita, de onde teriam 

tomado uma direção oeste até o sopé dos Andes peruanos.  

 

 

FIGURA 2 – Mapa da Amazônia Meridional e Alto Paraguai (adaptado de Heckenberger, 2001) 
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Esta onda migratória os teria levado também a alcançarem o Orenoco através do alto 

rio Negro e do canal de Cassiquiare, de onde vieram a ocupar a costa venezuelana e alcançar as 

Antilhas. Essa expansão teria se dado, portanto, para áreas ocidentais e setentrionais da América 

Tropical, nas quais os Aruak se estabeleceram principalmente onde encontraram boas terras 

aluviais.     

   Áreas mais meridionais teriam sido alcançadas pela segunda onda migratória que 

teria se dado entre 1000 e 500 a.C. (Lathrap 1970), quando além daquelas rotas já trilhadas 

anteriormente, grupos Aruak desceram o Amazonas passando à Guiana e também subindo o rio 

Xingu, vindo a ocupar uma pequena mancha de terra aluvial no seu alto curso. Lathrap também 

atribui a esse período a ocupação Aruak das terras baixas de Llanos de Mojos na Bolívia 

ocidental, e ainda a sua chegada ao Gran Chaco, ambas por meio do sistema Madeira-Mamoré-

Guaporé.  

Em Interpretacion etnocultural de la complejidad sudamericana antigua, amplo e 

profundo trabalho de caráter histórico-cultural que publicou em 1994, Susnik se baseia em dados 

arqueológicos e principalmente em datações absolutas e relativas para propor o início de 

migrações de proto-neolíticos cultivadores de tubérculos a partir de 3000 a.C. Apoiando-se em 

Max Schmidt, propõe outra motivação para as migrações Aruak, além de uma simples busca por 

terras aluviais. Essa outra motivação seria indicada pela preferência dos Aruak pelo 

estabelecimento de nucleações em zonas com periferia etnocultural diferente, e que permitissem 

uma comunicação livre, por via fluvial ou terrestre (Op. cit. p.57).  

Susnik compartilha da idéia defendida por diversos outros autores, de uma origem de 

dispersão Aruak a partir de áreas setentrionais da América do Sul, com conseqüente ocupação da 

costa caribenha, e de outras áreas mais meridionais. A autora aceita a proposição de que os proto-

Maipure seriam os responsáveis pela construção, nas áreas alagáveis do Orenoco, de montículos e 

calçadas além da difusão da cerâmica Barrancóide31. 

                                                 
31 A cerâmica barrancóide foi inicialmente estudada a partir do Baixo Orenoco, onde as ocupações associadas foram 
datadas a partir de 700-800 a.C. Os estudos desenvolvidos posteriormente por Lathrap o levaram a propor que os 
estilos barrancóides teriam sido introduzidos por invasões de grupos de língua maipure, a partir da Amazônia central 
e da bacia do Negro e Alto Orenoco (Op. cit. p.138-139). Caracteriza-se pela presença de tostadores de farinha (os 
maipuranos seriam os responsáveis pela introdução ou intensificação do uso da mandioca amarga), e de grandes 
recipientes de estocagem; apresentam ainda uma decoração típica muito marcante, caracterizada por motivos 
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As principais referências etnográficas sobre os povos de língua Aruak atribuem a eles 

um conjunto de elementos, traços ou padrões culturais que os caracterizariam. 

Susnik (1994 p. 58-59) indica, como características Aruak, além de sua preferência por 

áreas de periferia etnocultural, uma produtividade agrícola eficaz; aldeias numericamente densas; 

inclinação por uma comunicação aquisitiva mediante intercâmbios; integração de populações 

periféricas; e ainda, a direção das aldeias e da produção por uma classe “lideral” ou “cacical”, 

que estimularia o desenvolvimento de sociedades de “senhorio”, com poder sociopolítico sobre a 

distribuição do trabalho.  

Entre os vários rumos migratórios tomados pelos Aruak, dois teriam alcançado a 

Amazônia Meridional ou a sua periferia. Um deles, considerado proto-maipure, a partir do 

Orenoco, teria descido o rio Negro e subido o Madeira, assim alcançando Llanos de Mojos; o 

outro, através do Purus e do Madeira teria alcançado o extremo sul da ocupação Aruak, 

representada pelos proto-Chané (Susnik 1994, p.56). Heckenberger (2000) resume que os grupos 

que alcançaram as terras baixas da Bolívia e a região chamada por ele Periferia Meridional o 

fizeram por migrações empreendidas através do Madeira. Os Terena (Guaná) e os Chané 

limitariam as regiões alcançadas pelos Aruak ao sul, e os Paresi (Kaxíniti, Uáimare, Kozárini, 

Iranxe e Enauenê-nawê) e os alto-xinguanos (Yawalapiti, Mehinako, Waurá e Kustenau) a leste.   

De forma semelhante a Susnik e a outros estudiosos dos povos Aruak, Heckenberger 

atribui àqueles grupos da periferia meridional da Amazônia, traços culturais distintivos: grandes 

aldeias anulares, mais ou menos permanentes, densamente distribuídas em regiões restritas e 

interligadas por caminhos; economias de agricultura intensiva com base no cultivo da mandioca, 

e ênfase na exploração de recursos aquáticos; integração sociopolítica regional baseada em 

cultura e ideologia comuns e padrões desenvolvidos de troca, na forma de comércio, visitação e 

cerimonialismo intertribal; ideologias basicamente não-ofensivas e estratégias militares 

defensivas, que poderiam incluir a construção de fortificações; hierarquia social interna, e 

ascensão hereditária à chefia. Reconhece a cerâmica Aruak da periferia meridional como 

barrancóide (Op. cit., p.29-31) . 

                                                                                                                                                              
geométricos, zoomorfos e antropomorfos, definidos pela combinação de incisões largas e modelados aplicados de 
forma principalmente esférica que salientam pontos-chave dos desenhos (Op. cit. p.124-125).  
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Tais traços seriam comuns aos Aruak desde as Antilhas até a periferia meridional, 

resultado de uma herança comum, prototípica, um “substrato aruak” da Amazônia Antiga (conf. 

Heckenberger 2000; Schmidt 1914, 1917, citados por Heckenberger).  

Desta forma, é considerada Aruak a cultura neolítica monticular evidenciada na planície 

de Mojos, bacia do Mamoré, no oriente boliviano. A bacia do Mamoré, envolvendo os rios Beni, 

Guaporé, Itomana, Guapay e Ichilo, drena extensas savanas sazonalmente alagadas onde a 

presença de milhares de sítios arqueológicos atesta a grande concentração étnica ali existente no 

passado32. 

Ressalta-se na cultura monticular a execução generalizada de obras de engenharia para 

permitir a ocupação de uma área onde se alternam inundações estacionais e períodos com drástica 

escassez de água. Campos elevados para o plantio; canais e calçadas para o transporte e 

comunicação; diques, represas e sistemas de drenagem para o controle de águas; plataformas 

elevadas para habitação, são estruturas de terra remanescentes dessa cultura monticular, hoje 

facilmente identificadas por meio de fotos aéreas. 

Baseados nas características apresentadas principalmente pelo material arqueológico 

cerâmico, vários pesquisadores atribuíram os montículos e demais trabalhos de terra de Mojos a 

populações migradas de diferentes áreas da Amazônia e do norte da América do Sul havendo, no 

entanto, uma concordância geral de que teriam sido produzidos por populações Aruak ou proto-

Aruak.  

Denevan (1966), por sua vez, propõe que os trabalhos de terra teriam sido construídos 

por várias culturas e grupos lingüísticos ao longo do tempo. Os Mojo Aruak, que tanta admiração 

causaram aos conquistadores espanhóis no final do século XVI, teriam entrado na região e 

continuado essa cultura monticular já existente. A invasão da Planície de Mojos pelos 

monticulares teria provocado grandes deslocamentos dos protopovoadores caçadores-coletores, 

também resultando desse processo grupos “neolitizados” (Susnik 1994).  

O controle da produtividade e a necessidade de uma comunicação estável inter-aldeiana 

teria levado os construtores dessas estruturas de terra a adotarem um sistema socio-político 

                                                 
32 Com base em fotografias aéreas foi estimada a existência de 20 mil sítios arqueológicos apenas na borda oriental 
da planície de Mojos (Bustus 1976, citado por Erickson 1980). 
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autoritário, desenvolvendo uma organização impositiva do trabalho comunal (Susnik 1994, p. 62,  

149-50). As aldeias teriam chefes locais e certa autonomia, havendo, no entanto, chefes regionais 

organizadores dos trabalhos comunais que envolviam várias delas, a exemplo das calçadas, 

canais de comunicação e guerras defensivas. Além da classe lideral e a classe de comuns, haveria 

uma classe de “servos”, cativos ou integrados a exemplo dos Chané-Aruak do Alto Paraguai 

(Denevan 1966; Susnik 1994).  

Nos sítios arqueológicos de Lanos de Mojos a presença de vasilhas e de instrumentos 

associados ao processamento intensivo da mandioca amarga reforça a assertiva de que a maior 

influência exercida sobre aquela região teria sido amazônica. São consideradas também outras 

influências secundárias: dos Andes, da região do rio Paraná, do noroeste da Argentina e de certas 

áreas do Chaco, que apresentam alguns traços também presentes em Mojos, como a cerâmica 

incisa, a cerâmica policroma e o sepultamento secundário em urnas funerárias. 

Uma maior ocorrência de sítios com datas entre 600 e 1000 d.C. parece indicar uma 

intensificação da ocupação da planície pelos monticulares nesse período. 

No outro extremo da periferia meridional da Amazônia, na bacia do Alto Xingu, 

estabeleceram-se outros grupos Aruak, dos quais descenderiam os atuais Waurá, Mehinaco e 

Yalapiti. Os estudos desenvolvidos por Heckenberger na última década, evidenciaram ali a 

formação de uma “cultura regional multilíngüe” no Alto Xingu33 que seria decorrente 

principalmente dos padrões culturais de grupos Aruak, de ethos integracionista, que ali se 

estabeleceram por volta de 800-1000 d.C., e do qual participam grupos de línguas Tupi-Guarani e 

Carib.  

Esses padrões, que se mantiveram até os dias atuais, fariam parte de uma estrutura 

sociocultural prototípica dos povos Aruak do sul da Amazônia (Schmidt 1914, 1917, citados por 

Heckenberger 2000, p.29), e estariam expressos materialmente em grandes sítios arqueológicos 

contendo cerâmica e terra preta antropogênica. Corresponderiam a grandes e populosas aldeias 

circulares, relativamente permanentes, com as habitações dispostas em torno de um pátio interno. 

Teria existido, ainda, uma integração inter-aldeiana, sugerida por uma grande proximidade entre 
                                                 
33 Gertrude Dole (2001) relaciona trabalhos de sete diferentes pesquisadores que se referiram a padrões culturais 
comuns apresentados pelos grupos indígenas do Alto Xingu, e que de alguma forma os associam à ocorrência de uma 
“cultura regional”. 
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as aldeias e pela ocorrência de uma rede de estradas, portos e acampamentos. Como parte desse 

conjunto, foram registrados arqueologicamente vestígios de trabalhos de terra monumentais, 

como valetas e fortificações, presentes nos sítios mais recentes que antecederam a conquista 

européia, e que fariam parte de uma estratégia de defesa não-ofensiva. Também no caso da 

ocupação pré-colonial do Xingu, o estilo da cerâmica enfatiza o processamento da mandioca 

amarga.   

 

Através dessa rápida leitura, é possível identificar o grande interesse despertado pelos 

Aruak, contemplados por trabalhos contínuos de diversos arqueólogos, ou ainda melhor, por 

gerações de arqueólogos que têm se debruçado principalmente sobre as áreas nas quais seus 

vestígios materiais são mais vigorosos, como é o caso da bacia do Orenoco, da bacia do 

Amazonas e de Llanos de Mojos. Apenas mais recentemente, estudos desenvolvidos por Góes 

Neves, Peterson e Heckemberger, contemplaram áreas mais periféricas ou menos evidentes e que, 

no entanto, concorrem para o enriquecimento da discussão histórico-cultural tradicionalmente 

estabelecida, revelando ainda outros aspectos, e levantando novas questões. A despeito desse 

grande interesse em relação às áreas de ocupação Aruak pré-colonial, algumas áreas parecem ter 

ficado à margem desses estudos, como é o caso da região do Chaco e Alto Paraguai. 

 

Os índios de Puerto De Los Reyes e do Pantanal de Cáceres 
 

No século XVI, Puerto de Los Reyes era a base espanhola mais avançada no Alto 

Paraguai, em direção a oeste. Teve um importante papel, embora efêmero, como base de apoio 

para as expedições espanholas que, partindo dali, alcançaram regiões mais ocidentais e 

setentrionais. Sua localização é aceita como sendo nas imediações da Lagoa Gaíva e, portanto, 

numa área contígua à extremidade sul do Pantanal de Cáceres. 

Os registros quinhentistas algumas vezes referem-se aos “índios de Puerto de Los 

Reyes” como índios genéricos, sobre os quais os espanhóis detinham algum controle, 

inicialmente contando com eles como aliados no domínio daquele local. É bem provável que 

além daqueles grupos que os europeus encontraram habitando a área e com os quais 
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estabeleceram alianças frágeis e temporárias, Puerto de los Reyes tenha recebido grupos de 

diferentes origens que ali chegaram através de migrações e, posteriormente, levados pelas 

expedições ou atraídos pela presença espanhola.  

Entre Assunción e Puerto de Los Reyes, a uma altura de 19° 20’ Sul, às margens do rio 

Paraguai, Cabeza de Vaca esteve com os Guaxarapos, que costumavam negociar com os índios 

de Puerto de Los Reyes. Os Guaxarapos viriam a se tornar grandes inimigos dos espanhóis, 

fazendo alianças com outros grupos, tais como os Guató e os Arrianicocies34, para combatê-los 

(Cabeza de Vaca 1987 [1541-1543]).  Foram descritos como ótimos e velozes remadores, 

cultivadores de milho e mandioca, pescadores e caçadores. Segundo as crônicas, andavam nus e 

portavam brincos e adornos labiais; as mulheres usavam ainda incisões na face, fato que parecia 

chocar os espanhóis. 

Nas proximidades de Puerto de Los Reyes foram registrados ainda os Sacocies, os 

Xaqueses e os Chanés. Esses últimos teriam chegado à região com o português Garcia, aí 

logrando permanecer. Terra adentro estariam ainda os Chimeneos, os Carcaraes, os 

Gorgotoquies, os Payzunões, os Estarapecocies e os  Cadirees (Cabeza de Vaca 1987, p. 200).  

O local onde foi estabelecido o Puerto de Los Reyes propriamente dito era  ocupado 

pelos Orejones. Três subgrupos eram identificados pelos seus vizinhos Chiquitos: Sacosis, 

Jaqueses e Arianococis. Branislava Susnik, grande pesquisadora do Chaco, considera que os 

Sacoci-Orejones teriam sido, no início do século XVI, uma grande nucleação alto-paraguaiense, 

representando o antigo estrato neolítico de Matsubeje nas vizinhanças das lagoas Gaíva, Uberaba 

e Mandioré (Susnik 1994, p.79). Teriam origem paleo-amazônica, e tendência integracionista. 

Segundo a crônica colonial, os Sacosi-Jaquese teriam aldeias com 800 habitações unifamiliares e 

ídolos de madeira como espíritos protetores (Op. cit. p.145). Embora numericamente exagerada, 

informa sobre a existência de populosas aldeias. 

Devido à sua localização em Puerto de los Reyes esses índios ficaram muito expostos 

aos espanhóis. De acordo com Susnik (1978), em 1558 após a última entrada de Nuflo de Chaves 

em sua área, os Orejones teriam se dispersado em pequenos grupos.  

                                                 
34 Os Arianococie são considerados por Susnik (1994) como um ramo ou subgrupo dos Orejone ou Matsubeje. 
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Eram considerados, além de caçadores, grandes cultivadores monticulares. Produziam 

algodão, milho e mandioca e ainda “uma espécie de avelã (amendoim?) que dá duas vezes ao 

ano” (Cabeza de Vaca 1987, p.198). Destacavam-se pela manufatura de mantas de algodão. 

Tinham estatura mediana e costumavam “ornamentar as orelhas e aumentá-las tanto que dentro 

cabe um punho fechado” (Op. cit. p.199), o que lhes rendeu a alcunha.  

Schmidl registrou no rio Paraguai, acima dos Guajarapo, os Surucusi, observando entre 

eles o uso de brincos de madeira em forma de disco entre os homens e adornos labiais de pedra 

entre as mulheres. Segundo o cronista, cultivavam milho, diversas qualidades de mandioca, 

batatas, e outras raízes, contando com abundante caça e pescado. Ainda 36 léguas rio acima dos 

Surucusi estavam os Yacaré, registrados como povo numerosíssimo, de gente forte e de estatura 

alta, tanto os homens como as mulheres. Schmidl observou que desde o Prata, os Yacaré eram o 

povo mais alto que os espanhóis haviam visto. Não seriam agricultores, pois, de acordo com o 

cronista, dispunham para comer somente carne e pescado. (Schmidl 1950). Esses Yacaré 

conduziram a expedição de Hernando de Ribera, da qual participava Schmidl, aos Xarayés.   

Destaca-se nas imediações de Puerto de los Reyes a presença dos Chané-aruak. São 

apontados como parte do ramo andino35. De acordo com as crônicas quinhentistas os Chané 

andinos, buscando escapar dos Chiriguano-Guarani, refugiaram-se entre os Orejone na região de 

Puerto de los Reyes. Considera-se provável que tenham tido o mesmo destino que os Orejone 

frente à chegada dos espanhóis, sendo por esses dizimados e dispersados.  

 

Como todos os Chané-Arawak, os Chané andinos caracterizavam-se como “troquistas 

viajantes”. São apontados como os responsáveis pela distribuição de metais incaicos36 pela ampla 

região que envolve a cordilheira andina, o Chaco, o Alto Paraguai e até mesmo o estuário do 

                                                 
35 De uma maneira geral considera-se para os Chané a subdivisão Chané chaquenhos para designar aqueles a leste do 
rio Paraguai e que teriam sido subjugados pelos Mbayá-Guaikuru, e os Chané andinos, a oeste do rio Paraguai e que 
teriam sido subjugados pelos Incas e pelos Chiriguano-Guarani (Maldi 1997). Enquanto os primeiros conseguiram 
sobreviver ao impacto da Conquista, sendo nos dias de hoje representados pelos Terena, os andinos desapareceram 
enquanto grupo, vitimados por invasões dos Chiriguano-Guarani ocorridas em épocas pré-coloniais, como também 
pela expedição comandada pelo português Aleixo Garcia em 1524.  
36 De acordo com Susnik (1990), os Chané difundiam as plaquetas de metal incaicas desde Samaypata na Cordilheira 
até os Xarayés no Alto Paraguai e pelo noroeste da Argentina, via rios Bermejo e Salado até o rio Paraná.  
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Prata. Estabeleciam-se em grandes aldeias, eram agricultores, e possuiriam certa estratificação 

social. 

Susnik os considera como um grupo de acentuada adaptação eco-cultural, indicada pela 

sua preferência por zonas que favoreceriam o estabelecimento de trocas e intercâmbios, com 

possibilidade de comunicação por via fluvial e terrestre e ainda com periferia etno-cultural 

diversa (Susnik 1994, p.57). Os aspectos mais evidenciados nos registros existentes sobre os 

Chané são aqueles decorrentes de relações que têm sido consideradas como de sujeição por 

outros grupos, caracterizadas em alguns casos como relações de “servidão” e em outros casos 

como relações de “simbiose”.   

Entre todos os grupos citados pelas crônicas espanholas, os Xarayés representam o 

grupo de maior interesse para este trabalho, já que a sua localização, dada pelas fontes coloniais, 

os colocam justamente na região representada pelo Pantanal de Cáceres.  

 

3.2.5  Os Xarayés37

Jerus, Jarus, Xarayés ou Xaray nas primeiras crônicas quinhentistas figuram como 

designações de um povo que habitava ambas as margens de um trecho do Alto Paraguai, a cerca 

de 76 léguas a norte de Puerto de Los Reyes. 

Logo se tornou referência geográfica envolta em mistérios e que representava, no 

imaginário europeu, a porta de acesso aos povos possuidores de metais. Contribuiu, portanto, 

para a construção e consolidação do mito do El Dorado. Passou então a topônimo, designativo de 

uma ampla área da planície alagável do Pantanal do Alto Paraguai (conf. Costa 1999).  

Nos primeiros contatos os Xarayés teriam impressionado de tal forma os espanhóis, 

que aquela grande área alagada então descoberta no interior do novo continente, hoje conhecida 

como Pantanal, é referida em toda a cartografia européia dos séculos VI e XVII sob a 

denominação Xarayés ou Laguna de los Xarayés38. 

                                                 
37 Sobre o uso da denominação Xarayés para designar esses populosos grupos que ocupavam significativa área da 
planície alagável do Pantanal por ocasião da chegada dos europeus, Oliveira (2004, p.25-26) propõe uma etmologia 
guarani, já que os espanhóis recorrentemente os utilizavam em suas expedições, inclusive como guias e intérpretes. 
De acordo com o autor, o termo Xarayes corresponderia, em guarani, ao plural de Jaray = dono do rio (do guarani 
jara=dono e y=água, rio)
38 Conforme demonstrou M.F. Costa em História de um país inexistente.  

.  
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Dentre os grupos do Pantanal do século XVI, Xarayés seria o mais setentrional. Dados 

fornecidos pelas crônicas das primeiras expedições espanholas39 permitem localizá-los no 

Pantanal de Cáceres, entre as proximidades de Descalvados até a confluência dos rios Sepotuba e 

Paraguai podendo, no entanto, ter ocupado desde a confluência do rio São Lourenço ou Cuiabá 

com o rio Paraguai, até as cabeceiras desse último, junto ao rio Bugres40. As fontes coloniais os 

registram como grandes cultivadores de milho, mandioca e batatas, informação esta da qual os 

espanhóis já dispunham antes mesmo de terem empreendido o primeiro contato.  

Desde as primeiras informações, os Xarayés figuram como uma população numerosa, 

reunida em grandes aldeamentos junto ao rio Paraguai. Segundo as crônicas quinhentistas, suas 

aldeias reuniam centenas de habitações e possuíam também espaços de celebrações sociais. Os 

primeiros enviados de Cabeza de Vaca, comandados por Hernando de Ribera, registraram 

também o fato de terem sido recepcionados por um “principal” dos Xarayés que teria uma 

ascendência sobre a numerosa população.  

De um aldeamento-porto localizado às margens do rio Paraguai, a comitiva espanhola 

seguiu a pé por quatro léguas41 até um grande aldeamento interiorano, onde Schmidl registrou a 

realização de festas com fartura de comida, execução de música e dança. O cronista compara o 

“principal” dos Xarayés a um grande senhor da Europa, acompanhado de sua corte (Schmidl 

1950, p.57).  

Os Xarayés são descritos por Cabeza de Vaca (1984, p. 207) como “gente muito alta, de 

boa constituição”, que usavam adornos labiais e auriculares, ornamentos de plumas de papagaio 

e aventais de contas brancas. Possuíam instrumentos musicais, tais como buzinas e tambores.  As 

mulheres eram tecedeiras de redes e mantas, sendo registrado entre elas o uso de uma vestimenta 

comprida feita de algodão. Chamou a atenção de Ulrico Schmidl a pintura corporal desses índios 

(tatuagem?), especialmente a das mulheres, sobre a qual comentou que “ ... um pintor de Europa 

tendría  que esforzarse para hacer ese trabajo.” (Schmidl 1950, p.56). 

                                                 
39 Cabeza de Vaca (1984); Schmidl (1950). 
40 Susnik (1978) sugere essa abrangência faltando, no entanto, levantamentos arqueológicos que possam confirmar 
essa possibilidade. 
41 Há uma discrepância nessa distância entre a aldeia-porto e a aldeia principal dos Xarayés, sendo que Cabeza de 
Vaca registrou ½ légua e Schmidl registrou quatro léguas. 
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Quanto à presença de metais, conforme a crônica, os Xarayés possuíam apenas alguns 

objetos de ouro e prata com que presentearam a Hernando de Ribera, na primeira visita dos 

espanhóis, e que tinham sido obtidos em guerras feitas a outros grupos ou por trocas com os 

Cericotoci-Chané (Schmidl 1950, 1945). 

Teriam sofrido um rápido desmantelamento em fins do século XVI, 

segmentando-se em pequenos grupos, não podendo continuar reproduzindo os mesmos 

padrões de uma cultura organizada e de certa complexidade cultural.  

Os dados etnográficos extraídos das fontes etno-históricas informam sobre 

diversos aspectos das populações da área ocupada pelos Xarayés, entre os quais podem 

ser destacados: 

• Grandes populações concentradas em grandes aldeias. Mesmo 

desconsiderando-se os exageros cometidos pelo cronista Urich Schmidl que 

registra milhares de habitantes, em aldeias compostas por centenas de casas, o 

quadro é de grandes aglomerados; 

• Grande proximidade entre assentamentos, por exemplo, meia légua entre quatro 

distintas aldeias;  

• Aldeias inter-relacionadas numa ampla região, como por exemplo, a 9 dias de 

viagem ainda se encontravam populações de mesma língua e mesma cultura 

material, cujos representantes se visitavam mutuamente; 

• A existência de “principais”, ou seja, de caciques com influência que 

extrapolava o âmbito de suas próprias aldeias; 

• A existência de caminhos largos (oito pés) e desmatados entre as aldeias; 

• A existência de algumas aldeias fortificadas com paliçadas e fossos;  

• A existência de uma artesanía desenvolvida, tanto em tecelagem (mantas de 

fino algodão com ornamentação zoomorfa, e redes), como na cerâmica, 

considerada admirável, na confecção de adornos líticos e conchíferos, e na arte 

plumária; 
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• Plantações extensas de milho, mandioca, e outros tubérculos, e grandes vasilhas 

de armazenagem (Schmidl registrou a armazenagem de milho e de “vinho de 

milho” - provavelmente chicha fermentada, em grandes potes cerâmicos). 

  

Branislava Susnik (1994, p.145) classifica os Xarayés como Aruak paleo-amazônicos, e 

considera que os dados contidos nas crônicas quinhentistas permitem configurá-los como um 

“senhorio sociopolítico”, com um sistema de “chefes” com “autoridade e nobreza”, sendo as 

aldeias distantes do rio divididas como “bairros-cacicados”, linhagens tradicionais que tinham 

seus portos, varadouros de canoas, junto à margem do rio Paraguai. Esses “bairros-cacicados” 

seriam formados por grupos de “macro-famílias” com seus líderes, constituindo unidades 

socioeconômicas independentes. Seriam cultivadores de milho, mandioca e outros alimentos.  

A despeito da ausência de registros sobre língua falada pelos Xarayés, devido o 

conjunto de traços apresentados por eles e registrados na crônica colonial – grandes e 

populosas aldeias, integração inter-aldeias, agricultura desenvolvida, hierarquias, 

construções de terra -, esses grupos têm sido considerados Aruak. 

No entanto, levando em conta a diversidade cultural e a complexidade étnica que 

caracterizava o Chaco e o Alto Paraguai, é necessário considerar ainda a possibilidade de 

que os grupos encontrados pelos espanhóis no século XVI, e por eles denominados 

Xarayés, poderiam representar grupos de filiação étnica e/ou lingüística diversa, de algum 

modo relacionados, e compondo complexos culturais.  

 

 

2.3 O que dizem os dados arqueológicos 

 

Desde o final do século XIX os sítios arqueológicos da região setentrional do Alto 

Paraguai despertaram a atenção de alguns etnógrafos. Dado a ocorrência de conjuntos de grandes 

vasilhas cerâmicas, e ainda a extensão das áreas em que essas afloravam, os sítios arqueológicos 
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do Pantanal de Cáceres ficaram conhecidos entre aqueles primeiros pesquisadores como “campos 

de urnas”. 

Os registros iniciais são de etnógrafos alemães que, numa seqüência de visitas que 

empreenderam ao Alto Paraguai para reunir coleções etnográficas, realizaram algumas 

observações sobre os vestígios arqueológicos e a composição dos sítios, bem como algumas 

escavações exploratórias.   

Em 1883 Richard Rohde esteve entre os Guató, ocasião em que teria escavado em 

Descalvados, levando para o Museu Etnológico de Berlim uma grande urna cerâmica (conf. 

Schmidt 1942). 

No ano seguinte, Julio Koslowsky também realizou estudos etnográficos entre os Guató 

e fez observações sobre a composição de um sítio arqueológico localizado à margem do rio 

Paraguai, um pouco abaixo de Descalvados (Koslowsky 1895). 

Em 1897, Maria do Carmo Mello Rego, colaboradora do Museu Nacional, fez uma 

viagem fluvial do Prata ao Alto Paraguai, chegando até Cáceres. Aí obteve notícias da existência 

de vasilhas cerâmicas, conjuntos de potes e outros artefatos que eram encontrados pelos regionais 

quando abriam buracos no solo para plantar ou para fixar esteios. Escavou, então, uma área usada 

para plantio de subsistência à margem do rio Paraguai, na localidade conhecida como Tucum, um 

pouco abaixo da foz do rio Jauru. Dadas as informações contidas no seu registro, depreende-se 

que se tratava de uma estrutura arqueológica, composta por uma grande urna cerâmica e outras 

vasilhas de acompanhamento funerário. Mello Rego teria então relatado o achado a von den 

Steinen, na época à frente da missão alemã que explorava o Xingu. Steinen recomendou então a 

Hermann Meyer que fizesse explorações em Tucum, o que teria resultado numa rica coleção 

arqueológica que foi levada para Berlim (conf. Mello Rego 1899, p.180, 2002; Mello Rego citada 

por Pereira Jr 1950, p.68).   

Entre essas explorações iniciais, as de Max Schmidt foram as que forneceram maiores 

informações. Schmidt esteve no Alto Paraguai entre os anos 1900 e 1901, em 1910, e entre 1926 

e 1928, ocasiões em que fez levantamentos entre os Guató, tendo também escavado alguns 

aterros e outros sítios arqueológicos em terra firme. Preocupou-se com aspectos que extrapolam, 
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em muito, o simples interesse colecionista que parece ter prevalecido no caso dos exploradores 

anteriores. Fez observações sobre a morfologia, a composição e a estratigrafia dos aterros, 

considerando para eles a possibilidade de uma origem antrópica (Schmidt 1914). Constatou 

diferenças entre a composição dos aterros e a composição dos sítios de terra firme. Descreveu 

alguns atributos do material cerâmico arqueológico, comparando-o com o material etnográfico 

naquela época ainda em uso pelos Guató, sugerindo uma possível continuidade cultural entre eles 

(Schmidt 1914).   

 

De maior interesse para o presente estudo são, também, os trabalhos desenvolvidos por 

Vicent Petrullo em Descalvados. Ao contrário de Max Schmidt, que parece ter privilegiado em 

seus estudos os sítios de aterro, Petrullo concentrou os seus esforços em dois grandes sítios 

cerâmicos não caracterizados como tal. Esses dois sítios foram também contemplados por nossos 

estudos atuais, motivo pelo qual as informações por ele fornecidas assumem no momento uma 

maior relevância.  

Vicent Petrullo realizou seu trabalho por meio de uma iniciativa particular denominada 

“Matto Grosso Expedition”, em cooperação com o Philadelphia University Museum e a 

Academy of Natural Sciences. Levou do Brasil um rico acervo para o Philadelphia University  

Museum (King 1993).  

Nos trabalhos de campo que desenvolveu no Brasil em 1931, Petrullo registrou vários 

sítios arqueológicos, realizando escavações em dois deles, localizados na Fazenda Descalvados. 

Esses sítios foram os primeiros oficialmente registrados pelo PRONAPA na área arqueológica de 

Poconé, recebendo as siglas MT-PO-01 e MT-PO-02. Ambos foram classificados por Petrullo 

como sítios-cemitérios, devido à ocorrência de estruturas funerárias nas áreas por ele escavadas.  

O Cemitério-I (MT-PO-01) localiza-se junto à sede da fazenda, na margem direita do rio 

Paraguai, e o Cemitério-II (MT-PO-02) situa-se a 5 milhas a oeste do primeiro, para o interior42  

                                                 
42 No texto de Petrullo há uma discrepância sobre a localização do Cemitério II, aparecendo ora ao norte ora a oeste 
do Cemitério I. No entanto, em sua Figura 1, apresentada à página 114, os sítios estão plotados numa fotografia aérea 
e o local do Cemitério II corresponde a uma posição oeste em relação ao Cemitério I.  
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O Cemitério-II foi descrito por Petrullo como um extenso sítio arqueológico, 

caracterizado como uma área levemente elevada, parcialmente circundada por uma lagoa 

conectada ao rio Paraguai, e que na estação das águas apresentava-se como uma ilha. Na época 

da cheia o sítio podia ser alcançado por via fluvial, a partir do rio (Petrullo 1932, p.115). O 

pesquisador registrou ainda que o sítio era totalmente coberto por vegetação de mata, e que 

aglomerados de rochas marcavam agrupamentos de urnas funerárias (Petrullo 1932, p.115-116). 

Os dois sítios apresentavam perturbações de diferentes naturezas: o Cemitério-I estava 

perturbado pela erosão fluvial e pela construção das instalações da fazenda, e o Cemitério-II pela 

ação dos moradores, que retiravam dele vasilhas cerâmicas para utilizá-las como recipientes 

domésticos. Petrullo considerou que o material do Cemitério-II estava mais conservado, devido 

as suas urnas cerâmicas serem grandes e espessas.  

Petrullo não chegou a delimitar a área total dos sítios. No Cemitério-I escavou duas 

trincheiras perpendiculares, que somaram uma área de 22 m2, com profundidade de 1,5m. No 

Cemitério-II abriu três locais, sendo que naquele que se apresentou arqueologicamente mais fértil 

foi escavada uma área de 30m2, numa profundidade de até 2,00 m.  

Nos dois sítios o pesquisador registrou uma única camada estratigráfica, assentada sobre 

uma hard pan (camada dura). O material arqueológico encontrado em profundidade era 

semelhante àquele encontrado em superfície.  

Os dois sítios apresentaram grande quantidade de fragmentos cerâmicos em superfície. 

O Cemitério-I apresentou significativa ocorrência de fragmentos de cerâmica com decoração 

plástica, do tipo corda impressa, embora a maioria da cerâmica fosse simples, não decorada. O 

Cemitério-II apresentou em superfície alguns fragmentos com pintura geométrica em vermelho. 

Algumas pequenas vasilhas cerâmicas inteiras foram encontradas no Cemitério-II,  tanto 

em superfície quanto em profundidade, algumas das quais apresentaram pintura geométrica em 

vermelho e em preto, combinada com algumas linhas incisas. Uma delas apresentava, conforme 

Petrullo, perfuração intencional próxima à borda. 

O material lítico dos sítios foi considerado escasso. Em superfície o Cemitério-I 

apresentou fragmentos de prováveis implementos como machado, mão-de-pilão e percutor. Em 
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profundidade e associadas a sepultamentos, apresentou contas cilíndricas de jaspe. O Cemitério-II 

apresentou lâminas de machado polidas, adornos de quartzo e contas cilíndricas de jaspe, além de 

uma grande conta feita de quartzito polido. Petrullo considerou que devido não haver rochas na 

região, a matéria prima lítica, senão os próprios artefatos, poderiam ter sido importados das terras 

altas de oeste ou de norte (Petrullo 1932, p.115). 

O pesquisador registrou também materiais de origem faunística. Grande quantidade de 

contas discoidais elaboradas sobre conchas fluviais, conchas de moluscos, mandíbulas de 

piranha, pontas ósseas cônicas e com base côncava, e ainda dentes perfurados de macaco 

associados aos sepultamentos. 

Embora tenham apresentado o mesmo material cultural, os dois sítios diferiram 

radicalmente quanto ao tipo de sepultamento: no Cemitério-I Petrullo registrou apenas 

sepultamentos diretos, e no Cemitério-II, predominantemente sepultamentos em urnas. Petrullo 

observou, ainda, uma grande ocorrência de sepultamentos infantis no Cemitério-I, o que 

considerou um possível indicativo de alta mortalidade infantil naquela sociedade. 

No Cemitério-I, os enterramentos foram encontrados a partir de 30cm da superfície, 

apresentando-se diretos e muito mal conservados. Apesar do mau estado de conservação dos 

esqueletos, alguns se apresentavam em conexão anatômica, em decúbito dorsal e em decúbito 

lateral, ambos fletidos. Alguns sepultamentos eram muito próximos e mesmo sobrepostos, e 

foram considerados agrupados (Petrullo 1932, p.109). De forma dispersa e às vezes claramente 

associados com os enterramentos foi encontrada uma grande quantidade de moluscos (Pomacea 

australis). 

Em vários sepultamentos o crânio era coberto com uma tigela cerâmica invertida (cobre-

crânio) de dimensões aproximadas de 30 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Acompanhamento 

funerário foi registrado na forma de conchas de moluscos, contas discoidais elaboradas sobre 

conchas, dentes de macaco perfurados, contas cilíndricas de jaspe, um pote pequeno com 

decoração em impressão de corda, e uma mandíbula de piranha.  
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O Cemitério-II apresentou a grande maioria de sepultamentos em urnas cerâmicas 

cobertas por tigelas. Duas urnas sobrepostas, ambas contendo esqueletos, também foram 

registradas. Petrullo definiu para as urnas uma tipologia (Op. cit.  p.119):  

• Urnas largas com bases cônicas, bojos salientes formando ombros, boca estreita, com ou 

sem pescoço e sem decoração. Quase sempre vazias. Com dimensões entre 80cm e 

100cm, apresentando as alturas sempre um pouco maiores do que os diâmetros 

máximos; 

• Urnas globulares menores do que as anteriores, com ou sem pescoço, com ou sem asas, 

sem decoração, sempre contendo esqueletos. Alturas próximas a 40cm e diâmetro 

máximo de 40cm; 

• Tigelas sem decoração, de vários tamanhos, que eram usadas para cobrir as urnas. 

 

A despeito de considerar as pontas ósseas encontradas em Descalvados semelhantes às 

pontas de flecha usadas pelos Bororo e também semelhantes àquelas encontradas na região do 

Kuluseu-Kuluene, na bacia do Alto Xingu (Petrullo 1932, p.118), o pesquisador observa que o 

material cultural, bem como os tipos de sepultamento apresentados pelos sítios escavados, 

diferem radicalmente daqueles padrões por ele observados entre os Bororo do rio São Lourenço, 

e entre os remanescentes dos Bororo da Campanha, habitantes da região de Descalvados. Esta 

constatação levou Petrullo a concluir que os cemitérios de Descalvados seriam anteriores à 

ocupação do território pelos Bororo (Petrullo 1932, p. 113-115). 

Ao se examinar as observações de Max Schmidt e de Vicent Petrullo sobre os sítios 

arqueológicos da região do Alto Paraguai, é possível destacar o que parece ter sido objeto de suas 

maiores atenções. Em primeiro lugar, evidentemente, o registro do conteúdo, da natureza, ou 

ainda, das características dos vestígios arqueológicos; em segundo lugar a preocupação em 

estabelecer uma relação entre os vestígios arqueológicos e as populações etnográficas; e por fim, 

uma busca, mais implícita do que explicitada, por recorrências ou padrões no comportamento dos 

vestígios. Essa última levando, por vezes, à constatação da diversidade. Assim Max Schmidt 
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constatou diferenças na composição dos sítios, e Petrullo evidenciou a diversidade existente nas 

formas de sepultamento.  

Após as pesquisas de Petrullo, o patrimônio arqueológico de Cáceres caiu no 

esquecimento, assim permanecendo por quase seis décadas. A partir do final da década de oitenta 

passada diversos levantamentos foram realizados no município de Cáceres pelo IPHAN: Pardi 

(1988, 1089, 1990/1991), Migliacio (1994, 1997, 2000), Wüst & Migliacio (1994), e no âmbito 

de projetos de impacto ambiental: Funari & Oliveira (1998), Martins & Kashimoto (1999, 2000), 

e Robrahn-González & Zanettini (2000). Todos esses levantamentos registraram sítios que ainda 

não eram conhecidos (para informações mais detalhadas ver Migliacio 2000). 

Descrições preliminares do material arqueológico do Pantanal de Cáceres foram feitas 

por Migliacio (1994) e por Wüst & Migliacio (1994). Uma avaliação preliminar do potencial 

informativo do patrimônio arqueológico de Cáceres pode ser encontrada em Wüst & Migliacio 

(1997). Um primeiro modelo para a ocupação pré-colonial do Pantanal de Cáceres está 

apresentado em Migliacio 2000, 2001, 2001/2002) Dados sobre padrões funerários foram 

produzidos por Funari & Oliveira (2000), e por Migliacio, Oliveira e Silva (1999/2000, 

2000/2001, 2003, 2004).  

Entre esses trabalhos, especial atenção merece o salvamento arqueológico do sítio-

cemitério Índio Grande (Migliacio, Oliveira e Silva, 1999/2000, 2000/2001, 2003, 2004), 

localizado às margens do rio Paraguai no Pantanal de Cáceres, nas imediações da grande planície 

alagável. Esse sítio é uma porção remanescente de um cemitério datado entre os séculos XI e 

XIII, associado à ocupação Descalvados, que se encontra submetido a um intenso processo de 

erosão fluvial pelas águas do rio Paraguai. Algumas escavações de salvamento já foram aí 

realizadas43, evidenciando o grande potencial informativo do sítio.  

O sítio apresenta estruturas de sepultamentos de padrões diversos, que aparentam ser 

espacialmente organizadas no registro arqueológico, isto é, sem perturbações causadas entre si.  

O cuidado na preparação das covas, algumas vezes forradas com conchas nacaradas 

de bivalves; a preparação esmerada dos mortos, ricamente adornados para o sepultamento; a 

manipulação e preparo dos restos mortais para o sepultamento secundário; a cremação e o 
                                                 
43 Ações de salvamento realizadas em cooperação institucional - IPHAN/FAPEMAT/UERJ/UNEMAT. 
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depósito de oferendas sobre os sepultamentos secundários múltiplos, atestam o lugar privilegiado 

que ocupavam os ritos funerários entre os grupos culturais que ocuparam o Pantanal de Cáceres.  

 

Sepultamentos primários, individuais ou duplos, acompanhados por vasilhas 

cerâmicas de caráter ritual utilizadas como cobre-crânios, por colares de contas elaboradas sobre 

concha ou sobre matérias-primas líticas de difícil obtenção, ou ainda com adornos labiais, e 

pequenas lascas líticas e mandíbulas de piranha, provavelmente usadas como escarificadores 

durante os rituais, foram registrados naquele sítio.  

Foram resgatados também sepultamentos secundários, individuais e múltiplos, que 

parecem ter incluído o tratamento térmico dos ossos e ainda a cremação, e se apresentam em 

conjuntos de urnas cerâmicas ou em sepultamentos diretos, como espessos arranjos de ossos 

longos acompanhados de grande quantidade de ossos fragmentados. As oferendas que vão desde 

matérias primas utilizadas na confecção de objetos que poderiam representar status social, até os 

próprios adornos, vasilhas cerâmicas e prováveis alimentos. 

 Numa perspectiva processualista (Binford 1971; Saxe 1970; O’Shea 1984; entre 

outros), todos esses vestígios estariam indicando um significativo grau de variabilidade mortuária 

que evidencia uma situação complexa, na qual a presença de distintos padrões de sepultamento 

pode ser relacionada a uma variabilidade social interna.  

Dado o contexto de diversidade cultural, pode-se considerar, ainda, a possibilidade da 

ocorrência de sepultamentos de indivíduos de diferentes grupos culturais. Alguns padrões que 

ocorrem nesses cemitérios são registrados numa área muito mais ampla do que aquela da 

ocupação Descalvados, a exemplo dos sepultamentos secundários múltiplos caracterizados por 

intensa fragmentação óssea e acompanhados de adornos de concha, registrados por Schmitz e sua 

equipe na região de Corumbá (Schmitz et al. 1998) 

Minuciosas análises do material ósseo humano, ainda em andamento, poderão 

fornecer maiores informações sobre patologias, dieta alimentar, organização social e outros 

aspectos, auxiliando ainda na discussão da ocorrência de uma situação de certa complexidade 

cultural, em que podem ter participado grupos culturais de origem diversa. 
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Esses poucos trabalhos compõem o universo de conhecimentos arqueológicos 

disponíveis até o momento para o Pantanal de Cáceres44.  

No entanto, um primeiro estudo sistemático do patrimônio arqueológico do Pantanal 

de Cáceres, e que representa um esforço interpretativo e constrói os primeiros modelos 

arqueológicos para a área, é a nossa Dissertação de Mestrado A ocupação pré-colonial do Alto 

Paraguai, Pantanal de Cáceres, Mato Grosso, concluída em 2000. Algumas perspectivas abertas 

por aquele trabalho são desenvolvidas no presente estudo, motivo pelo qual mais à frente a ele 

retomaremos, para a discussão dos nossos novos dados.  

A despeito da natureza extremamente diversificada dos estudos realizados na região 

do Alto Paraguai, os dados arqueológicos levantados já permitem a construção de um primeiro 

quadro geral de longa duração (no caso das pesquisas de Schmitz et. al. 1998), como também a 

exploração de aspectos culturais diversos, dentro de um contexto temporal mais recente, contido 

nos dois últimos milênios (no caso das pesquisas de Migliacio 2000; Oliveira 2002; Peixoto 

2003).  

As ocupações mais antigas do Pantanal Mato-grossense são representadas por sítios 

pré-cerâmicos registrados em Mato Grosso do Sul (Schmitz et al 1998), estabelecidos à beira de 

rios e lagoas nas bordas de planaltos, um dos quais apresenta uma datação isolada de 8.200 AP 

que, após um lapso temporal de quase 4 mil anos, é seguido por outros datados em 4.400 anos.  

Peixoto (2003) também registrou um estrato pré-cerâmico que forneceu datas de 5500+/-130AP e 

4220+/-130AP. Em Mato Grosso, Martins & Kashimoto (2000) registraram um estrato pré-

cerâmico em um único sítio do Pantanal de Cáceres (sítio Rio Jauru). 

Para os dois últimos milênios, caracterizados pela ocupação de grupos ceramistas, os 

dados levantados pelas diferentes pesquisas evidenciam uma ocupação mais antiga por grupos 

considerados pescadores-caçadores-coletores, e uma ocupação mais recente, por grupos 

cultivadores.   

                                                 
44 A despeito dessa síntese dos dados arqueológicos do Pantanal de Cáceres aqui apresentados, informações mais 
detalhadas sobre a contribuição de cada um dos pesquisadores já foram reunidas anteriormente (Migliacio 2000), e 
para o Pantanal como um todo, por Oliveira (2002)
 

.  
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Aos grupos pescadores-caçadores-coletores é atribuída a construção de aterros na 

planície pantaneira, bem como a cerâmica conhecida no Brasil como tradição Pantanal (Rogge 

& Schmitz 1992; Rogge 1996; Schmitz et.al. 1998), e no Paraguai como cerâmica alto-

paraguaiense (Gomes-Perasso 1978; Susnik 1978, 1994). Numa escala macro-regional, 

considerando-se uma área que envolve as terras baixas meridionais da América do Sul, grosso 

modo, essas cerâmicas teriam como correspondentes: a cerâmica Vieira, do sul do Brasil, a 

tradição Salto Grande do médio Uruguai e a tradição Ibicueña no baixo Uruguai, Paraná e Prata, 

todas reunidas por Rodríguez (1992) sob a denominação tradição savanas-baixas. No contexto 

geográfico desta grande área, todas essas cerâmicas, de caráter utilitário, apresentam morfologia 

simples e pequena capacidade volumétrica, e têm sido associadas a grupos pescadores-caçadores-

coletores que, em alguns casos, praticariam alguma técnica de manejo de espécies florísticas, ou 

ainda alguma agricultura incipiente. Desta forma, poderiam, talvez, ser reunidas num grande 

horizonte a que poderíamos chamar, por exemplo, horizonte terras baixas meridionais.     

Aos grupos cultivadores estão associados grandes sítios cerâmicos a céu aberto, 

implantados em áreas naturalmente mais elevadas, ao longo do rio Paraguai e de seus tributários, 

como também em aterros de construção antrópica, na planície alagável (Peixoto 1995; Migliacio 

2000, 2001, 2002).  

 

Na área sul-matogrossense do Pantanal, a cerâmica desses grupos cultivadores 

estudada por Peixoto (1995) apresentou-se como tipicamente tupiguarani, com pintura 

geométrica policroma sobre engobo branco, decoração plástica corrugada e ungulada, e formas 

com contorno carenado, e seria associada a grupos Guarani que se expandiram naquela região nos 

séculos que antecederam a conquista européia.  

Já em Mato Grosso, na área mais alta da bacia, representada pelo Pantanal de Cáceres, 

estão ausentes os vestígios tupiguarani, sendo registrados, no entanto, contundentes testemunhos 

de uma outra ocupação por grupos ceramistas-cultivadores, à qual temos associado os lendários 

Xarayés das crônicas coloniais, e que representa o objeto principal de nossos estudos.  
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2.3.1 Vestígios de Xarayés – um modelo 

 

No Pantanal, dados arqueológicos de ocupações por grupos ceramistas que remontam 

desde pelo menos 200 anos antes do início da era cristã (Schmitz et al. 1998), a partir do século 

XI indicam padrões culturais diversos, que estariam associados a grupos culturalmente 

diferenciados, corroborando assim os dados etno-históricos e etnográficos. 

 De acordo com as pesquisas que desenvolvemos no Pantanal de Cáceres (Migliacio, 

2000), a complexa situação étnica registrada pelos europeus no século XVI parece ter se instalado 

entre os séculos X e XI, quando os portadores de distintas tradições ceramistas teriam passado a 

manter intensos contatos. Esses grupos estariam então ocupando a mesma região, na qual estão 

incluídos trechos da grande planície alagável, e áreas um pouco mais elevadas, localizadas na 

Depressão do Alto Paraguai, que nesse ponto se misturam numa intrincada combinação. 

Com base em estudos desenvolvidos a partir do material cerâmico de sítios 

arqueológicos do Pantanal de Cáceres, conhecidos como “aterros”, foi possível identificar 

anteriormente, pelo menos duas indústrias cerâmicas pré-coloniais, que apresentam distintas 

características, no que diz respeito à tecnologia de fabricação, decoração e morfologia (Migliacio 

2000). Uma terceira cerâmica presente nos estratos mais profundos dos aterros, não pôde ainda 

ser bem caracterizada, devido à exigüidade do material obtido em campo45.  

Fragmentos cerâmicos de características ainda distintas foram registrados, podendo ser 

considerados “material intrusivo”, porém dado a sua presença ocasional, ainda não puderam ser 

adequadamente discutidos. Considerando-se, no entanto, o contexto geográfico-cultural dessas 

cerâmicas, suas características, e as referências etnográficas que vimos reunindo, já se pode 

atribuir a esse “material intrusivo” origens diversas: chaquenha, alto-guaporeana e andina.   

Por meio da análise sistemática dos atributos cerâmicos foram caracterizadas duas 

diferentes cerâmicas: a tradição Pantanal e a tradição Descalvados46 (Migliacio 2000, 2001). Os 

                                                 
45 Essa cerâmica, com decoração incisa penteada ou  incisa em barra, foi registrada nos níveis inferiores do Aterro 
Jacarezinho, por meio da abertura de um poço-teste de 1,00 m x 1,00 m. 
46 Em Migliacio (2000) embora tenhamos usado o termo “tradição ceramista” para nos referirmos à cerâmica 
Descalvados, entendemos como sendo “Descalvados” uma ocupação ceramista que apresenta um conjunto de 
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atributos morfológicos, dimensões e capacidades volumétricas das vasilhas dessas cerâmicas, 

apoiados por outros aspectos da cultura material, e também por dados etno-históricos, 

etnográficos e ambientais, apontam para populações culturalmente distintas, tanto no que diz 

respeito à organização social, como a padrões de assentamento e de subsistência.  

Na cerâmica Descalvados foi registrada significativa presença de vasilhas abertas, 

apropriadas para servir, sugerindo ênfase na partilha de alimentos e, portanto, em eventos de 

caráter social. As variadas dimensões e capacidades volumétricas das vasilhas sugerem preparo 

de alimentos tanto para grupo familiar pequeno quanto para grupo social extenso. Além de 

vasilhas restringidas globulares e semiglobulares, apropriadas para o preparo de alimentos 

ensopados e cozidos, a cerâmica Descalvados apresenta tigelas rasas e tostadeiras, próprias para a 

manipulação de alimentos secos, sugerindo intensa atividade de preparo de farinhas e beijus e, 

portanto, ênfase em produtos cultivados.  

A presença de vasilhas restringidas com gargalo, apropriadas para estocagem, e 

também suas dimensões relativamente altas e capacidades volumétricas que alcançam algumas 

centenas de litros, evidenciam a estocagem de quantidades consideráveis de alimentos por esses 

ceramistas, podendo ser consideradas como indicadores da existência de provisões excedentes e 

de população numerosa.  

Vasilhas cerâmicas de caráter ritual têm presença marcante como acompanhamento 

funerário em sepultamentos de padrões complexos. Além das características da cerâmica, a 

presença de uma utensilagem lítica apropriada para a atividade de cultivo e a disponibilidade de 

algumas terras apropriadas para o plantio permitem considerar os portadores da cerâmica 

Descalvados como grupos horticultores. 

A população associada à cerâmica Descalvados fazia-se presente nos aterros, mas 

também estava estabelecida em grandes aldeias ao longo do rio Paraguai e de seus tributários. 

Esses ceramistas estocariam alimentos e outros itens, possuindo uma dieta alimentar baseada em 

recursos lacustres, fluviais e terrestres, bem como em produtos oriundos da atividade de cultivo. 

                                                                                                                                                              
características que vão além da sua cerâmica, e que talvez possa ser mais adequadamente chamada “ocupação 
Descalvados”. 
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Teriam população numerosa e organização social que incluiria grupos extensos. Sua cultura 

material e seus padrões de sepultamento apontam para uma possível especialização do trabalho e 

para uma relativa complexidade social. 

Já na cerâmica Pantanal, de cunho acentuadamente doméstico, registra-se maior 

freqüência de vasilhas globulares e semiglobulares, apropriadas para cozinhar, sugerindo ênfase 

no preparo de alimentos ensopados e cozidos. Por outro lado, há ausência de recipientes 

apropriados para o manuseio de alimentos secos.  Baixas freqüências de vasilhas abertas e de 

vasilhas restringidas com gargalo sugerem pouca ênfase na partilha de alimentos e na 

armazenagem. Por outro lado, a ausência de utensilagem apropriada para atividades de cultivo, a 

disponibilidade de recursos vegetais silvestres (entre os quais o arroz nativo do Pantanal) e a 

abundância e diversidade dos restos faunísticos encontrados na estratigrafia dos aterros, sugerem 

uma ocupação por grupos de economia baseada predominantemente na pesca, na caça e na coleta. 

Para os portadores da cerâmica Pantanal, a acentuada predominância de vasilhas de 

pequenas dimensões, com volumes de até 2 litros e ausência de vasilhas com volume superior a 

20 litros sugere, ainda, uma organização social em pequenos grupos.  

A população associada à cerâmica Pantanal teria organização social caracterizada por 

pequenos grupos distribuídos amplamente pelos aterros da planície alagável, e cuja subsistência 

teria se baseado em alimentos ensopados e cozidos, obtidos predominantemente por meio da 

exploração de recursos lacustres e fluviais. 

A seqüência estratigráfica dos aterros, bem como as datações obtidas até o momento, 

sugerem uma concomitância parcial das ocupações podendo, a construção dos aterros, ser 

atribuída aos portadores da tradição Pantanal. Já a ocupação dos aterros pelos portadores da 

cerâmica Descalvados teria se dado em época um pouco mais recente, não se descartando a 

possibilidade desses ceramistas cultivadores terem também construído estruturas de terra. 

 

2.3.2 Potencial informativo: diversidade, contatos culturais e complexidade 
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A ocupação pré-colonial da região do Chaco e Alto Paraguai tem sido caracterizada por 

uma complexa situação étnica, na qual são reconhecidos elementos culturais de influências 

diversas, de supostas origens pâmpida, amazônica e andina (Carvalho 1992; Métraux 1942, entre 

outros). De acordo com dados etno-históricos e etnográficos, essa situação teria sido 

caracterizada por intensos contatos interculturais, que teriam incluído alianças, simbioses, 

comércio e confrontos bélicos entre diferentes grupos. 

Dentro desse quadro de diversidade cultural a variabilidade apresentada pelo material 

arqueológico, mas principalmente pela cerâmica foi, até agora, uma das principais evidências da 

ocorrência de grupos culturais distintos.   

No Pantanal de Cáceres o material cerâmico arqueológico apresentando aspectos 

tecnológicos, decoração, dimensões e morfologia distintas, e ainda comportamentos muito 

diferenciados no registro arqueológico, pôde ser caracterizado como duas distintas cerâmicas: 

Pantanal e Descalvados.  

Se a atribuição de uma identidade étnica a cada um desses conjuntos artefactuais é hoje 

terreno por demais inseguro (Jones 1997; Wüst 1999), no caso exemplar em questão, no qual 

duas diferentes cerâmicas apontam para padrões culturais distintos, no mínimo pode-se assumir 

que remetem a comportamentos diversos no que diz respeito à subsistência, organização social, e 

universo ritual.  

Não se trata aqui de atribuir normativamente determinada decoração, antiplástico, ou 

qualquer outro atributo das cerâmicas arqueológicas a determinadas entidades étnicas, concretas 

ou fictícias, mas sim, por meio dos conjuntos artefactuais cerâmicos, e do que eles podem 

informar, inferir o comportamento humano subjacente. E as cerâmicas Pantanal e Descalvados  

remetem, cada qual, a um comportamento específico.  

Outras cerâmicas que ainda ocorrem no Pantanal de Cáceres, a que chamamos 

“intrusivas”, dada a exigüidade com que ocorrem, não oportunizaram o desenvolvimento de 

estudos semelhantes, permitindo apenas especulações a respeito de suas supostas origens.   Não 

deixam, no entanto, de ser um indicativo de diversas influências culturais que ocorriam na área.     
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Desta forma, o modelo de ocupação construído através do estudo da cerâmica sustenta a 

premissa de diversidade cultural no Pantanal de Cáceres. Evidentemente, tal modelo deve 

continuar sendo testado no estudo de outros conjuntos artefactuais – como o material lítico, a 

parafernália ritual; nas práticas mortuárias, nas formas de ocupação do espaço – quer no 

comportamento territorial, quer na organização interna dos assentamentos, e com outros 

elementos culturais que tenham se preservado no registro arqueológico.   

Enfim, as especificidades, os contrastes, as diferenças existentes entre esses dois 

conjuntos cerâmicos nos auxilia a identificar diferenças no comportamento, e a adentrar o terreno 

da diversidade. 

Já a área dos contatos culturais é matéria mais sutil, principalmente se quisermos ir além 

das explicações difusionistas, e adentrar a sua natureza e dinâmica interna. Os vestígios que 

remetem à natureza do contato cultural podem não ser tão explícitos, pois nem sempre constituem 

comportamento padronizado do qual decorre a formação do refugo arqueológico. Muitas vezes é 

necessário captá-los no transcorrer dos processos, o que se constitui num desafio para o 

arqueólogo, que tem diante de si registros estáticos. De qualquer forma, a sua identificação requer 

intervenções mais trabalhosas e refinadas nos sítios, análises de mudanças e permanências de 

padrões ao longo do tempo, e uma maior perspicácia por parte do pesquisador.  

Algumas possibilidades e indicações de contatos entre grupos distintos, no entanto, 

podem ser elencadas para a área do Pantanal de Cáceres.    

Primeiro, o contexto geográfico e temporal caracterizado por grupos diversos que teriam 

usado o mesmo espaço, num mesmo período. Seus vestígios são sítios arqueológicos de 

diferentes “filiações” dentro de uma mesma área, às vezes apresentando-se como 

multicomponenciais. As datações até agora obtidas sugerem ao menos uma concomitância parcial 

dessas diferentes ocupações.   

Evidência material de contato entre as duas populações pode ser considerada o 

componente cerâmico Pantanal/Descalvados, presente nas camadas mais superficiais de aterros 

multicomponenciais (Migliacio 2000). No entanto, essa aparente concomitância das duas 
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ocupações necessita ser mais amplamente testada, com controle estratigráfico mais refinado, e a 

realização de datações absolutas e escavações de superfícies amplas.  

Além do componente cerâmico Descalvados/Pantanal, o provável sepultamento de 

indivíduos de ambos os grupos em cemitérios associados à ocupação Descalvados sugere uma 

situação de estreitos contatos culturais. A variabilidade funerária registrada nos cemitérios 

Descalvados parece incluir padrões associados às duas populações, além de itens da cultura 

material como acompanhamento funerário que também podem ser atribuídos a ambas, a exemplo 

de certas vasilhas cerâmicas e de adornos de material conchífero e de matérias-primas corantes.  

Além do sepultamento direto primário, o padrão de sepultamento secundário múltiplo 

caracterizado por uma acentuada fragmentação óssea, que ocorre em sítios da ocupação 

Descalvados, também é registrado no Pantanal de Mato Grosso do Sul (Schmitz et al 1998) em 

sítios onde ocorre a cerâmica Pantanal ou alto-paraguaiense, associada a grupos não horticultores, 

mas não ocorre a cerâmica Descalvados. O mesmo se pode dizer dos colares de contas brancas de 

material conchífero, registrados como acompanhamento funerário (Schmitz et al. 1998; 

Migliacio, Oliveira & Silva 1999/2000, 2000/2001, 2003; Migliacio 2000; Oliveira 2003), e que 

são registrados numa área muitíssimo mais ampla do que a da ocupação Descalvados.   

Para a investigação de contatos, poderia ainda representar grande contribuição o 

desenvolvimento de estudos de antropologia biológica, já que na área são muito recorrentes os 

sepultamentos que fornecem restos humanos bastante bem preservados, favorecendo estudos 

sistemáticos de coleção. Variabilidade nos biótipos, desgastes dentários, patologias, marcas de 

esforço repetitivo, e outros elementos bioculturais podem fornecer dados para o estabelecimento 

de padrões biológicos e culturais das populações envolvidas, bem como para a discussão de uma 

esperada diversidade interna e externa. 

Da mesma forma que para a diversidade, o contexto etno-histórico da região do Chaco e 

Alto Paraguai sugere a possibilidade de ocorrência na pré-história tardia, de formas mais 

complexas de organização social, com ocorrência de hierarquias, assentamentos com população 

numerosa, lideranças inter-aldeianas e de um quadro multicultural regional.    
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No registro arqueológico essa complexidade estaria expressa, de forma mais evidente, na 

variabilidade funerária registrada nos cemitérios da ocupação Descalvados, presente tanto nos 

diversos padrões de sepultamento que apresenta, como ainda na aparente ocorrência de espaços 

funerários especializados para determinadas classes de idade, gênero, e possivelmente de 

descendência47.   

Outros elementos ainda sugerem complexidade, como uma possível especialização de 

trabalho, necessária para a produção de certas classes de artefatos, e no sistema de sítios, que 

parece incluir uma expressiva diversidade tipológica e funcional. 

Como já propusemos anteriormente (Migliacio 2000), haveria na cerâmica Descalvados 

pelo menos duas classes de vasilhas cerâmicas: uma de caráter doméstico e outra de caráter ritual. 

Na cerâmica de caráter doméstico, onde é mais recorrente a presença de fuligem, o antiplástico é 

de concha moída, as formas mais complexas estão ausentes, bem como as vasilhas de maiores 

dimensões. Seu acabamento é mais grosseiro, e embora algumas apresentem engobo, as pinturas 

geométricas não se fazem presentes.  

A outra categoria é das vasilhas que não vão ao fogo, e embora sejam também 

encontradas em contexto doméstico, onde cumpririam funções de armazenagem e de servir, são 

encontradas em contexto funerário, como urnas e como recipientes de oferendas (vasilhas 

restringidas, grandes e pequenas, de armazenar), e como tampas de urnas (vasilhas abertas, 

geralmente rasas, de servir).  

Pode-se considerar que pelo menos as vasilhas maiores, que chegam a apresentar 

capacidades volumétricas consideráveis (200/300 litros, ou mesmo mais), e espessuras de até 40 

mm, e que não raras vezes apresentam queima com oxidação completa, sem dúvida demandariam 

certa especialização em todo o seu processo de produção, desde a obtenção e transporte da argila, 

preparação da pasta cerâmica com adição de antiplásticos, modelagem, acabamento e queima. 

Para a pintura geométrica vermelha presente em algumas vasilhas cerâmicas, pode-se propor que 

                                                 
47 Relações entre a variabilidade mortuária apresentada pelo registro arqueológico e organização social são 
discutidas em Binford et al (1984).  
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houvesse, ao menos, alguns artesãos com certo “virtuosismo”, já que há uma variabilidade 

bastante grande na qualidade da execução das pinturas, embora haja um repertório comum de 

grafismos para a composição dos motivos pictóricos. 

Especialização na artesanía parece estar também presente no caso de outros tipos de 

artefatos, a exemplo dos adornos, elaborados em material lítico e conchífero, mas em particular 

naqueles de matérias primas líticas, como se verá adiante. 

 Indo além dos padrões funerários e da simples produção de elaborados itens da cultura 

material, certa complexidade pode ainda ser antevista na variabilidade existente entre os 

assentamentos da ocupação Descalvados, em que funções específicas para diferentes 

assentamentos poderiam implicar no estabelecimento de uma hierarquia entre eles.     

Durante o século XII e o século XIII, ou mesmo ainda antes48, os portadores da cerâmica 

Descalvados já estariam instalados em grandes aldeias que correspondem aos extensos sítios 

arqueológicos cerâmicos a céu aberto registrados ao longo do rio Paraguai e de seus afluentes 

mais altos.  

As grandes dimensões já registradas para os sítios ribeirinhos, que chegam a alcançar 

mais de mil metros de extensão, assim como as características da própria cerâmica Descalvados, 

que apresenta vasilhas para estocagem de expressivas capacidades volumétricas, não deixam 

dúvidas quanto à ordem de grandeza daquela população. 

Esses grupos ocuparam também aterros na planície alagável, construídos anteriormente 

por outros grupos pré-existentes, portadores da cerâmica Pantanal, e cujos vestígios são 

encontrados em seus estratos mais profundos. Os vestígios arqueológicos da ocupação 

Descalvados também presentes nos aterros sugerem que seus portadores não só usaram esses 

montículos para a realização de sepultamentos e como acampamentos temporários, mas também 

os ocuparam de forma mais permanente, como habitação (Migliacio 2000). 

                                                 
48Fragmentos cerâmicos de alguns sítios ribeirinhos foram datados por termoluminescência (TL), obtendo-se as datas 
mais antigas para o século XI (Migliacio 2000). No âmbito do Projeto de salvamento arqueológico do Gasoduto 
Bolívia-Brasil, ramo San Matias-Cuiabá, Martins e Kashimoto (2000) obtiveram datas mais recuadas para um sítio 
marginal ao rio Jauru, afluente do Paraguai.   
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Levando-se em conta as dimensões dos aterros e algumas das características das vasilhas 

cerâmicas Descalvados, tais como capacidade volumétrica e morfologia, pode-se considerar que 

algumas daquelas estruturas de terra podem ter alcançado a categoria de “core”, desempenhando 

funções de sítio central, sediando reuniões e celebrações de caráter intergrupal.    

A despeito dos estudos da ocupação Descalvados terem sido iniciados a partir dos sítios 

de aterro da planície alagável, a ausência de estudos sistemáticos que contemplassem os sítios de 

“terra firme”, tem deixado uma lacuna no conhecimento dessa ocupação ceramista, já que esses 

últimos, devido a suas dimensões, parecem representar os seus assentamentos mais populosos.  

De qualquer forma, ainda estamos muito longe de entender seu sistema de assentamento 

como um todo, pois os sítios “não-aterros” marginais, implantados em terraços e patamares um 

pouco mais altos da planície de inundação do rio Paraguai e de seus tributários, também podem 

ser encontrados distantes das margens dos rios e mesmo adentrar a província Serrana, áreas essas 

ainda não prospectadas.    

 

De forma sintética, pode-se, finalmente, esboçar os principais objetivos do projeto 

delineado para o atual estágio da investigação arqueológica do Pantanal de Cáceres que permite o 

tratamento dessas diversas questões, embora em caráter ainda bastante exploratório:  

 

• Obter os primeiros dados sobre a organização espacial dos grandes sítios a céu aberto 

associados à tradição ceramista Descalvados que ainda não foram objeto de pesquisas 

sistemáticas e mantiveram-se até o momento quase desconhecidos da arqueologia 

brasileira;  

• Discutir aspectos do padrão de assentamento dos portadores da cerâmica Descalvados, 

levando-se em conta não só a ocupação dos aterros da planície alagável (estudada por 

Migliacio, 2000), mas também de sítios não caracterizados como aterros, implantados na 

Depressão do Alto Paraguai, em áreas mais firmes, a exemplo de diques marginais; 
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• Investigar a possível ocorrência, nos grandes sítios da tradição Descalvados, de material 

atribuído à tradição Pantanal, discutindo a hipótese e a natureza de contatos interétnicos 

ocorridos entre esses grupos ceramistas;  

• Obter dados cronológicos da ocupação associada aos dois grupos ceramistas, discutindo-os 

em contexto local e regional. 

 

Estabelecido o contexto geográfico-temporal e cultural, e delineadas algumas das 

interessantes questões arqueológicas que o potencial informativo da área oportuniza tratar, resta 

agora empreender a instigante aventura de trabalhar com o registro arqueológico. 

 

 

* 
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CAPÍTULO 3 
OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, PROSPECÇÕES E ESCAVAÇÕES  

  

Os trabalhos de campo visaram à obtenção de dados arqueológicos que pudessem 

auxiliar na ampliação do conhecimento de diversos aspectos da ocupação Descalvados, como o 

seu sistema de assentamento e a organização espacial interna de um sítio-habitação, além da 

possível situação de contato entre os grupos associados àquela ocupação e aqueles à cerâmica 

Pantanal. 

Evidentemente, aspectos tão complexos, merecedores de discussões específicas, 

deverão ser discutidos em diferentes níveis e graus de profundidade ao longo desse trabalho, cuja 

maior pretensão é, antes de tudo, o estabelecimento de questões arqueológicas para futuras 

investigações. 

Etapas de campo foram realizadas nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005, 

totalizando 115 dias de levantamentos e escavações. Para o início dos trabalhos foi obtida 

a permissão do IPHAN49 para realização de pesquisas arqueológicas numa área definida 

com base no conhecimento prévio adquirido em nossos estudos anteriores, e levando-se 

em conta os objetivos para a fase atual das investigações.  

 

3.1 Definição da área de pesquisa  

A despeito de não estarem estabelecidos os limites precisos da região de 

ocorrência da ocupação Descalvados foi definida uma área para efeitos da investigação a 

ser realizada. A definição dessa área foi feita com o intuito de contemplar um universo de 

sítios que representasse a ocupação pré-colonial do Pantanal de Cáceres, ou seja, sítios da 

ocupação Descalvados e sítios da ocupação Pantanal, buscando-se, ainda, que fosse 

                                                 
49 Para obtenção da necessária autorização do IPHAN para realização de pesquisas arqueológicas (conforme Lei 
federal nº 3924/61 e Portaria 7/1988), foi encaminhado àquele órgão o projeto de pesquisas. A permissão foi 
concedida mediante a publicação da PORTARIA 107 de 1º de julho de 2002, no Diário Oficial da União.  
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contemplada toda a sua tipologia, tanto em relação à sua compleição física, como às suas 

distintas funções.   

Tal delimitação foi feita com auxílio de uma base cartográfica, sobre a qual já 

se dispunha da localização de um conjunto de sítios registrados anteriormente, bem como 

das características ambientais apresentadas para a área pelo projeto RADAMBRASIL 

(1982), das quais foram levados em conta, principalmente, os compartimentos 

geomorfológicos que condicionam os demais atributos físicos, como já se viu em capítulo 

anterior. 

Dessa forma, foi considerada a área compreendida entre os pontos de 

coordenadas geográficas 16° e 17° de latitude S e 57° 30’ e 58° de longitude W de 

Greenwich, na qual se incluem trechos dos três compartimentos geomorfológicos 

identificados por RADAMBRASIL na área setentrional do Pantanal Mato-grossense: 

Província Serrana, Depressão do Alto Paraguai e Planícies e Pantanais Mato-

grossenses.     

Dentro dessa área, em que se tem registrado vestígios da ocupação Descalvados, duas 

áreas menores foram consideradas para efeitos da seleção daquela que viria a ser objeto de 

estudos sistemáticos: uma área da Fazenda Facão e uma área da histórica Fazenda Descalvados.  

A Fazenda Facão foi cogitada para essa pesquisa devido à existência, em suas terras, 

de um conhecido sítio arqueológico associado à ocupação Descalvados, de dimensões 

excepcionais, podendo alcançar alguns quilômetros de extensão. O sítio arqueológico Facão 

localiza-se junto à Província Serrana e de um córrego homônimo, tributário do rio Paraguai por 

sua margem esquerda. Entre os sítios da ocupação Descalvados conhecidos até o momento, é um 

dos que se encontram mais afastados do rio Paraguai, talvez o mais distante dos recursos 

lacustres e fluviais, e aquele que teria uma maior disponibilidade de terras para cultivo. Todos 

esses aspectos o tornam extremamente interessante para explorar questões ligadas à 

funcionalidade e a hierarquias dentro de um sistema de sítios, de uma ocupação pré-colonial que 

conjugaria atividades de cultivo em terra firme e exploração de recursos da planície alagável do 

Pantanal Matogrossense (conf. Migliacio 2000). Por outro lado, suas dimensões excepcionais 
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poderiam favorecer a discussão de organização social de provável complexidade, através da 

análise espacial intra-sítio.  

No entanto, conforme foi verificado, o estado de conservação do sítio é pouco 

favorável devido às muitas perdas que já sofreu, decorrentes primeiro da proximidade das 

instalações da sede da fazenda centenária, e nas últimas décadas pela implantação de um projeto 

de assentamento de pequenos produtores hortifrutigranjeiros, que resultou na distribuição de 

pequenos lotes e em uma ocupação atual intensiva, além de abertura de estrada e construção de 

instalações comunitárias sobre a área do sítio. A partir do ano de 2003 uma área contígua a esse 

assentamento, e que apresenta concentração de material arqueológico, passou a ser 

periodicamente ocupada pelo MST (Movimento dos Sem Terra).  

  Adicionalmente, não se registrou, até o momento, nenhum sítio com vestígios da 

ocupação associada à cerâmica Pantanal em áreas da Província Serrana, dado o fato de que até o 

momento esses sítios têm sido registrados apenas em ambiente lacustre e fluvial. Desta forma, 

considerou-se ainda como muito provável a não ocorrência de sítios com cerâmica Pantanal na 

Província Serrana, o que poderia comprometer outro objetivo da investigação pretendida, ou 

seja, tratar da questão de contato cultural entre os portadores daquelas duas cerâmicas 

arqueológicas.  

Levando em conta todos esses aspectos, considerou-se temerária, naquele momento, a 

seleção de uma área que englobasse o sítio Facão, a despeito de sua grande relevância. 

Consideramos, no entanto, que com o conhecimento obtido sobre a ocupação Descalvados 

através dos dois projetos acadêmicos já desenvolvidos50, e que permitiram o delineamento de 

uma problemática arqueológica, o sítio Facão deverá ser objeto de pesquisas futuras, com 

potencial para trazer grande contribuição para diversas questões.  

A área das imediações da sede Fazenda Descalvados apresenta interesse e potencial 

também relevantes. Diferentemente do sítio da Fazenda Facão, que está localizado na Depressão 

do Alto Paraguai junto a significativos afloramentos da Província Serrana, Descalvados 

localiza-se na transição da Depressão do Alto Paraguai para o componente geomorfológico 

Planícies e Pantanais Mato-grossenses, apresentando ainda os últimos afloramentos da 
                                                 
50 Projetos acadêmicos que desenvolvemos ao nível de Mestrado e Doutorado  
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Província Serrana (conforme as categorias propostas por RADAMBRASIL 1982). Contempla, 

portanto, trechos de todos os compartimentos geomorfológicos dessa área setentrional do Alto 

Paraguai. Além disso, apresenta grande proximidade geográfica e mesmo maior integração 

ambiental com a planície alagável, onde se localizam os aterros pré-coloniais de construção 

antrópica já estudados, e que teriam sido mais recentemente ocupados, a partir do século IX ou 

X, pelos grupos portadores da cerâmica Descalvados (conf. Migliacio 2000).  

Adicionalmente, a existência de pelo menos dois sítios arqueológicos nas imediações 

da sede da fazenda (conf. Petrullo 1931; Migliacio 2000) sinalizava uma situação muito 

promissora, pois já de antemão apresentava a garantia da ocorrência de mais de um sítio 

arqueológico, bem como poderia oferecer mais opções para a escolha de um sítio mais 

conservado, para o desenvolvimento de estudos intra-sítio.  

Desta forma, para efeitos do presente estudo, foi selecionada uma área em torno do 

sítio pré-colonial sobre o qual está implantado o conjunto arquitetônico da sede da Fazenda 

Descalvados. 

 

3.2 Definição de estratégia de campo e detalhamento metodológico 

Os trabalhos de campo realizados na área selecionada foram antecedidos por estudos 

prévios que visaram a definir uma estratégia e um detalhamento técnico-metodológico que 

melhor se adequassem às suas especificidades. Esses estudos foram realizados com base nos 

dados já levantados anteriormente (Migliacio, 2000) e em exame cartográfico e fotogramétrico 

acompanhado, ainda, de orientação metodológica proposta por Plog (1976) e Plog, Plog & Wait 

(1978), Flannery (1976). 

 

No exame da cartografia e das fotografias aéreas disponíveis foram utilizados: 

• Carta Descalvados – Ministério do Exército - DSG, escala 1: 100.000 (1975)  

• Fotos de nº 77334 e nº 77335 - Projeto AST-10/USAF escala 1: 60.000 (1967) 
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Através desses estudos foi selecionada, para levantamento sistemático, uma área em 

torno do sítio registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) como 

Descalvados–I (MT-PO-01), onde se encontra instalada a sede da Fazenda Descalvados.  

No estudo de um recorte geográfico que contemplasse a diversidade ambiental 

característica da área, procurou-se uma dimensão que incluísse áreas alagadas, áreas livres de 

inundação e áreas mais elevadas, ou seja, áreas dos compartimentos propostos por 

RADAMBRASIL (1982): Planícies e Pantanais Mato-grossenses, Depressão do Alto Paraguai e 

Província Serrana. Foi então considerado que um dimensionamento de catchment area51 (conf. 

Vita-Finzi & Higgs 1970; Rossmann 1976, p.91) em torno do sítio Descalvados-I seria bastante 

adequado, já que o mesmo contemplaria os diversos componentes ambientais. Através desta 

abordagem seria provável acessar, em tese, pelo menos um sítio com funções habitacionais que 

pudesse ser objeto de estudos intra-sítio, independentemente das funções, ainda não totalmente 

conhecidas, do sítio Descalvados-I.  

Embora diferentes dimensões de catchment area tenham sido propostas no âmbito de 

estudos etnoarqueológicos, a dimensão de 5 km, já bastante testada pela arqueologia, foi 

inicialmente adotada para efeitos de levantamento. Tais dimensões foram aferidas junto ao 

pescador pantaneiro Deusdete Canuto da Silva52, nascido na região, radicado em Descalvados e 

que desde menino praticava pesca artesanal com a ajuda de canoa a remo. Indagado a respeito de 

que lugares usaria para as suas pescarias diárias, forneceu informações que permitiram a 

plotagem, no mapa, de áreas que estão a até 5 ou 6 km da sede da fazenda. Isso demonstra que as 

dimensões de catchment área adotadas são bem razoáveis, a despeito de não poderem ser, no 

caso, emicamente aferidas .   

Identificados nas fotos aéreas os diversos compartimentos ambientais da área a ser 

estudada, se pretendeu inicialmente realizar um levantamento arqueológico sistemático, através 

                                                 
51 Uma catchment area é definida por Rossmann (1976 p.91) como uma zona de recursos em torno de um dado 
assentamento, dentro de uma distância razoável para ser acessada por caminhamento e que permite o retorno ainda 
no mesmo dia. O conceito, introduzido anteriormente por Vita-Finzi e Higgs (1970) é baseado na relação custo-
benefício da exploração de recursos a partir de um dado assentamento. Seria a área de captação de recursos de acesso 
mais direto de uma dada comunidade.    
52 “Seo” Canuto, falecido em 2005. 
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da prospecção de uma porcentagem constante de cada um deles (conforme Plog 1976; Plog, Plog 

& Wait 1978). O estudo da cartografia e das fotos aéreas permitiu a realização de alguns ensaios 

para a realização de prospecções sistemáticas nos diversos compartimentos.  

No entanto, tal empreitada mostrou-se inviável dentro das condições disponíveis, num 

ambiente tão complexo como o Pantanal. Aqui a circulação é extremamente dificultada, 

principalmente pela preponderância das áreas encharcadas e alagadas que permeiam as poucas 

áreas mais secas ou elevadas. Tais características condicionam fortemente o deslocamento, que 

fica restrito ao meio fluvial, enquanto que por via terrestre somente se faz possível nas 

cordilheiras e em trechos do campo alagável quando na estação seca.  Dessa forma, amplas áreas 

do Pantanal ficam sazonalmente ou mesmo permanentemente intocadas, pois não secam o 

suficiente para permitir um deslocamento terrestre, nem apresentam água o bastante para 

circulação através de embarcações. 

Adicionalmente, pode-se apontar a densidade da vida silvestre nas áreas preservadas 

do Pantanal como um fator que exige muitos cuidados por parte do pesquisador. Não poucas 

vezes tivemos que interromper trabalhos de campo devido à presença de animais silvestres. 

Especialmente durante a passagem de porcos-do-mato, de enxames de abelhas, e devido à 

presença recorrente de felinos de grande porte que, por representarem o topo da cadeia alimentar, 

é tomada nesse contexto como indicativo de equilíbrio do ambiente silvestre.    

A despeito das dificuldades, foram realizadas incursões ao longo de todo o período. 

Por barco procurou-se acessar os sítios mais próximos das margens do rio Paraguai e das baías a 

ele conectadas. Com o auxílio de trator, a cavalo e por caminhadas foram prospectadas áreas mais 

secas, como cordilheiras e trechos de serras.  

Teve-se também a oportunidade de fazer um sobrevôo de helicóptero sobre a área da 

pesquisa, franqueado por um turista que visitava a Fazenda Descalvados. Com o sobrevôo, de 40 

minutos, houve um grande ganho na compreensão e “intimidade” em relação à geografia do 

lugar. Foi possível aferir vários pontos de interpretação duvidosa nas fotos aéreas, bem como 

compreender os compartimentos ambientais e elementos geográficos que compõem a área sob 

investigação.  
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A área é atravessada pelo rio Paraguai contemplando, portanto, trechos de suas 

margens, além de “baías”53, que são lagoas muitas vezes conectadas ao rio por “corichos”54 ou 

ainda “vazantes”55, “cordilheiras”56 ou diques marginais, “capões”57, e ainda os últimos 

afloramentos da Província Serrana, ao sul dos quais não há mais áreas elevadas, e sim somente a 

planície alagável. Novos afloramentos rochosos aparecem novamente já nas divisas do estado de 

Mato Grosso com a Bolívia e com o estado de Mato Grosso do Sul, a cerca de 120 km ao sul (em 

linha reta), e o dobro se considerado o trajeto pelo rio.  

Entre os elementos geográficos existentes na área, são nominados: o Morro São João 

e a Serra Boiada (trechos norte e sul da área da pesquisa respectivamente), a Baía Boiada, a Baía 

Jacaré e a Baía do Miguel (as duas primeiras na margem direita e a terceira na margem esquerda 

do rio Paraguai respectivamente); o Coricho da Olaria que conecta a Baía Jacaré ao rio Paraguai 

e o Furado do Miguel, que conecta a Baía do Miguel àquele mesmo ao rio; a Cordilheira Jacaré 

e a Cordilheira Santo Antônio. Uma área deprimida entre dois braços paralelos da Cordilheira 

Jacaré é conhecida localmente como Arrozal, em referência ao arrozal nativo58 que aí teria 

                                                 
53 As baías são descritas por Ponce (1995) como: “áreas baixas de forma circular, semicircular ou irregular, algumas 
vezes salinas, contendo água parada na estiagem e com ou sem correnteza na cheia; suas dimensões variam de 
dezenas a centenas de metros”. Correspondem, muitas vezes, a restos de meandros abandonados dos rios e riachos 
da planície alagável.
54 Os corixos, de acordo com Carvalho (1986), são pequenos cursos d’água permanentes, conectando baías 
adjacentes com canais mais estreitos e muito mais profundos.
55 As vazantes são largas depressões situadas entre as cordilheiras, não apresentando um canal claramente definido 
(Carvalho, 1986). Durante a estação das cheias, essas depressões drenam riachos intermitentes, se estendendo por 
vários quilômetros. Todavia, muitas vazantes são perenes, revelando a presença de uma substancial vazão de 
superfície. 
56 cordilheiras (de acordo com Ponce 1995) são pequenas elevações de terreno localizadas entre as baías, com 
cerca de 2 a 3 metros sobre o nível da água das baías. Embora sejam normalmente secas, são sujeitas a inundações 
durante cheias excepcionais. As cordilheiras servem como refúgio para os rebanhos durante as cheias extraordinárias 
e excepcionais. Funcionam como diques marginais. 
57 De acordo com Ponce e Cunha (1993), os capões são morrotes cobertos de vegetação, de vários tamanhos, e de 
forma aproximadamente circular ou elíptica.  
58 Migliacio (2000) reuniu diversas referências aos arrozais nativos do Pantanal. Esse arroz, de denominação genérica 
Oriza subulata, teria sido registrado no Alto Paraguai desde o início da Conquista no século XVI, como parte da 
dieta alimentar de diversos grupos canoeiros. Segundo a crônica colonial, o arroz silvestre do Pantanal seria um 
produto de troca, e motivaria deslocamentos de longo alcance para sua colheita, bem como conflitos entre grupos na 
disputa pelo seu domínio (Labrador 1910; Pires de Campos 1862; Susnik 1982). 
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existido. Outros elementos são ainda presentes, como algumas vazantes e meandros 

abandonados, além de outros capões e cordilheiras.   

Embora as estratégias definidas inicialmente para levantamento de sítios não 

pudessem ter sido quantitativamente realizadas, antes dos primeiros trabalhos de campo já 

haviam sido elencadas diversas áreas para serem prospectadas, assim como identificados, sobre 

as fotos aéreas, possíveis acessos. Esse estudo prévio foi de grande valia, a despeito das 

adequações que foram definidas em campo. Na verdade, dado a desativação econômica da 

Fazenda Descalvados, ocorrida na década de 70, grande parte das estradas e caminhos que 

aparecem nas fotos aéreas do projeto AST-10 foi retomada pela vegetação, com uma grande 

recuperação da vida silvestre. Isso tornou muito mais difícil a realização de um levantamento 

sistemático.   

No entanto, apesar de seu caráter exploratório, os levantamentos realizados foram 

capazes de acessar um conjunto significativo de sítios, para os objetivos atuais da nossa 

investigação. A utilização da catchment area foi extremamente útil para garantir a presença de 

sítios da ocupação Descalvados de funções diversas, e de sítios da ocupação Pantanal. 

 

3.3 Levantamentos na área selecionada e sítios registrados 

Além dos acessos e levantamentos extensivos realizados com ajuda de meios de 

locomoção já citados, levantamentos intensivos do tipo foot survey foram realizados com a 

utilização de shovel tests quando foi observada a presença de alguns indicadores de sítios 

arqueológicos, tais como mudança na cor e composição do sedimento, presença de algumas 

espécies ou conjuntos de espécies florísticas registradas recorrentemente nos sítios arqueológicos 

conhecidos, além de informações obtidas previamente com regionais.  

Esses indicadores mostraram-se bastante eficientes, tendo sido possível registrar seis 

novos sítios arqueológicos, localizar dois sítios que eram citados, mas cuja localização não era 

conhecida, e mais três pontos de ocorrência de material arqueológico. Além desses sítios e locais 

de ocorrência acessados pelo levantamento realizado, cinco sítios já conhecidos anteriormente 

estão localizados na área recortada em torno do sítio Descalvados-I.  
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Dos onze sítios arqueológicos registrados, cinco estão localizados na margem do rio 

Paraguai, e seis localizados em baías. Desse mesmo universo, seis são sítios implantados sobre 

cordilheiras, e cinco caracterizados como sítios de aterro. 

Os locais de ocorrência de material arqueológico esparso podem ser caracterizados 

como sítios de atividade limitada, como extensão dos sítios já registrados, sendo todos 

posicionados junto às margens do rio Paraguai. 

 

Tabela A - Sítios arqueológicos registrados na área da pesquisa e imediações 

 TIPO DE OCORRÊNCIA NOME DO SÍTIO/LUGAR LOCALIZAÇÃO 

01 Sítio arqueológico s/ cordilheira Descalvados-I Sede da fazenda Descalvados 

02 Sítio arqueológico de aterro (*)  Aterro do Augustinho Retiro Jatobá 

03 Sítio arqueológico s/ cordilheira Jacaré Baía e Cordilheira Jacaré 

04 Sítio arqueológico s/ cordilheira (*) Arrozal Nativo do Garceira Córrego da Garceira,, extremo 
sul da Cordilheira Jacaré 

05 Sítio arqueológico de aterro (*)  Bananal do Acuri Baía do Miguel  

06 Sítio arqueológico s/ cordilheira (*) Zé Cabreira-I Baía do Miguel 

07 Sítio arqueológico s/ cordilheira (*) Zé Cabreira-II Baía do Miguel 

08 Sítio arqueológico s/ cordilheira (*)  Mangueirinha do Zé Baía do Miguel 

09 Sítio arqueológico de aterro Jatobá Sede do retiro Jatobá 

10 Sítio arqueológico de aterro Bambu do Jatobá Próximo à sede do retiro Jatobá 

11 Sítio arqueológico de aterro Bambu do Alexandre Fazenda Descalvados 

12 Ocorrência de material arqueológico  Furado da Ilha Fazenda Descalvados 

13 Ocorrência de material arqueológico Ponta do Morro São João Fazenda Descalvados 

14 Ocorrência de material arqueológico Barranquinho  Fazenda Descalvados 

 

(*) sítio arqueológico novo 
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 3.4  Seleção de sítios e os trabalhos realizados 

Considerados os objetivos e limites do presente projeto, foram selecionados alguns 

sítios como objeto de estudos mais aprofundados que incluiriam intervenções, tais como 

coletas sistemáticas e escavações. Para a seleção desses sítios alguns critérios foram adotados:  

• Sítios que representassem uma das duas ocupações ceramistas em estudo: 

Descalvados e Pantanal; 

• Pelo menos um sítio onde estivessem presentes os materiais associados àquelas duas 

ocupações;  

•  Pelo menos um sítio que se caracterizasse como sítio-habitação da ocupação 

Descalvados; 

• Sítios que apresentassem um relativo bom estado de conservação; 

• Sítios que estivessem implantados em cordilheiras, já que os aterros da planície 

alagável com vestígios da ocupação Descalvados já foram objeto de estudos 

anteriores. 

 

Os sítios selecionados foram: Descalvados-I, Jacaré (ou Descalvados-II), Arrozal 

Nativo do Garceira e Bananal do Acuri. Todos estão localizados sobre diques marginais 

(cordinheiras), isto é, em áreas mais livres de inundações. O Bananal do Acuri pode vir a se 

caracterizar ainda como aterro sobre cordilheira. Compõem um conjunto de sítios que 

guardam entre si grande proximidade geográfica. 

 

3.4.1 O Sítio Descalvados-I - sede da Fazenda Descalvados (MT-PO-01) 

Localizado à margem direita do rio Paraguai, junto à sede da Fazenda Decalvados, 

o sítio Descalvados-I foi o primeiro a ser registrado no cadastro de sítios do PHAN, da 

província arqueológica de Poconé, recebendo a sigla MT-PO-01, num ponto que dista da 

cidade de Cáceres 140 km, rio abaixo. Sua posição, tomada por GPS, com datum Córrego 

Alegre, num marco fixo (RN 1/99 HIDROCART) existente próximo ao fundo da Igreja, 

forneceu: 21K 0420.136 e UTM 8.149.792.   
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Descalvados-I é um sítio multicomponencial, apresentando vestígios de uma 

ocupação histórica dos séculos XIX e XX, nos quais se inclui um conjunto arquitetônico tombado 

pelo governo do Estado de Mato Grosso, sobre uma camada pré-colonial. Está localizado numa 

cordilheira que se inicia na margem direita do rio Paraguai e se desenvolve no sentido EW. Os 

vestígios pré-coloniais cobrem uma área aproximada de 16.000 m2, ou seja, 1,6 hectares. 

A crônica colonial do século XVIII já fazia menção a esta localidade como 

Escalvado, tendo sido um importante ponto de referência nos trabalhos demarcatórios das 

fronteiras entre as colônias portuguesa e espanhola. As distâncias registradas pelas crônicas 

das expedições espanholas do século XVI, a partir de pontos conhecidos ainda nos dias de 

hoje, situam na região de Descalvados os Xarayés (conf. Migliacio 2000), povo de língua 

presumivelmente Aruak, com cujo nome os espanhóis batizaram essa vasta região alagada, 

hoje conhecida pelo nome de Pantanal.  

Já no século XIX havia se estabelecido em Descalvados uma charqueada para 

produção de carne bovina, e que veio a se transformar, com sua aquisição por uma companhia 

Belga, numa fábrica de extrato de carne. Na época, este veio a ser o maior empreendimento 

econômico do estado de Mato Grosso, em pleno Pantanal. Uma edição do Jornal do Brasil, 

datada de abril de 1891 traz uma matéria sobre a prosperidade que experimentava o 

empreendimento. Theodore Roosevelt em “Nas selvas do Brasil”, cuja versão original foi 

publicada em 1914, também faz referências a Descalvados.  Dedicando-se à criação extensiva 

de gado, a Fazenda Descalvados manteve-se até pouco mais que meados do século XX, 

passando então por inventário de partilha (espólio) e desativação das atividades econômicas. 

Desmembrada da vastíssima fazenda original, vem se reestruturando, para conjugar atividades 

de turismo cultural e criação de gado bovino. O conjunto arquitetônico da sede foi tombado 

pelo estado de Mato Grosso, devido ao seu valor histórico.  

O sítio Descalvados-I teve uma área de 22 m2 escavada em 1931 por Vicente 

Petrullo, da Universidade da Filadélfia (USA). É provável que corresponda também àquele 

anteriormente escavado por Richard Rohde em 1888 (Baldus 1954), e também testado por Max 

Schmidt no início do século XX (Petrullo 1932). 
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Dos trabalhos desses pesquisadores, conta-se com algumas referências. As 

limitações de seus registros com certeza estão relacionadas com a arqueologia praticada em fins 

do século XIX e início do XX, e com alguns equívocos decorrentes de intervenções pontuais e 

limitadas que eram realizadas nos sítios.  

 

Os trabalhos que realizamos até o momento nesse sítio incluíram: 

• Levantamento topográfico; 

• Observação e registro de material arqueológico em superfície; 

• Realização de uma malha de prospecções de pequenas dimensões (shovel tests), com 

quadriculamento de espaçamento de 8 metros para verificação de ocorrência de 

material arqueológico e para a delimitação da área de ocupação pré-colonial e da área 

de ocupação histórica;  

• Registro de estratigrafia de uma fossa de esgoto (impacto de obra) aberta 

recentemente numa área intacta do sítio; 

• Coleta total de material arqueológico do sedimento oriundo da fossa (como ação 

mitigadora de impactos negativos), espalhados por suas imediações; 

• Coleta sistemática amostral de subsuperfície ao longo de um eixo de sentido Leste-

Oeste, na extremidade norte do sítio; 

• Abertura de 6 poços-testes em pontos distintos do sítio para investigação da 

estratigrafia; 

• Abertura de trincheira no sentido transversal ao desenvolvimento da cordilheira. 

• Abertura de 3 poços-testes ao longo da trincheira (topo, média vertente e base da 

cordilheira); 

• Coleta de sedimentos (uma coluna estratigráfica); 

• Coleta de amostras cerâmicas e sedimentos para datação por TL.  

 

Os vestígios históricos compõem-se de um conjunto arquitetônico que inclui instalações 

de produção, moradias, igreja, casa-sede, armazém, oficinas, escola, cemitério e olarias. O solo 
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arqueológico apresenta interessante estratigrafia, que inclui uma espessa camada de ossos de boi 

queimados e cinzas, materiais que, formando um volumoso refugo da produção do extrato de 

carne, foi usado para aterrar as partes baixas do terreno, ampliando assim a área de ocupação. As 

edificações mais recentes, como o armazém, outros conjuntos de casas de colonos, a escola, a 

casa do telégrafo e a igreja, estão nesta área mais baixa, contígua à cordilheira, e que foi aterrada 

pelo composto de ossos de gado bovino e cinzas.  

A abertura de poços-testes evidenciou também algumas estruturas enterradas, que 

correspondem a restos de algumas edificações que desapareceram, como também alicerces de 

edificações que provavelmente não chegaram a ser construídas.  

Materiais produzidos em olarias locais estão presentes nas ruínas e nas edificações, tais 

como tijolos maciços e lajotas cerâmicas. Fragmentos de materiais como louça, vidro e porcelana 

são encontrados na estratigrafia, além de materiais e peças metálicas das mais variadas dimensões 

que são encontradas por todos os lugares.    

Os galpões de produção e as oficinas ostentam ainda alguns imponentes equipamentos, 

tais como a caldeira, de fabricação belga, dois pequenos caminhões antigos, e uma alçaprema - 

carro de boi pantaneiro com grandes rodas, utilizado para puxar toras de madeira desde o local de 

extração até a carpintaria, além de muitos outros elementos dignos de serem inventariados. A 

própria casa sede, assobradada, possui uma escada metálica belga, em caracol, como elemento 

arquitetônico de destaque.     

Um conjunto de moradias conhecido como Galera, e que é localizado numa área apartada 

das demais, no extremo oeste da área de ocupação, junto ao Coricho da Olaria, encontra-se 

totalmente arruinado.  

O cemitério, localizado a cerca de 1 km de distância do conjunto arquitetônico, é de 

grande potencial para estudo, já que lápides e inscrições indicam que ali estão sepultados 

indivíduos de várias nacionalidades.  

Registrou-se ainda a presença de um acervo de bens móveis e de grande quantidade de 

documentos escritos do antigo empreendimento, material realmente precioso para a realização de 

pesquisas históricas, e merecedor de ações de conservação e de inventário.  
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Com os trabalhos de prospecção realizados por meio de testes de enxada investigou-se a 

ocorrência de vestígios pré-coloniais numa área de cerca de 1,6 hectares. Foram feitas 287 

prospecções, obedecendo a uma malha de espaçamentos de 8 metros entre os pontos 

prospectados, além de terem sido registrados diversos outros pontos inacessíveis 

arqueologicamente, devido à existência de edificações. 

Com isso foi possível verificar que o sítio pré-colonial está implantado ao longo da 

cordilheira, onde também está o conjunto de edificações mais antigas da Fazenda, que são de 

tipologia colonial (na planta: casa-de-colonos-1 e pensão), além da casa do capataz, oficinas e 

galpões de produção. A área do atracadouro de barcos (porto) atual também apresenta vestígios 

pré-coloniais, além dos históricos.  

O porto da sede da Fazenda Descalvados apresenta alta densidade de material 

arqueológico, tanto histórico como pré-colonial. Isso se deve à erosão fluvial da margem, que 

expõe a estratigrafia, ao mesmo tempo em que desestrutura o pacote arqueológico. Os materiais 

são, então, re-depositados na margem, porém todos misturados. Ali, com dimensões de 1,00m de 

largura e 5,00m de comprimento, foi aberta uma trincheira (Trincheira-1) em sentido ortogonal à 

erosão da margem, até uma profundidade de 40cm.  

No porto, em superfície o material histórico é abundante, representado pelos materiais de 

construção, metais e vidros de várias épocas, blocos de arenito e alguns fragmentos de cerâmica 

arqueológica e de rochas microcristalinas.  Abaixo da superfície há uma camada húmico-arenosa 

(de 3 a 10cm) seguida por uma camada de cinzas, carvões e ossos de boi triturados e queimados, 

numa espessura que varia de 16 a 40 cm. Por fim, vem uma camada de argila, arqueologicamente 

estéril, não esgotada pela escavação. 

Na área mais deprimida do terreno, aterrada com cinzas e ossos de boi, se encontram 

as construções mais recentes, sendo aí esporádica a presença de material pré-colonial. 

A despeito do lamentável dano que representou a abertura de uma fossa de diâmetro 

2,40m e profundidade de 1,80m, numa área intacta do sítio, aproveitou-se para registrar a sua 

estratigrafia, já que a mesma ainda não estava em uso. Nos primeiros 0,25m, contados a partir 

da superfície atual do terreno, estão presentes materiais históricos além dos pré-coloniais. Daí 

até uma profundidade de 0,60m há uma camada de ocupação pré-colonial com fragmentos 
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cerâmicos e líticos, e caramujos, seguida por uma camada estéril para, e numa profundidade 

de 1,30m, apresentando sepultamentos (aí foi registrada, no perfil da parede, a borda aflorada 

de uma vasilha cerâmica utilizada como cobre-crânio, aparentemente estruturada).  

Parte dos sedimentos provenientes da abertura da fossa estava esparramada pelas 

imediações e forneceram abundante material cerâmico, inclusive vasilhas inteiras, além de dez 

contas cilíndricas e um pingente, elaborados em matéria prima lítica corante. Possivelmente 

esse material estava estruturado antes de ser impactado pela obra. No entanto, a maior parte do 

sedimento proveniente da fossa já havia sido retirada do local quando da realização dos nossos 

trabalhos de campo.  

Considerando que o sítio pré-colonial está localizado sobre a área mais alta do 

terreno59 (topo e vertentes da cordilheira), suas áreas mais importantes, contendo inclusive 

áreas intactas, estão na frente e nos fundos do conjunto de casas mais antigas, isto é, partindo 

da casa-sede atual e seguindo a linha de casas (na planta: casas de colonos-1) que termina no 

galpão da antiga oficina, e que corresponde a um trecho da própria cordilheira. Para uma 

melhor compreensão, ver a planta do sítio. 

Entre o fundo dessa linha de casas e uma baía existente no seu lado norte, que aí se 

conecta ao rio Paraguai foi realizada uma coleta sistemática de subsuperfície, ao longo de um 

eixo de direção norte-sul. A alta densidade de material arqueológico aí presente, num trecho 

que é alcançado pela água na estação das cheias, sugere a possibilidade de tratar-se de uma 

área de descarte. Outros pontos do sítio, porém a salvo das enchentes, também apresentam 

concentrações de material arqueológico em superfície e subsuperfície. 

                                                 
59 No Pantanal é recorrente a ocorrência de estruturas históricas sobre sítios pré-coloniais, pois as populações de 
ambos os períodos buscavam estabelecer-se nas escassas áreas mais secas e, portanto, mais altas. Assim, as sedes de 
fazendas, de retiros, ou mesmo os cochos para gado não raras vezes se encontram implantados sobre sítios pré-
coloniais. 
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FIGURA 6A  
Fotos: Sítio Descalvados-I (MT-PO-01) 
 
 

  Vista aérea do MT-PO-01, à margem direita do rio Paraguai 
 

 
 
 

  Coleta sistemática de subsuperfície 
 
 
 
 
 
 

Material arqueológico em superfície  
 
 
FIGURA 6B  



Fotos: Sítio Descalvados-I (MT-PO-01): vestígios pré-coloniais 

oca de urna cerâmica depois de retirada da tampa 
 

 
 
 

Trincheira e poço-teste, abertos na vertente intacta do sítio  

 
 
 
 
 
 
 

Vasilha cerâmica usada como tampa de urna – poço teste nº 2  
 
 
 

B 
 
 
B



FIGURA 6C  
scalvados-I (MT-PO-01): vestígios históricos 

    
iso em lajota cerâmica de edificação desaparecida (acima); materiais históricos diversos (tijolos  

maciço 

Fotos: Sítio De
 
 
  

    
P
queimados, ferragens e vidro) em superfície (à esquerda embaixo); e alicerces em tijolo queimado 
de edificações desaparecidas (à direita e em baixo).   



    109 
 

O sítio Descalvados-I (MT-PO-01) forneceu importante material para 

encaminhamento de questões, especialmente no que diz respeito ao material lítico, que parece 

estar associado a uma função específica como porto, e à sua provável significância, enquanto 

oficina lítica, de produção de artefatos de conotação simbólica, de status e prestígio. O material 

cerâmico e as estruturas de sepultamento que apresenta não deixa dúvidas quanto a se tratar da 

ocupação Descalvados. O sítio Descalvados-I foi contemplado ainda com levantamento 

topográfico que abrangeu toda a área com vestígios arqueológicos, e com poços-testes que 

objetivaram a investigação da estratigrafia, bem como auxiliar na delimitação das áreas de 

ocupação pré-colonial e histórica.  

Os poços-testes tiveram os seguintes resultados: 

 

• Poço-teste-1 – Setor NW da Quadra N80W06 (topo da cordilheira)  

Com dimensões de 1,00 x 1,00m, o Poço-teste-1 foi escavado até 20 cm de 

profundidade (dois níveis artificiais de 10 cm). O primeiro nível apresentou material histórico, 

principalmente restos de materiais de construção, tais como fragmentos de tijolo maciço, de 

vidro, de prego, e de porcelana com pintura azul. Uma mancha de cinzas e ossos de boi 

queimados e triturados começa também a aparecer no canto SE da quadrícula. No nível-2 a 

mancha de ossos de boi queimados e triturados com cinzas toma conta da quadra, que também 

apresenta material pré-colonial: alguns fragmentos cerâmicos e estilhas de rochas 

microcristalinas (silexito). 

 

• Poço-teste-2 – Setor NW da Quadra N38/W06 (média vertente da cordilheira)  

Com dimensões de 1,00 x 1,00m, o Poço-teste-2 foi escavado até 25 cm de 

profundidade, a partir do qual, até 35 cm no canto SE. Até 20 cm, foi registrado apenas material 

histórico não estruturado, como fragmentos de tijolo e de argamassa de cimento. De 20 a 25 cm 

apresentou material de contato histórico e pré-colonial, esse último na forma de fragmentos 

cerâmicos e estilhas de rochas microcristalinas. De 25 a 30 cm registrou-se apenas material pré-

colonial. 

• Poço-teste-3 – Setor SW da Quadra N02W06 (sopé da cordilheira)  
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Com dimensões de 1,00 x 1,00m, o poço-teste-3 foi escavado até uma profundidade 

1,00m, sem apresentar material pré-colonial. No entanto, diversas camadas de interesse 

histórico foram registradas.  

A oito centímetros de profundidade foi registrada uma estrutura histórica composta 

por uma extremidade de parede de tijolos maciços associado a um piso de lajota cerâmica 

(ambos os materiais eram produzidos nas olarias locais).  Abaixo do piso foi registrada uma 

camada de 13 a 16 cm de cinzas e ossos de boi queimados (aterro histórico), seguida de uma 

camada arenosa de coloração amarela, arqueologicamente estéril, de 17 cm. E, por fim, uma 

camada de argila clara, também arqueologicamente estéril, que depois de uma espessura de 50-

54 cm, começa a apresentar pequenas manchas de cor ocre. 

 

• Poço-teste-4 – Setor SW da Quadra S00W06 (parte baixa, fora da cordilheira) 

Com dimensões de 1,00 x 1,00m, o poço-teste-4 foi escavado até uma profundidade 

de 20cm, sem apresentar material pré-colonial. Da superfície até uma profundidade de 10cm 

apresentou material histórico não estruturado. A partir daí um piso de lajotas cerâmicas de 

dimensões 15 x 15 cm por 3cm de espessura, e uma fileira de tijolos queimados maciços de 

dimensões 15 x 20 x 6 cm. 

 

• Poço-teste-5 - Setor NW da Quadra S10/E16 (parte baixa, fora da cordilheira) 

Com dimensões de 1,00 x 1,00m, o poço-teste-5 foi escavado até uma profundidade 

de 20cm, sem apresentar material pré-colonial. Da superfície até a profundidade de 10cm o 

sedimento é húmico-arenoso, contendo material histórico, e de 10 a 20cm o sedimento é 

composto por cinzas, carvões e ossos.  

 

• Poço-teste-6 - Setor NW da Quadra S48/E08 (parte baixa, fora da cordilheira) 

Com dimensões de 1,00 x 1,00m, o poço-teste-5 foi escavado até uma profundidade 

de 1,20m, sem apresentar material pré-colonial. Da superfície até uma profundidade de 22 cm 

apresentou material histórico não estruturado. Abaixo, uma camada de 12 cm de cinzas e ossos de 

boi queimados e triturados, seguida por uma camada areno-argilosa com presença de material 
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histórico não estruturado e carvões. Por fim, uma camada de 80 cm de argila arqueologicamente 

estéril foi registrada sem, no entanto, alcançar-se o seu final.  

Foi também realizado um trabalho caracterizado como de “salvamento 

arqueológico”, demandado pelas obras de restauração em andamento na área do conjunto 

arquitetônico, e que motivaram a intensificação da investigação de uma pequena área da parte 

mais conservada do sítio, que corresponde à vertente sul da cordilheira onde está implantado o 

sítio Descalvados-I.  

Dado a necessidade da implantação de um sistema de tratamento de esgoto, as obras 

demandavam a abertura de valas que incidem sobre o sítio arqueológico, tanto na área 

multicomponencial quanto na área que apresenta apenas vestígios históricos.  

Desta forma, para evitar que acontecessem perdas decorrentes das obras60, foi ainda 

realizada uma trincheira de 52 metros de comprimento por 0,50m de largura, acompanhando a 

vertente sul da cordilheira, e três poços-testes de 1,00m x 1,00m (PT-I, PT-II e PT-III, na planta). 

Essa trincheira e poços-testes correspondem ao traçado da passagem da tubulação e às caixas de 

inspeção do sistema de esgoto, respectivamente (ver fotos 6, 7, 8, 9 e 11).  

A trincheira foi escavada até uma profundidade máxima de 0,20m, que incide em 

uma camada de contato entre os vestígios históricos e pré-coloniais. Nesta camada de contato 

registrou-se, como material histórico mais abundante, restos de material de construção 

(fragmentos de tijolos maciços, de telhas, reboco, pregos, arame etc.) e outros materiais menos 

abundantes, mas de muito interesse, como uma moeda de mil reis datada de 1927, um anel de 

criança metálico, com as iniciais JM, além de cápsulas de munição de armas de fogo de diversos 

calibres. Já os vestígios pré-coloniais compõem-se de fragmentos cerâmicos e líticos 

(principalmente pequenas estilhas de silexito), tendo sido coletado, no nível-1, dois fragmentos 

de conta cilíndrica de material corante. Ao longo da trincheira foram abertos 3 poços-testes que 

correspondem aos pontos que receberão caixas de inspeção do sistema de esgoto: um localizado 

no topo da cordilheira, outro na sua média vertente e o último no seu sopé. Os resultados dessas 

escavações estão apresentados a seguir. 
                                                 
60 Em ano anterior (2002), antes do início da etapa de campo, os operários da obra cavaram uma fossa de raio 2,40m 
e profundidade 1,80m, numa parte intacta do sítio, destruindo uma estrutura funerária que incluía acompanhamento 
de vasilhas cerâmicas e adornos líticos. 
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• Poço-teste - PT-I – topo da cordilheira  

Com dimensões de 1,00 x 1,00m, o poço-teste PT-I foi escavado até a profundidade 

0,60m, e forneceu tanto material histórico como material pré-colonial. Pode apresentar 

estruturas em camada mais profunda, a exemplo dos sepultamentos e vasilhas cerâmicas 

associadas atingidas a 1,30m de profundidade por ocasião da abertura de uma fossa cavada por 

operários. 

 

• Poço-teste – PT-II – média vertente da cordilheira (Fotos 7 e 8)  

O poço-teste PT-II foi inicialmente aberto com dimensões 1,00 x 1,00m, logo após 

recebendo ampliações de 0,50m x 1,00m, e de 0,40m x 1,50m. 

No nível-6, ou seja, a sessenta centímetros de profundidade, registrou-se a presença 

de uma grande vasilha cerâmica em posição invertida (boca para baixo), demandando ampliação 

da área e da profundidade da escavação. A uma profundidade de 0,80m chegou-se à sua boca. É 

uma vasilha semiglobular que se encontrava vazia (isto é, oca na sua posição de origem) e servia 

de tampa para uma urna cerâmica. No mesmo nível da boca da urna está também a boca de uma 

pequenina vasilha, provavelmente de oferenda funerária. Embora o conjunto esteja numa 

camada de sedimento de cor clara, apresenta-se dentro de uma mancha de sedimento escuro, 

proveniente da camada superior, o que indica abertura de cova para depósito funerário, e seu 

preenchimento com sedimento escuro, de cima. O conjunto de urnas ainda não foi escavado. 

Nesse poço-teste, além do registro desses materiais estruturados foram coletados, no nível-3, 

dois fragmentos de contas de forma cilíndrica (adornos): uma elaborada sobre material corante e 

uma sobre osso; no nível-5 foi coletado um pingente elaborado sobre rocha microcristalina. 

 

• Poço teste – PT-III – baixa vertente da cordilheira  

 

Em posição mediana ao fundo da capela, esse poço-teste de dimensões 1,00 x 1,00 m, 

incide no interior da área delimitada por um alicerce de tijolos maciços queimados de uma 

pequena edificação, hoje desaparecida. Segundo o que foi apurado com informantes locais, a 
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edificação teria sido construída nos anos cinqüenta, e teria sido usada como pequeno celeiro 

para guarda de milho e depois como “casa de motor-gerador”. Na verdade, a escavação do poço 

evidenciou também um outro alicerce mais profundo, não coincidente com o primeiro, o que 

indica pelo menos duas edificações sobrepostas. Neste ponto, o material pré-colonial ainda se 

faz também presente, embora em baixa densidade. 

 

Dado o grande potencial arqueológico dessa área intacta do sítio (vertente sul da 

cordilheira), pode-se concluir que sua investigação demanda maiores cuidados, sendo que tanto 

a última trincheira como os seus poços-testes necessitam de ampliação das áreas e/ou 

aprofundamento das escavações, para maximização do aproveitamento dos dados empíricos a 

serem obtidos. 

 

Foram coletadas algumas amostras cerâmicas e de sedimento para datação por TL 

(termoluminescência).  

 
Tabela B - Amostras de cerâmica e sedimentos para datação por TL coletadas no sítio MT-PO-01 

SÍTIO LOCALIZAÇÃO NÍVEL 

MT-PO-01 Trincheira-1; Poço-Teste-1 6 (a 50-60 cm) 

MT-PO-01 Trincheira-1; Poço-Teste-2 5 (a 40-50 cm) 

 

4.4.2 O Sítio Jacaré ou Descalvados-II  (MT-PO-02) 

Implantado sobre o braço Oeste de uma cordilheira homônima, nas proximidades de 

uma baía61, o sítio Jacaré fica a cerca de 2,7 km a oeste do sítio Descavados-I. Na estação seca é 

acessado por terra, tomando-se a antiga estrada que sai da sede da Fazenda Descalvados para o 

Retiro Santo Antônio. Percorre-se, sempre sobre a cordilheira, cerca de 1,8 km paralelamente a 

                                                 
61 Baías são depressões que ocorrem na planície alagável, de forma circular ou irregular, e que contém água perene 
ou por ocasião das cheias. São, muitas vezes, decorrentes de meandros abandonados. Suas dimensões são muito 
variadas. Atende à função de ambiente reprodutor concentrando, principalmente na estação seca, grande quantidade 
de espécies de animais.  
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uma pista de pouso, tomando então a direção sul por mais algumas centenas de metros. Durante 

as cheias pode também ser acessado por água, subindo o Coricho da Olaria desde a sede da 

fazenda.  

O sítio Jacaré parece corresponder a um sítio parcialmente escavado por Vicente 

Petrullo em 1931, por ele chamado de “cemitério-2”, onde escavou três pontos distintos. No 

ponto arqueologicamente mais fértil, apresentando sepultamentos secundários em urnas 

cerâmicas, a escavação feita por ele cobriu 30m2 (conf. Petrullo 1932). Após essas escavações, o 

sítio sofreu alguns impactos, como a abertura de estrada carroçável e desmatamento e 

gradeamento parcial para plantio de pastagem com capim braquiária. 

 Além disso, alguns locais com concentração de urnas teriam sido saqueados por 

moradores para reutilização como vasilhas domésticas, costume este já registrado por Petrullo 

(1932) no local, e por Mello-Rego (1899) ainda no fim do século XIX, por toda a região. Os 

nossos informantes atuais confirmam esses fatos, por se lembrarem de que, à época de sua 

infância, era comum que os colonos da Fazenda fizessem incursões a partir da sede para retirarem 

vasilhas do sítio Jacaré.  Mesmo assim o sítio ainda apresenta áreas intactas. 

O sítio Jacaré foi localizado por prospecções rápidas tipo shovel tests, numa área de 

mata-galeria já nas imediações de um pasto encapoeirado de capim braquiária. No ponto do 

marco, fixado para referencial da pesquisa, a localização tomada por GPS, com datum Córrego 

Alegre, forneceu: 21K 0417.730 e UTM 8.148.512.  

Desde as primeiras prospecções realizadas nesse sítio, a despeito da cobertura vegetal 

e da aparente planura da área, foi possível perceber a existência de micro-relevos dentro do sítio, 

possivelmente associados à presença de uma maior densidade de material arqueológico, ou 

mesmo de estruturas.  Para a produção de uma planta topográfica, imprescindível para os estudos 

espaciais, foi adotada uma eqüidistância de 20 cm entre as curvas de nível, que consideramos 

bastante satisfatória para captar esses micro-relevos. 

Devido à sua cobertura vegetal – a maior parte da área florestada, com presença de 

muitos espinheiros – e às suas dimensões relativamente avantajadas, o levantamento topográfico 

demandou dez dias de trabalho intenso de abertura de picadas e realização de medições. 

 





FIGURA 8A 
Fotos do sítio Jacaré (MT-PO-02) 
 

 
Entorno do sítio Jacaré, vendo-se ao fundo o arrozal nativo e a Serra Boiada 
 

 
Montículo-1 do sítio Jacaré, após a remoção da vegetação 
 
 



FIGURA 8B 
Fotos do sítio Jacaré (MT-PO-02): vestígios pré-coloniais 
 

 
 Fundo de vasilha evidenciado por shovell test 
 

Estrutura composta de blocos de arenito e fragmentos cerâmicos, evidenciada em subsuperfície 
 



FIGURA 8C 
Fotos do sítio Jacaré (MT-PO-02): “colchão de caramujos” do Montículo-1  
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Esses trabalhos resultaram em uma planta topográfica de extrema importância para o 

projeto, fornecendo dados relativos à organização espacial do sítio. 

Dada a presença de material arqueológico já em superfície e subsuperfície, os 

trabalhos de delimitação foram feitos inicialmente com a execução de testes de enxada em dois 

eixos ortogonais, complementados por investigações em áreas contíguas, topograficamente tanto 

mais baixas como mais altas. A presença de vestígios arqueológicos foi registrada numa área de 

aproximadamente 126.000m2, ou seja, 12,6 hectares. 

A dimensão maior, de cerca de 450m, acompanha a margem da baía, que se 

desenvolve numa direção geral NW-SE, sendo de 300m a dimensão em sentido ortogonal.  

Coletas sistemáticas de subsuperfície foram realizadas num eixo Norte-Sul do sítio, e 

forneceram rico material da cerâmica Descalvados, inclusive fragmentos de cerâmica com 

pintura geométrica, de presumido uso ritual. Várias estruturas foram também acessadas por meio 

de shovel tests e pela coleta de subsuperfície. 

Foram feitas diversas intervenções objetivando a investigação de algumas pequenas 

elevações ou micro-relevos na área do sítio (ver planta) que denominamos montículos. 

As intervenções realizadas por meio de poços-testes e escavações evidenciaram que 

nem todas essas elevações contêm concentrações de material arqueológico ou estruturas. Das oito 

áreas identificadas pelo levantamento topográfico como sendo um pouco mais elevadas, e 

inicialmente entendidas como montículos, três apresentaram apenas material ocasional, sendo 

agora entendidos apenas como ondulações do terreno, em uma área de influência do sítio. Essas 

três ondulações estão localizadas em área de baixada localizada a leste do sítio, onde a 

sedimentação deposita argila (ver planta topográfica).   

Em sentido inverso, uma área considerada aterro construído pela fazenda para 

transposição da baía, foi contemplada com uma prospecção e apresentou material estruturado a 

25-27cm de profundidade. Desta forma, ficaram registrados 6 montículos, dos quais apenas o 

Montículo-2 não foi contemplado com nenhuma intervenção. 
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Tabela C - Montículos registrados no sítio Jacaré (MT-PO-02) 

MONTÍCULO Forma aproximada Maior dimensão 

(m) 

Direção ortogonal 

(m) 

Montículo-1 elíptica 32 10 

Montículo-2 elíptica 22 12 

Montículo-3 arredondada 16 15 

Montículo-4 elíptica 28 11 

Montículo-5 arredondada 28 22 

Montículo-6 elíptica não medido não medido 

 

Dado o grande interesse pelas estruturas representadas pelos próprios montículos, 

bem quanto às suas funções, grande parte do trabalho foi concentrada nessas pequenas 

elevações. Uma outra área que apresentava material estruturado aflorado também foi objeto de 

escavações de superfícies amplas. E, finalmente, as áreas inter-montículos foram investigadas 

através da realização de linhas de prospecções. 

Sinteticamente, os trabalhos realizados no sítio Jacaré são os que seguem: 

• Delimitação preliminar do sítio, por prospecções tipo shovel-tests; 

• Levantamento topográfico do sítio; 

• Coleta sistemática de subsuperfície num eixo longitudinal; 

• Escavações em diversos pontos do Montículo-1 (quadrículas e superfícies amplas);  

• Escavações de superfícies amplas no Montículo-3;  

• Escavações de superfícies amplas no Montículo-4;  

• Escavações de 2 quadrículas no Montículo-5 (de 1m2 e de 0,25m2); 

• Escavação de quadrícula no Montículo-6 (0,25m2); 

• Escavações de superfícies amplas num ponto da grande área aplanada que apresentou 

uma estrutura arqueológica aflorada (setor N52); 
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• Abertura de poços-testes e tradagens nos supostos montículos 7, 8 e 9;  

• Abertura de diversos poços-testes (quadrículas de 1m2 e de 0,25m2) em linhas de 

prospecção inter-montículos; 

• Coletas de sedimento (colunas estratigráficas) de diversos pontos do sítio; 

• Coletas de carvão e de amostras cerâmicas para datação (C14 e TL).  

 

Escavações no Montículo-1  

(Setor N04E120 & Ampliações do sítio, ou S04W00 & Ampliações do montículo) 

A área aqui denominada Montículo-1 constitui-se numa elevação de forma 

aproximadamente elíptica, de eixos de dimensões 40,0m x 18,0m, e que se eleva a até 0,60m do 

nível da plataforma natural da cordilheira.  Posiciona-se a cerca de 120 metros a leste do marco-

zero. 

Foram abertos 14 distintos pontos do Montículo-1, que incluíram escavações de 

superfícies amplas, de quadras de 2,00m x 2,00m, quadrículas de 1,00m x 1,00m, como também 

prospecções de 0,50m x 0,50m, somando uma área total de 26,75m2. 

Foram contemplados pelas escavações diferentes setores, a que chamamos: topo, 

média vertente, baixa vertente/sopé e sopé. Do topo foram escavadas duas quadras, tendo sido 

uma delas ampliada, alcançando a média vertente. Da média vertente foram escavadas uma 

quadra e duas quadrículas. Da baixa vertente/sopé foram escavadas oito quadrículas, e do sopé 

três quadrículas. Os resultados dessas escavações estão apresentados na tabela apresentada 

adiante. 

A área do topo apresentou diversas vasilhas cerâmicas (algumas inteiras) e fogueiras 

caracterizadas como um pacote de cinzas, carvões e restos faunísticos. A despeito da presença 

marcante de estruturas de combustão contendo restos faunísticos, a decapagem do conteúdo das 

vasilhas cerâmicas coletadas, feita posteriormente em laboratório, foi fundamental para a 

atribuição de função funerária ao Montículo-1. Ao término das escavações foi evidenciado, na 

parede norte de uma das quadras desse setor, o bojo de uma outra grande vasilha, indicação de 

continuidade da área de ocorrência de vasilhas cerâmicas. 
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Na quadra de topo que não apresentou estruturas foram coletados adornos de material 

ósseo e lítico, e algumas estilhas de silexito, além de fragmentos cerâmicos com decoração de 

pintura geométrica em vermelho, elementos esses que têm sido associados a contexto funerário.  

Para as áreas de média vertente pode-se considerar também potencial para estruturas, 

já que em testes de enxada realizados por ocasião da delimitação do sítio, foi verificada em vários 

pontos a presença de restos (bases com partes dos bojos) de grandes vasilhas cerâmicas.  

As escavações de quadrículas da baixa vertente/sopé evidenciaram a existência de um 

pacote de caramujos acompanhando, por vários metros, o desenvolvimento da vertente sul do 

montículo.  Esse pacote, a que chamamos “colchão de caramujos”, é caracterizado por uma 

camada contínua de cerca de 20 cm de espessura, composta principalmente por caramujos 

gastrópodes (muitos deles inteiros) e blocos de arenito, além do sedimento arenoso da cordilheira.   

Nesses “colchões de caramujos” o material cerâmico, e mesmo outros restos 

faunísticos, ocorrem ocasionalmente e em pequenos fragmentos. Já o material lítico é abundante, 

porém apresenta-se bruto, sem marcas de uso, na forma de fragmentos de arenito friável. Esse 

conjunto parece ter servido, muito bem, para estruturar o sedimento arenoso naquela parte do 

montículo, resultando ali numa verdadeira “laje”, e lembrando muito a composição dos aterros 

registrados na planície alagável.  Teria a provável função de proteger o montículo de inundações, 

já que a sua vertente sul, na qual se apresenta o colchão de caramujos, está voltada para a baía. 

Outras quadrículas do setor de baixa vertente/sopé forneceram uma fogueira bem 

delineada, contendo cinzas, carvões, restos faunísticos e florísticos (cocos de acuri e bocaiúva 

queimados) e, ainda, alguns adornos elaborados sobre material ósseo. 

Diversas áreas abertas em diferentes setores do montículo continham apenas material 

esparso. Não é possível saber se o fato é decorrente das intervenções feitas no sítio por antigos 

colonos da fazenda com o intuito de extrair vasilhas cerâmicas, ou se estaria relacionado ao 

próprio processo de construção e uso do montículo em tempos pré-coloniais.   

A despeito das escavações terem contemplado diferentes setores do montículo, não 

foram registrados ossos humanos durante as escavações. No entanto, a decapagem posterior do 

conteúdo das vasilhas cerâmicas do Montículo-1 revelou restos humanos, indicando o seu uso 

como urnas funerárias.  



FIGURA 9 
Fotos da área de sepultamentos infantis do Montículo-1 (MT-PO-02) 
 
 
 
Urna funerária evidenciada  
a partir de 18 cm de profundidade                                            Adornos de concha coletados em fogueira 
 

 
 
 

Fogueiras com restos faunísticos da área de sepultamentos do Montículo-1 do sítio Jacaré (MT-PO-02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urnas funerárias e fogueira estruturada 
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Tabela D - Áreas escavadas e resultados gerais do Montículo-1  

 
QUADRA/ 
QUADRIC 

 
LOC 
 NO  

MONT 

 
DIMENS 

(m)  

 
PROF 
ESCA 
(cm) 

 
CAMADA 

MAIOR  
DENSID  

(cm) 

 
MATERIAL  

 
MATER 
ESPEC 

 
PRES 
CARV 

 
OSSO 
HUM. 

 
ESTRUT 

 
FUNÇÃO 

 
S04W00 

& 
 ampliaç 

 

 
topo/ 
média 

vertente 

 
2,0 x 2,0 
ampliaç: 
1,0 x 0,5 
1,0 x 0,5 
1,0 x 0,5 
3,0 x 0,5 

 

 
60 

 
20 – 60 

 
Abundantes restos 

faunísticos de peixes e 
de pequenos animais; 
carvões; fragmentos 

cerâmicos e de arenito; 
vasilhas cerâmicas e 

urnas funerárias. 
 

 
Urnas 

 
Sim 

 
Sim 

 
Fogueiras, 
funerárias, 
de cozinha. 

 
funerária 

 
S00E10 

 

 
topo 

 
2,00 x 2,00 

 
50; 

setor SW 
até 130; 

cavadeira 
até 160 

 

 
10 – 30 

 
Material esparso em 

média e baixa 
densidade: fragmentos 

cerâmicos e líticos 
(arenito e silexito); 

ossos de fauna. 
 

 
conta 

cilíndrica 
de osso, 

frag. conta 
lítica; 
borda 

decorada 
pint 

geométrica. 
 

 
Sim 

 
Não 

 
Pequena 

mancha de 
combustão 

 
funerária 

 
S08W10/ 

NE 
 

 
baixa 

vertente/ 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
30 

  
10 – 30 

 
Abundantes caramujos 
gastrópodes e blocos 

de arenito. 
 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Colchão de 
caramujos 

 
aterro 

 
S08W08/ 

NE 

 
baixa 

vertente/ 
sopé 

 
 1,00 x 1,00 

 
20 

 
10 – 20 

 
Abundantes caramujos 
gastrópodes e blocos 
de arenito; alguns pqs 
fragmentos cerâmicos. 

 

 
Não 

 
Não 

 
 

Não 

 
Colchão  

de  
caramujos 

 

 
aterro 

 
S08W06/ 

SW 
 
 
 
 
 

 
baixa 

vertente/ 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
20 

 
10 – 20 

 
Abundantes caramujos 
gastrópodes e blocos 
de arenito; alguns pqs 
fragmentos cerâmicos 

 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Colchão  

de 
caramujos 

 

 
aterro 

 
S08W04/ 

SW 
 

 
baixa 

vertente/ 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
20 

 
10 – 20 

 
Abundantes caramujos 

gastrópodes e 
fragmentos e blocos de 

arenito  
 

 
Não  

 
Não 

 
Não 

 
Colchão 

de 
caramujos 

 
aterro 

 
S10W04/ 

NE 
 

 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
20 

 
10 – 20 

 
Abundantes caramujos 

gastrópodes e 
fragmentos e blocos de 

arenito 
 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 

 
Colchão 

de 
caramujos 

 
aterro 

 
 

S08W00/ 
SE 

 

 
baixa 

vertente/ 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
20 

 
10 – 20 

 
Abundantes caramujos 

gastrópodes e 
fragmentos e blocos de 

arenito 
 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Colchão de 
caramujos 

 

 
aterro 
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QUADRA/ 
QUADRIC 

 
LOC 
 NO  

MONT 

 
DIMENS 

(m)  

 
PROF 
ESCA 
(cm) 

 
CAMADA  

MAIOR  
DENSID  

(m) 
 

 
MATERIAL  

 
MATER 
ESPEC 

 
PRES 
CARV 

 
OSSOS 
HUM. 

 
ESTRUT 

 
FUNÇÃO 

 
S10E00/ 

NW 
 

 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
20 

 
10 – 20 

 
Abundantes caramujos 

gastrópodes e 
fragmentos e blocos de 

arenito  

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Colchão de 
caramujos 

 

 
aterro 

 
S10E04/ 

NE 
 

 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
20 

 
10 – 20 

 
Abundantes caramujos 

gastrópodes e 
fragmentos e blocos de 

arenito  

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Colchão de 
caramujos 

 

 
aterro 

 
S08E04/ 

SW 
&  

ampliações 
 
 
 
 
 

 
baixa 

vertente/ 
sopé 

 
1,00 x 1,00 

 
ampliações: 
1,00 x 0,50 
0,50 x 0,50 

 
20 

 
10 – 20 

 
Alta na 

fogueira; 
Baixa no 
restante. 

 
Restos faunísticos 

(escamas e vértebras 
de peixes, ossos de 
pequenos animais, 

caramujos); carvões; 
fragmentos cerâmicos 
e de arenito; corantes; 
coquinhos calcinados 

 

 
Contas 

discoidais de 
osso; borda 

 
Sim 

 
Não 

 
Fogueira 

 
Combust/ 
fogueira 

 
 

 

Considera-se que as áreas escavadas permitem entender a distribuição dos vestígios no 

Montículo-1 da seguinte forma:  

 

• a área mais alta (topo) e a média vertente contém estruturas das quais participam 

vasilhas cerâmicas – usadas como mobiliário funerário, e fogueiras com espessas 

camadas de cinzas, carvão e restos faunísticos;  

• a baixa vertente e o sopé apresentam estruturas de combustão compostas por fogueiras 

contendo restos faunísticos e adornos, e ainda “colchões de caramujo”, ambos com 

material lítico e cerâmico fragmentado.   
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Escavações de superfícies amplas no Montículo-4  

(N142W84 & Ampliações)  

 

 

O Montículo-4 ocupa uma área aproximadamente central do sítio. Eleva-se cerca de 

0,40m do nível da plataforma natural da cordilheira.    

 

As escavações desse montículo iniciaram-se a partir da quadra N142W84, localizada a 

142 metros a norte e 84 metros a oeste do marco-zero. A área total aberta foi de 3m x 2m, ou 

seja, de 6m2, escavadas em quadrículas contíguas de 1,00 x 1,00 m.  

As profundidades escavadas variaram de 30 cm e 40 cm, sendo metade (0,50m2) de 

uma das quadrículas escavada até 90 cm, para verificação da ocorrência ou não de outras 

ocupações ou estruturas em níveis mais profundos. As profundidades alcançadas pelas 

escavações ficaram assim distribuídas: 

 

 

• N142W84/SE/N –  até o nível 40 cm 

• N142W84/SE/S  –  até o nível 90 cm 

• N142W84/SW (A) – até o nível 30 cm 

• N142W82/SW (B) – até o nível 30 cm 

• N140W84/NW(C) – até o nível 30 cm 

• N140W84/NE (D) – até o nível 30 cm 

• N140W82/NW (E) – até o nível 30 cm 

 

 

 

 

 



FIGURA 10 
Fotos do Montículo-4 (“cozinhão”) do sítio MT-PO-02 
 
 
A área aberta (6m2) 

 
 
 
 
 
 
Detalhes de estruturas de 

fogueiras
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Tabela E - Áreas escavadas e resultados gerais do Montículo 4  
 

 
QUADRA/ 
QUADRÍC 

 

 
DIMENS 

 

 
PROF 
ESCA 

 
CAMA

DA 
 MAIOR  
DENSI 

 

 
MATERIAL 

 

 
MATER 

 ESPECIAL 
 

 
PRES 

 CARV 

 
OSSOS 
HUMA 

 
ESTRUTURAS 

 

 
FUNÇÃO 

 
N142W84/ 

SE 

 
1,00 x 1,00m 

 
30cm 

 
25-27cm 

 
Fragmentos 

cerâmicos e líticos, 
principalmente 

blocos e fragmentos e 
quartzito; 

implementos líticos, 
restos faunísticos e 

carvões 
 

 
Osso longo, frag 
pedestal, adorno 

cerâmico esférico, 
frag borda c/ pintura 

e dois apliques; bloco 
piramidal de 

quartzito com marcas 
de uso (amolador) 

 

 
Sim 

 

 
Não 

 
2 estruturas de 

combustão, 
aproximadamente 

circulares, de blocos 
de quartzito, com 

muitos fragmentos 
cerâmicos e restos 

faunísticos  
 

 
cozinha 

 
N142W84/ 

SW 
A 

 
1,00 x 1,00m 

 
30cm 

 
25-27cm 

 
Fragmentos 

cerâmicos e líticos, 
principalmente 

blocos e fragmentos e 
quartzito, restos 

faunísticos, carvões 
 

 
2 bordas, sendo uma 
decorada c/ desgaste, 

base de copo, 
apêndice, osso longo 

 

 
Sim 

 

 
Não 

 
 

 
cozinha 

 
N142W82/ 

SW 
B 

 
1,00 x 1,00m 

 
30cm 

 
25-27cm 

 
Fragmentos 

cerâmicos e líticos, 
principalmente 

blocos e fragmentos e 
quartzito, restos 

faunísticos, carvões 
 

 
Fragmento de 

estatueta, 3 bordas, 
sendo uma de prato, e 

uma c/ marca de 
apêndice 

 

 
Sim 

 

 
Não 

  
cozinha 

 
N140W84/ 

NW 
C 

 
1,00 x 1,00m 

 
30cm 

 
25-27cm 

 
Fragmentos 

cerâmicos e líticos, 
principalmente 

blocos e fragmentos e 
quartzito, restos 

faunísticos, carvões 

 
3 bordas, 1 meia 
vasilha, 1 lâmina 

lítica de machado, 
batedor, disco lítico, 
borda com apêndice, 

osso longo 
 

 
Sim 

 

 
Não 

 
estrutura de 

combustão localizada 
no canto SW, 

aproximadamente 
circular de blocos de 
quartzito, com muitos 

fragmentos 
cerâmicos e restos 

faunísticos  
 

 
cozinha 

 
N140W84/ 

NE 
D 

 
1,00 x 1,00m 

 
30cm 

 
25-27cm 

 
Fragmentos 

cerâmicos e líticos, 
principalmente 

blocos e fragmentos e 
quartzito, restos 

faunísticos, carvões 
 
 
 

 
3 bordas de prato, 
sendo duas pretas  

 
Sim 

 

 
Não 

  
cozinha 

 
N140W82/ 

NW 
E 

 
1,00 x 1,00m 

 
30cm 

 
25-27cm 

 
Fragmentos 

cerâmicos e líticos, 
principalmente 

blocos e fragmentos e 
quartzito; restos 

faunísticos e carvões 
 

 
1 borda decorada, um 

raspador lítico 

 
Sim 

 

 
Não 

  
cozinha 
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A apenas 0,10m de profundidade já eram observados materiais aparentemente 

estruturados, e a 27 cm as estruturas estavam todas evidenciadas. Essas estruturas eram de 

combustão, definidas por conjuntos de blocos e fragmentos de arenito dispostos em formas 

circulares ou subcirculares.  Por toda a área foram registrados cinzas, carvões, caramujos 

gastrópodes além de outros abundantes restos faunísticos – muitos deles queimados ou 

calcinados, além de uma profusão de fragmentos de vasilhas cerâmicas de formas, tamanhos e 

acabamentos diversos, apresentando muitas delas restos de fuligem, e outras, engobo ou pintura 

geométrica.   

Foram também registrados diversos artefatos em arenito bruto com modificação pelo 

uso, de uso presumível como bigornas, almofarizes, maceradores e polidores. Além desses 

materiais brutos, resgatou-se em uma das estruturas uma lâmina de machado em arenito, 

quebrada e reciclada, com uso múltiplo como bigorna e percutor, e um fragmento de machado 

polido (parte de um gume) em rocha ígnea. Na área escavada não foi possível identificar o limite 

de manchas de fogueira, concluindo-se daí que a estrutura como um todo não chegou a ser 

evidenciada na sua totalidade. Devido às características do conjunto, pode-se atribuir a essa área 

a função de processamento e cozinha. 

Maiores detalhes dessas estruturas serão encontrados em capítulo posterior, sob o 

subtítulo Áreas, Estruturas e suas Funções.  

 

 Escavações de superfícies amplas no Montículo-3 

(N00E00 e Ampliações)  

 O Montículo-3 ocupa uma área contígua ao marco-zero do sítio. Eleva-se cerca de 

0,40m do nível da plataforma natural da cordilheira.   

A área foi aberta a partir de uma quadra junto àquele marco.  Dado o fato de ter 

incidido sobre material estruturado, que apareceu logo em subsuperfície, foi ampliada com o 

objetivo de evidenciar-se toda a estrutura. Desta forma, foi aberta uma área de 15m2 até 0,20m de 

profundidade, tendo sido uma quadrícula escavada até 0,80m e outra até 0,50m, para investigação 

da ocorrência de possíveis estruturas sobrepostas, procedimento que se mostrou infrutífero. 

 



FIGURA 11 
Fotos do Montículo-3: Área de processamento, armazenagem e cozinha 
 
 
 
Estrutura composta por fragmentos de vasilhas cerâmicas quebradas in situ (vasilhas de armazenar, cozinhar e 
servir);  material lítico bruto com transformação pelo uso, e fogueiras com restos faunísticos 
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Tabela F - Áreas  escavadas e resultados gerais do Montículo 3  
 

 
 

QUADRA/ 
QUADRÍC 

 
DIMENS 

(m) 

 
PROF. 
ESCA 
(cm) 

 
CAMADA 
 MAIOR  
DENSID 

(cm) 

 
MATERIAL 

 
MATER  
ESPEC 

 
PRES 
CARV 

 
OSSOS 
HUM. 

 
ESTRUTURAS 

 
FUNÇÃO 

 
N00E00/SE 

 
1,00 x 
1,00 

 
20 

 
10-20  

 
Fragmentos 
cerâmicos e 

líticos em md 
densidade 

(blocos/fragts 
arenito) 

 

 
2 

fragmentos 
cerâmicos 
decorados 

 
Não 

 
Não 

 
Alguns 

fragmentos c/ 
possível 

remontagem 

 
armazenagem 

 
N00E00/NE 

 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
20 

 
10-20 

 
Fragmentos 
cerâmicos e 
lítico em md 

densidade 
(blocos/frags 

arenito),  
alguns pqs 

carvões 
 

 
1 frag. 

borda com 
perfuração 

pós-
queima 

 
Sim  

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos c/ 

possível 
remontagem, 

principalmente 
setor E da 
quadrícula 

 
armazenagem 

 
N00E00/NW 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
20 

 
10-20 

 
Fragmentos 
cerâmicos e 

líticos em md 
densidade 

(blocos/frags 
arenito),  

alguns carvões 
e restos 

faunísticos 
 

 
1 apêndice 

de 
suspensão 

 
Sim 

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos 
grandes c/ 
possível 

remontagem, 
principalmente 

setor N da 
quadrícula 

 
armazenagem 

 
N02E00/SE 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
20 

 
10-20 

 
Fragmentos 
cerâmicos e 

líticos (arenito) 
em alta 

densidade  
 

 
Bloco de 
arenito 

com 
marcas de 
uso (pqs 

depressões 
circulares e 
uma área 
mais lisa), 

1 frag 
cerâmico 
decorado 

 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos c/ 

possível 
remontagem, 
associados a 

bloco lítico c/ 
marcas de uso 

 
armazenagem 

 
N02E00/SW 

 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
20 

 
10-20  

 
 
 

 
Fragmentos 
cerâmicos e 

líticos (arenito) 
em alta 

densidade  
 

 
2 frag 

cerâmicos 
c/ 

decoração 
incisa, 2 c/ 
perfuração 

pós-
queima 

 
 
 
 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos 
diversos 

concentrados 
no canto SE da 

quadrícula 
 

 
armazenagem 
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QUADRA/ 
QUADRÍC 

 
DIMENS 

(m) 
 

 
PROF. 
ESCA 
(cm) 

 
CAMADA 
 MAIOR  
DENSID 

(cm) 
 

 
MATERIAL 

 
MATER  
ESPEC 

 
PRES 
CARV 

 
OSSOS 
HUM. 

 
ESTRUTURAS 

 
FUNÇÃO 

 
N02E00/NE 

 

 
1,00 X 
1,00 

 
30 

 
 
 
 

 
10-18 

 
 
 

20-25 

 
Fragmentos 
cerâmicos e 

líticos (arenito) 
em alta 

densidade  
Trecho 

remanescente 
de uma laje 

horizontal de 
argila queimada 
apenas por cima 
(continuação do 
N02E02/NW) 

 
_ 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos c/ 

possível 
remontagem, 
associados a 

blocos líticos, 
concentrados 
no setor E da 

quadrícula 

 
armazenagem 

 
N02E02/NW 

 
 
 

 
1,00 X 
1,00 

 
18 

 
10-18 

 
 
 

20-25 
 
 

 
Fragmentos 

cerâmicos em 
alta densidade, 
alguns blocos 

arenito  
Trecho 

remanescente 
de uma laje 

horizontal de 
argila queimada 
apenas por cima 
(continuação do 

N02E00/NE) 
 

 
Diversas 
bordas de 
vasilhas 

cerâmicas 

 
Não 

 
Não 

 
Grandes e 
espessos  
fratgs. 

cerâmicos c/ 
possível 

remontagem, 

 
armazenagem 

 
N02E02/NW/N 

 
1,00 x 
1,00 

 
50 

  
Material baixa 

densidade 

  
Não 

 
Não 

  

 
N02E02/NW/S 

 
1,00 x 
1,00 

 
80 

  
Material baixa 

densidade 

  
Não 

 
Não 

  

 
N02E02/SW 

 
 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
18 

 
10-18 

 
Fragmentos 

cerâmicos em 
alta densidade, 
diversos blocos 

grandes de 
arenito 

 

 
1 borda 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos  
grandes e 

espessos c/ 
possível 

remontagem; 
grds blocos de 
quartzito em 
distribuição 
subcircular 

 
Armazenagem 

 
N00E02/NW 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
18 

 
10-18 

 
Fragmentos 

cerâmicos em 
alta densidade, 
alguns blocos 

de arenito 
 

 
2 

apêndices 
de 

suspensão; 
3 fragts c/ 
perfuração 

pós 
queima, 1 

resto 
faunístico 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 

cerâmicos  c/ 
possível 

remontagem, 
principalmente 
na área centro-
E da quadrícula  

 
armazenagem 
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QUADRA/ 
QUADRÍC 

 
DIMENS 

(m) 
 

 
PROF. 
ESCA 
(cm) 

 
CAMADA 
 MAIOR  
DENSID 

(cm) 
 

 
MATERIAL 

 
MATER  
ESPEC 

 
PRES 
CARV 

 
OSSOS 
HUM. 

 
ESTRUTURAS 

 
FUNÇÃO 

 
N02E02/SE 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
18 

 
10-18 

 
Fragmentos 

cerâmicos em 
alta densidade; 

1 bloco de 
arenito 

 

 
2 bordas, 

uma c/ um 
grande 
gargalo 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 

cerâmicos  c/ 
possível 

remontagem, 
principalmente 
na área centro-
S da quadrícula 

 
Armazenagem 

 
N00E02/NE 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
18 

 
10-18) 

 
Fragmentos 

cerâmicos em 
md densidade; 
alguns  blocos 

de arenito 

 
1 

fragmento 
com 

perfuração 
pós-

queima 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos  
alguns c/ 
possível 

remontagem, 
principalmente 

no  
setor N da 
quadrícula 

 
Armazenagem 

 
N00E04/NW 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
18  

 
10-18 

 
Fragmentos 

cerâmicos em 
md densidade; 
alguns blocos 

de arenito 

 
1 apêndice 

de 
suspensão 

 
Não 

 
Não 

 
Fragmentos 
cerâmicos  
alguns c/ 
possível 

remontagem 

 
armazenagem 

 

 
N00E02/SE 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
40 

 
10-18 

 
Fragts 

cerâmicos 
diversos md 
densidade; 

fragts arenito, 
restos 

faunísticos, 
caramujos 

concentrados 
no setor E da 

quadrícula 

 
Diversas 
bordas, 
sendo 1 

decorada  

 
Sim 

 
Não 

 
Concentração 
do material no 

setor E da 
quadrícula, 
estrutura de 
combustão 

  

 
Cozinha 

 
N00E04/SW 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
 20 

 
10-20 

 
 Fragts 

cerâmicos 
diversos alta 
densidade; 

fragts arenito, 
restos 

faunísticos 
(principalmente 

caramujos) 
 

 
1 osso 

longo de 
fauna 

 
Sim  

 
Não 

 
2 concentrações 

de material – 
uma no setor W 
(continuidade 
c/ quadrícula 

anterior) e outra 
no setor centro-

E 

 
Cozinha 

 
N00E04/SE 

 

 
1,00 x 
1,00 

 
20 

 
10-20 

 
Fragts 

cerâmicos 
diversos em alta 

densidade; 
fragmentos de 
arenito, restos 

faunísticos 
(principalmente 

caramujos) 
 

 
1 apêndice 

de 
suspensão 

 
Sim 

 
Não 

 
Concentração 
de material no 

setor N da 
quadrícula 

 
cozinha 
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As escavações foram realizadas em quadrículas de 1,00 x 1,00m, assim distribuídas:  

 

• N00E00/SE – 1ª quadrícula aberta - até profundidade de 18/20cm 

• N00E00/NE - até profundidade de 18/20cm – 1ª ampliação 

• N00E00/NW - até profundidade de 18/20cm – 2ª ampliação 

• N02E00/SW e N02E00/SE - até profundidade de 18/20cm – 3ª ampliação 

• N02E00/NE até profundidade de 30cm; N02E02/NW até profundidade de 80cm, e 

N02E02/SW - até profundidade de 18/20cm – 4ª ampliação 

• N02E02/SE, N00E02/NE e N00E02/NW - até profundidade de 18/20cm –  5ª ampliação  

• N00E04/NW e N00E04/SW - até profundidade de 20cm, e N00E02/SE - até 

profundidade de 50cm – 6ª ampliação 

• N00E04/SE – até profundidade de 20cm - 7ª ampliação 

 

A estrutura era composta por fragmentos de grandes e espessas vasilhas cerâmicas de 

contorno infletido, quebradas in situ, e acompanhadas de fragmentos de outras vasilhas de formas 

e tamanhos diversos, inclusive alguns com decoração pintada.  

Faziam parte da estrutura diversos blocos e fragmentos de arenito, vários dos quais 

foram identificados como material bruto com transformação pelo uso. Dado as características e 

marcas de uso dessas peças pode-se propor que fossem utilizadas como bigornas, almofarizes e 

maceradores. A estrutura teve toda a sua área evidenciada, perfazendo 12m2. Considerando as 

características dessa estrutura, foram atribuídas a essa área as funções de processamento - 

provavelmente de vegetais (6m2), e de armazenagem (também 6m2).  

 

Contígua a essa área de uso presumível de processamento e armazenagem, as 

ampliações evidenciaram parcialmente uma área de 3m2 com características semelhantes à 

estrutura do Montículo-4, ou seja: fogueiras estruturadas com fragmentos de arenito, contendo 

caramujos gastrópodes, além de outros abundantes restos faunísticos, e uma profusão de cerâmica 

fragmentada que se apresentava com diversidade de formas, dimensões e acabamentos, muitos 

deles com restos de fuligem e alguns com pintura geométrica. Embora evidenciada apenas 
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parcialmente foi possível entender essa área como sendo de uma cozinha, contígua à área de 

armazenagem. 

Entendemos que se a escavação dessa área de cozinha fosse ampliada, possivelmente 

apresentaria dimensões avantajadas, como as do “cozinhão” do Montículo-4. Da mesma forma, 

se a escavação do Montículo-4 fosse ampliada, possivelmente chegaríamos a uma área de 

armazenagem contígua. 

Nesse setor foi também registrado, na extremidade norte da área de armazenagem, um 

pequeno trecho de um tipo de laje, forração ou piso, constituído por uma camada contínua de 

argila de dimensões 70 cm x 38 cm, e espessura média de 3,2 cm, sobre o solo arenoso do sítio. A 

pasta desse elemento de argila não contém antiplástico. 

As quadrículas em que se localizava a forração de argila foi escavada até uma 

profundidade 0,80m, e prospectada com cavadeira “boca-de-lobo” até 1,20m para investigar a 

possibilidade de tratar-se de cobertura de uma outra estrutura como, por exemplo, uma sepultura, 

ou ainda uma área de armazenagem enterrada. Como nada disso se confirmou ainda não se pode 

propor nenhuma função específica para esse elemento, mas apenas registrar sua ocorrência. 

O trecho de laje ou possível piso foi resgatado inteiro, e examinado em laboratório. 

Observou-se então que a face da argila que era voltada para cima é alisada e queimada, enquanto 

que a face inferior não recebeu acabamento e nem foi queimada, pois se desmancha quando em 

contato com a água. Conclui-se que essa espécie de laje ou forração seria moldada in loco, 

podendo ter sido queimada por cima.   

A análise do material cerâmico em laboratório revelou ainda a presença de muitos 

fragmentos com as mesmas características distribuídos pela área, o que sugere que a área dessa 

laje teria sido maior do que o trecho resgatado inteiro.  

 

 

Escavações de superfícies amplas em setor da grande área plana  

com estrutura arqueológica aflorada  

(N52W00 & Ampliações)  
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Na grande plataforma contínua mais elevada do eixo Norte-Sul foi registrada, a 52 

metros ao norte do ponto-zero, uma estrutura aflorada, composta por blocos de arenito, 

entremeados por grandes fragmentos cerâmicos, e que foi objeto de escavações.  

A evidenciação completa da estrutura aflorada requereu a abertura de uma área de 4m2, 

depois ampliada em função de estruturas que apareceram em estratos mais profundos.  

Quadrículas contíguas de 1,00 x 1,00m foram escavadas e as profundidades alcançadas são as 

que se seguem:  

 

• N52W00/NE – até profundidade de 60 cm 

• N52W00/SE – até profundidade de 60 cm 

• N52W00/NW – até profundidade de 95 cm 

• N52W00/SW – até profundidade de 100 cm 

• N50W00/NW – até profundidade de 90 cm 

• N54W02/SE/S – até profundidade de 100 cm 

• N52W02/NE – até profundidade de 110 cm 

• N52W02/SE/N – até profundidade de 110 cm 

• N52W02/SE/SE – até profundidade de 110 cm 

• N52W02/SE/SW – até profundidade de 50 cm 

• N50W02/NE/E – até profundidade de 90 cm 

• N50W02/NE/W – até profundidade de 20 cm 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 12 
Fotos da área de sepultamentos do Setor N52 (MT-PO-02) 
 
 

 
 
U
r
n
a
 
f

unerária acompanhada de 
fogueira e pequena vasilha 
contendo restos de peixe 

 
 

 
Grande vasilha bojuda  
contendo adornos e  
restos faunísticos  
 
 
 
 

 
  Urna, grande vasilha de cozinhar e manchas de fogueira 
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TABELA G - Áreas escavadas e resultados gerais do Setor N52  
 

 
QUADRA/ 
QUADRIC 

 
DIMENS 

 

 
PROF 
ESCA 

 
CAMAD 
 MAIOR  
DENSI 

 

 
MATERIAL 

 

 
MATERIAL 
ESPECIAL 

 

 
PRES 
 CAR 

 
OSSO 
HUM 

 
ESTRUTURAS 

 

 
FUNÇÃ

O 

 
N52W00/ 

NE 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
60cm 

 
Em todos 
os níveis, 
inclusive 
superfície 

 
46cm 

 
 

 
Material 

cerâmico, 
lítico, em 

baixa 
densidade 
Fogueira-3 
Crânio de 

preá 

 
 
 
 
 
 

Crânio de 
preá 

 
Sim 

 
 
 

Sim  

 
 

 
Fogueira-3 

(mancha de combustão, 
cinzas, carvão e restos 

faunísticos) 

 
funerária 

 
N52W00/ 

SE 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
60cm 

 
Em todos 
os níveis, 
inclusive 
superfície 

 

 
Material 

cerâmico, 
lítico, 

faunístico, em 
baixa 

densidade 

 
 

 
Sim 

 
Sim 

 
- 

 
funerária 

 
N52W00/ 

NW 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
95cm 

 
Superfíci

e 
 
 
 

25cm 
 
 
 

75cm 
 

74cm 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

2 pqs lâminas 
de machado 

metálicas 
(oferendas) 
Fogueira-6 
Fogueira-7  

 
 
 
 
 

2 pqs lâminas 
de machado 

metálicas 
(oferendas) 

 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 

 
Concentração de grds 

fragmentos cerâmicos e 
blocos de quartzito 

2 pqs lâminas  
machado/cunhas 

metálics associadas a 2 
pequenos blocos de 

quartzito 
Fogs. 6 e 7 (mancha de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos) 

 
funerária 

 
N52W00/ 

SW 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
100cm 

 
Superfíci

e 
 
 
 

28cm 
 
 
 

32/40cm 
 

43cm 
 

60/75cm 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

Bojo de urna-
2 no perfil 
parede sul, 

fogueira com 
restos 

faunísticos 
Fogueira-1 
Fogs.- 2 e 5 

 
 
 
 
 
 

Urna 
funerária 

 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 

 
Bojo de urna-2 no perfil 

sul, acompanhada de 
fogueiras 1,2 e 5 

(manchas de 
combustão, cinzas, 

carvão e restos 
faunísticos), a 

Fogueira-5 com pq 
vasilha quebrada in situ 

c/ restos de peixe 
 
 

 
funerária 

 
N50W00/ 

NW 
 
 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
90cm 

 
 
 
 

75/85 

 
Boca e bojo 

urna-2 
 

Fogueira-9 

 
Urna- 

funerária 

 
Sim 

 
 

Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 

 
Urna-2  

Fogueira-9 (mancha de 
combustão, cinzas, 

carvão e restos 
faunísticos), associada à 

urna-2 

 
funerária 

 
 
 
 

 
N54W02/ 

SE/S 
 

 
0,50 x 
1,00 

 
100cm 

 
 

 
Fogueira-11 

  
Sim 

 
Sim 

 
Fogueira 11 (mancha de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos), associada à 
urna-1 

 

 
funerária 
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QUADRA/ 
QUADRIC 

 
DIMENS 

 

 
PROF 
ESCA 

 
CAMAD 
 MAIOR  
DENSI 

 

 
MATERIAL 

 

 
MATERIAL 
ESPECIAL 

 

 
PRES 
 CAR 

 
OSSO
HUM 

 
ESTRUTURAS 

 

 
FUNÇÃ

O 

 
N52W02/ 

NE 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
110cm 

 
Superfíci
e 
 
 

25cm 
 

36-40cm 
 

95cm 
 

110cm 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

Boca de urna 
 

Fogueira-4  
 

Fogueira-10 
Base de urna 

 
 
 
 
 
 

Urna 
funerária 

 
 
 
 

 
Sim 

 
Sim 

 
Urna-1acompanhada de 

Fogueiras-4 e 10 
(manchas de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos), associadas 
à urna-1 

 
funerária 

 
N52W02/ 

SE/N 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
110cm 

 
Superfíci

e 
 
 
 

85cm 
 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

 
Bojo de urna3 
na parede W 

 
 
 
 
 
 

Urna 
funerária 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

 
Concentração de grds 

fragmentos cerâmicos e 
blocos de quartzito 

 
Bojo de urna-3 

 
 
 

 
funerária 

 
N52W02/ 

SE/SE 
 

 
0,50  x 

0,50 
 

110cm 
 

superfície 
 

Concentração 
de grds 

fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

  
Sim 

 
Sim 

  
funerária 

 
N52W02/ 

SE/SW 

 
0,50 x 
0,50 

 
50cm 

 
 

 
 
 

  
Sim 

 
Sim 

  
Funerária 

 
N50W02/ 

NE/E 
 

 
1,00 x 
0,50 

 
90cm 

 
75/95cm 

 
Fogueira-8 

  
Sim 

 
Sim 

 
Fogueira-8 (mancha de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos), associada à 
urna-2 

 
funerária 

 
N50W02/ 

NE/W 
 

 
1,00 x 
0,50 

 
20cm 

 
 

   
Sim 

 
Sim 

  
funerária 
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TABELA G - Áreas escavadas e resultados gerais do Setor N52  
 

 
QUADRA/ 
QUADRIC 

 
DIMENS 

 

 
PROF 
ESCA 

 
CAMAD 
 MAIOR  
DENSI 

 

 
MATERIAL 

 

 
MATERIAL 
ESPECIAL 

 

 
PRES 
 CAR 

 
OSSO 
HUM 

 
ESTRUTURAS 

 

 
FUNÇÃ

O 

 
N52W00/ 

NE 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
60cm 

 
Em todos 
os níveis, 
inclusive 
superfície 

 
46cm 

 
 

 
Material 

cerâmico, 
lítico, em 

baixa 
densidade 
Fogueira-3 
Crânio de 

preá 

 
 
 
 
 
 

Crânio de 
preá 

 
Sim 

 
 
 

Sim  

 
 

 
Fogueira-3 

(mancha de combustão, 
cinzas, carvão e restos 

faunísticos) 

 
funerária 

 
N52W00/ 

SE 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
60cm 

 
Em todos 
os níveis, 
inclusive 
superfície 

 

 
Material 

cerâmico, 
lítico, 

faunístico, em 
baixa 

densidade 

 
 

 
Sim 

 
Sim 

 
- 

 
funerária 

 
N52W00/ 

NW 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
95cm 

 
Superfíci

e 
 
 
 

25cm 
 
 
 

75cm 
 

74cm 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

2 pqs lâminas 
de machado 

metálicas 
(oferendas) 
Fogueira-6 
Fogueira-7  

 
 
 
 
 

2 pqs lâminas 
de machado 

metálicas 
(oferendas) 

 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 

 
Concentração de grds 

fragmentos cerâmicos e 
blocos de quartzito 

2 pqs lâminas  
machado/cunhas 

metálics associadas a 2 
pequenos blocos de 

quartzito 
Fogs. 6 e 7 (mancha de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos) 

 
funerária 

 
N52W00/ 

SW 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
100cm 

 
Superfíci

e 
 
 
 

28cm 
 
 
 

32/40cm 
 

43cm 
 

60/75cm 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

Bojo de urna-
2 no perfil 
parede sul, 

fogueira com 
restos 

faunísticos 
Fogueira-1 
Fogs.- 2 e 5 

 
 
 
 
 
 

Urna 
funerária 

 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 

 
Bojo de urna-2 no perfil 

sul, acompanhada de 
fogueiras 1,2 e 5 

(manchas de 
combustão, cinzas, 

carvão e restos 
faunísticos), a 

Fogueira-5 com pq 
vasilha quebrada in situ 

c/ restos de peixe 
 
 

 
funerária 

 
N50W00/ 

NW 
 
 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
90cm 

 
 
 
 

75/85 

 
Boca e bojo 

urna-2 
 

Fogueira-9 

 
Urna- 

funerária 

 
Sim 

 
 

Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 

 
Urna-2  

Fogueira-9 (mancha de 
combustão, cinzas, 

carvão e restos 
faunísticos), associada à 

urna-2 

 
funerária 

 
 
 
 

 
N54W02/ 

SE/S 
 

 
0,50 x 
1,00 

 
100cm 

 
 

 
Fogueira-11 

  
Sim 

 
Sim 

 
Fogueira 11 (mancha de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos), associada à 
urna-1 

 

 
funerária 



    139 
 

 
QUADRA/ 
QUADRIC 

 
DIMENS 

 

 
PROF 
ESCA 

 
CAMAD 
 MAIOR  
DENSI 

 

 
MATERIAL 

 

 
MATERIAL 
ESPECIAL 

 

 
PRES 
 CAR 

 
OSSO
HUM 

 
ESTRUTURAS 

 

 
FUNÇÃ

O 

 
N52W02/ 

NE 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
110cm 

 
Superfíci
e 
 
 

25cm 
 

36-40cm 
 

95cm 
 

110cm 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

Boca de urna 
 

Fogueira-4  
 

Fogueira-10 
Base de urna 

 
 
 
 
 
 

Urna 
funerária 

 
 
 
 

 
Sim 

 
Sim 

 
Urna-1acompanhada de 

Fogueiras-4 e 10 
(manchas de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos), associadas 
à urna-1 

 
funerária 

 
N52W02/ 

SE/N 
 

 
1,00 x 
1,00 

 
110cm 

 
Superfíci

e 
 
 
 

85cm 
 

 
Concentração 

de grds 
fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

 
Bojo de urna3 
na parede W 

 
 
 
 
 
 

Urna 
funerária 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

 
Sim 

 
 
 

Sim 
 
 
 

 
Concentração de grds 

fragmentos cerâmicos e 
blocos de quartzito 

 
Bojo de urna-3 

 
 
 

 
funerária 

 
N52W02/ 

SE/SE 
 

 
0,50  x 

0,50 
 

110cm 
 

superfície 
 

Concentração 
de grds 

fragmentos 
cerâmicos e 
blocos de 
quartzito 

  
Sim 

 
Sim 

  
funerária 

 
N52W02/ 

SE/SW 

 
0,50 x 
0,50 

 
50cm 

 
 

 
 
 

  
Sim 

 
Sim 

  
Funerária 

 
N50W02/ 

NE/E 
 

 
1,00 x 
0,50 

 
90cm 

 
75/95cm 

 
Fogueira-8 

  
Sim 

 
Sim 

 
Fogueira-8 (mancha de 

combustão, cinzas, 
carvão e restos 

faunísticos), associada à 
urna-2 

 
funerária 

 
N50W02/ 

NE/W 
 

 
1,00 x 
0,50 

 
20cm 

 
 

   
Sim 

 
Sim 

  
funerária 

 
 

 

 A base da estrutura aflorada foi registrada a 17 cm de profundidade, na qual se soltou a 

maioria dos fragmentos. Alguns fragmentos cerâmicos alcançaram uma profundidade de 25 cm. 

Nessa mesma camada estratigráfica foi registrado material cerâmico não queimado, aventando a 

possibilidade de que pudesse ter constituído uma espécie de piso ou laje de forração, já registrado 

no setor N00E00 & Ampliações. 
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Iniciada a escavação com a quadra N52W00, a área foi ampliada até um total de 8,5 m2. 

Grande parte da área foi escavada até 0,95m, algumas quadrículas até 1,10m, e em outras, a 

escavação foi interrompida antes que se alcançassem essas profundidades.  Sob o material 

estruturado aflorado, composto por grandes fragmentos cerâmicos e blocos de arenito, foram 

resgatadas duas grandes vasilhas cerâmicas inteiras, que eram cobertas por outras, a guisa de 

tampas, essas últimas quebradas in situ. As bocas das duas vasilhas inteiras estavam a 

profundidades de 23 cm (vasilha-1) e 27cm (vasilha-2), e as suas bases repousavam a 1,10m e 

0,95m, respectivamente. 

Ao longo da estratigrafia diversas fogueiras foram registradas no entorno dessas grandes 

vasilhas, bem como no espaço circundante. Carvões e restos faunísticos foram registrados desde 

os níveis mais superficiais até a base das escavações, nível de base das vasilhas. Além dos 

abundantes restos faunísticos presentes nas fogueiras, alguns deles sugeriam deposição primária, 

como é o caso dos restos de um peixe apresentando vértebras em conexão, e alguns ossos de um 

roedor (preá) aparentemente articulados. Uma pequena vasilha quebrada in situ continha restos de 

peixe (vértebras e escamas). Além desses itens, foram encontradas duas pequenas lâminas 

metálicas em forma de cunhas, com gumes em uma das extremidades, ao lado da vasilha-1, e no 

nível de sua boca. 

Aqui, ao contrário do que ocorreu na área escavada da Quadra N142W84 & 

Ampliações, que apresentou uma grande profusão de materiais distribuindo-se caoticamente por 

toda a estrutura, observou-se uma extrema organização dos vestígios: grandes vasilhas 

depositadas de forma a garantir um espaço entre elas, fogueiras com limites bem delineados 

contendo restos faunísticos, e diversos itens depositados no entorno das vasilhas.  

Considerando-se o contexto cultural e os vestígios arqueológicos apresentados por 

essa estrutura, atribuímos a essa área a função de cemitério, o que foi possível confirmar com 

a decapagem do conteúdo das vasilhas, realizada posteriormente em laboratório. 

Ao término das escavações dessa área foi evidenciado, na parede oeste de uma das 

quadras, o bojo de uma outra grande vasilha, indicação de não ter sido escavada a área de 

sepultamentos em toda a sua extensão.     
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Escavações de superfícies amplas no Montículo-5 

(Quadrículas N302W84/NW e N304W86/NE/NW)  

 

Esta área elevada foi identificada pelo levantamento topográfico a 302m ao norte e 

84m a oeste do marco-zero.  

Desde a superfície observou-se, pelas características do sedimento, semelhante ao 

sedimento natural da cordilheira onde está implantado o sítio, que aí não teria havido 

formação da camada húmica registrada nos trechos arqueologicamente férteis já escavados.   

Uma quadrícula de 1,00m x 1,00m (N302W84/NW) foi escavada em níveis 

artificiais de 10 cm, até uma profundidade de 0,50m. Devido à baixíssima densidade de 

material arqueológico, a partir daí se prospectou com cavadeira tipo “boca-de-lobo” até uma 

profundidade de 1,00m.  

Em superfície e no nível-1 não foi obtido nenhum material. Do nível-2 (10-20cm) 

foram resgatados, em peneira, alguns materiais em baixa densidade: alguns restos faunísticos, 

dois fragmentos cerâmicos, 3 dentes humanos e uma pequena lasca de arenito obtida por 

percussão mole.  A despeito do sugestivo material obtido no nível-2, os demais níveis 

apresentaram material em baixíssima densidade.  

Um quadrante de uma outra quadrícula (N304W86/NE/NW) também foi aberto no 

montículo-5 até a profundidade de 0,50m e a partir daí utilizou-se cavadeira tipo “boca-de-

lobo” até uma profundidade de 1,00m. Tal prospecção apresentou o mesmo sedimento claro e 

material extremamente ocasional, não passando de um único fragmento cerâmico, e em apenas 

alguns níveis.  

Considerando-se a natureza do solo e ainda a alta densidade de material 

arqueológico registrado nas áreas de uso identificadas no sítio, em contraste com essa que 

apresenta apenas sedimento arenoso claro e baixíssima densidade de material arqueológico, 

pode-se propor que se trataria de um trecho naturalmente mais elevado.  
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Ao mesmo tempo, a ocorrência de alguns elementos que geralmente ocorrem em 

contexto funerário, como dentes humanos, cerâmica decorada e possível escarificador 

(pequena lasca de arenito), sugere que esse montículo não tenha sido usado intensamente ou, 

ainda, que o tipo de uso daquele espaço não teve como conseqüência a formação de refugo ou 

acúmulo de matéria orgânica, a exemplo de um uso ritual e/ou social. 

Considerando a sua localização numa extremidade do sítio, pode-se cogitar ainda 

da possibilidade de o mesmo representar uma ampliação da área do sítio, antes que viesse a 

ficar despovoado.  

 

Prospecção do Montículo-6 (Quadrícula N00E80/SW/SW)   

Esta área elevada foi identificada pelo levantamento topográfico a 80m a leste do 

marco-zero.  Esse montículo foi inicialmente considerado como um aterro construído pela 

ocupação atual, para transposição da baía para acesso da sede da fazenda ao retiro denominado 

Santo Antônio. Tal informação foi fornecida pelos moradores da fazenda que se lembravam de 

sua construção, na década de 70 passada.  No entanto, uma prospecção realizada incidiu sobre 

material estruturado, sendo posteriormente descoberto que a área de aterro recente era uma 

outra, um pouco mais próxima da baía.  

A escavação de uma pequena quadrícula de 0,50m x 0,50m evidenciou material 

arqueológico desde a subsuperfície até 0,25m de profundidade, quando foi interrompida para 

preservar a parte de uma estrutura que foi evidenciada. Os vestígios eram compostos por 

diversificados fragmentos cerâmicos e de arenito, caramujos gastrópodes e outros restos 

faunísticos apresentando sinais de queima, e pontos de carvão, composição idêntica àquela 

registrada nas áreas de cozinha identificadas nos setores das Quadras N00E00 (cozinha contígua 

à área de armazenagem e processamento) e N148W84 (cozinhão). 

Considerando que a construção de um aterro com máquina de lâmina ou trator não 

poderia ter deixado intacta uma estrutura tão próxima à superfície, ou seja, no próprio pacote 

adicionado, o suposto “aterro recente” passou a ser considerado como um outro montículo.  
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Intervenções nos supostos Montículos 7, 8 e 9  

Três áreas mais elevadas identificadas anteriormente pelo levantamento 

topográfico e consideradas como montículos, foram reavaliadas após a realização de  

intervenções, e estão sendo agora entendidas apenas como ondulações do terreno, em uma 

área de influência do sítio. Esses três pontos estão localizados numa baixada úmida, a leste do 

sítio, onde as inundações depositam argila (ver planta topográfica).   

No ponto mais alto, que corresponderia ao montículo-7, foram realizadas duas 

sondagens de 0,50 x 0,50m por 0,20m de profundidade, numa argila extremamente compacta a 

ponto de ser inviável tanto o trabalho com colher, como passar o sedimento pela peneira. As 

intervenções feitas deram como resultado apenas a presença de material arqueológico 

ocasional. Adicionalmente, a umidade presente mesmo na estação seca atesta a inadequação 

daquela área para a ocupação humana, a menos que fosse aterrada.  

Nos pontos que corresponderiam aos montículos 8 e 9 foram feitas várias 

sondagens com cavadeira boca-de-lobo apresentando, da mesma forma, material ocasional na 

argila compacta e úmida.   

 

Linhas de prospecção – ( quadrículas de 1,0m  x 1,0 m e de  0,5m x 0,5m)  

Além da investigação dos montículos, aqui entendidos como áreas que apresentariam 

material estruturado, considerou-se necessária a investigação de áreas intermontículos. Foram 

realizadas, através de escavações de 0,5m x 0,5m, e com cavadeira boca-de-lobo, num diâmetro 

médio de 30cm, quatro linhas de prospecções, detalhadas a seguir. 

 

Linha de Prospecção-1 

Linha no sentido NW-SE, partindo de um ponto do Montículo-1 até o Montículo-2  

Teve dois pontos intermediários prospectados com cavadeira “boca-de-lobo”, até uma 

profundidade de 0,70m expondo, desde a superfície, apenas sedimento arenoso fino, de coloração 
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clara, característico das áreas arqueologicamente estéreis da cordilheira, ou seja, de origem 

natural.   

    Linha de Prospecção-2 (N00) 

Linha no sentido W-E, partindo da margem da baía, passando pelo marco-zero (Montículo-3) e 

finalizada no Montículo-1. 

Nessa linha foram realizadas 6 sondagens de dimensões 0,50m x 0,50m: 3 entre a 

margem da baía e o Montículo-3 (marco-zero), e mais 3 entre este e o Montículo-1.  

Nessa linha todos os pontos foram arqueologicamente férteis, sendo que os 

prospectados entre o Montículo 3 (ponto-zero) e a margem da baía apresentaram alguns artefatos 

e uma densidade de material arqueológico mais expressiva, sugerindo atividades que teriam 

concorrido para uma maior formação de refugo. O ponto mais próximo ao Montículo-1 

apresentou material em baixa densidade, podendo ser entendido como área de influência daquele. 

Dois pontos prospectados tiveram comportamento diferente dos demais, revelando 

maior densidade de material e mesmo material estruturado. Um deles, localizado entre o 

Montículo-3 e a baía, a 40 metros do primeiro, apresentou um pacote arqueologicamente fértil 

desde a superfície até 0,70m de profundidade quando ocorreu a base arenítica desagregada. Ao 

longo da estratigrafia registrou-se material cerâmico e lítico, carvões, restos faunísticos 

queimados e fragmentos de adorno elaborado sobre matéria prima lítica. A camada que 

apresentou maior densidade de material arqueológico compreende do nível-2 ao nível-5, ou seja, 

de 10 a 50cm de profundidade. O outro ponto de interesse é aquele que corresponde à prospecção 

realizada no Montículo-6, e cuja prospecção incidiu sobre uma estrutura de combustão, provável 

área de cozinha, a cerca de 0,25 m de profundidade.  

Linha de Prospecção-3 (N152) 

Linha prospectada no sentido W-E, partindo da margem da baía, passando pelo 

Montículo-4, e finalizando na baixada argilosa dos supostos montículos 7, 8 e 9.  Nessa linha 

foram feitas duas prospecções além daquelas realizadas nos supostos montículos 7, 8 e 9.  
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Uma das prospecções (N142W36/SW), de 1,00m x 1,00m foi realizada junto à baía, 

no extremo W da linha, apresentando alta densidade de material arqueológico desde subsuperfície 

até 0,50m de profundidade, quando é alcançada a base arenítica do sítio. Nesse ponto não foi 

registrada, no entanto, nenhuma estrutura. A outra prospecção (N144E32/SE) também de 1,00m 

x 1,00m foi realizada, apresentando material arqueológico em média densidade.  

Linha de Prospecção-4 (W84) 

Linha prospectada no sentido S-N, partindo do Montículo-4 e finalizada no 

Montículo-5. Nessa linha foram feitas três prospecções de dimensões 0,50m x 0,50m, além 

daquelas realizadas no próprio Montículo-5, cujos resultados já foram relatados. 

No primeiro ponto aberto registrou-se material arqueológico em densidade baixa, com 

um aumento no nível-5, para em seguida ficar ausente. À cerca de 0,65m de profundidade o 

sedimento arenoso ficou claro, com ausência de matéria orgânica. 

No segundo ponto aberto registrou-se material arqueológico cerâmico, lítico, 

faunístico, e carvão, desde o nível-1, em média densidade. O nível-5 apresentou restos faunísticos 

em alta densidade. Uma mancha de fogueira com carvão e cinzas já se fazia nítida a 43cm de 

profundidade. A prospecção foi interrompida a 50cm de profundidade para não alterar a estrutura. 

No terceiro ponto aberto registrou-se material arqueológico em baixíssima densidade 

até o nível-4, após o que fica ausente. A partir de 0,50m de profundidade prospectou-se até 

1,00m, sem aparecer nenhum material, e ocorrendo o mesmo sedimento arenoso claro.   

 

3.4.3 O Sítio Arrozal Nativo do Garceira (MT-PO-143) 

Esse sítio foi localizado no extremo sul do braço oeste da cordilheira Jacaré, junto ao 

Coricho Garceira, que o separa da Serra Boiada. Recebeu esse nome devido à proximidade que 

guarda do arrozal. É acessado por terra, a partir do sítio Jacaré, do qual dista cerca de 3,3 km. Sua 

localização tomada por GPS forneceu: 21K 0420233 e UTM 8146624.  

Foi realizado o levantamento topográfico do sítio, com curvas eqüidistantes de 0,20m. 

O levantamento forneceu as medidas 130m para um eixo NW-SE e 90m para um eixo ortogonal 
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àquele. A área é de aproximadamente 11.600m2, isto é, 1,16 hectares, e se eleva até 1,00m acima 

do nível normal da cordilheira, isto é, da sua plataforma mais extensa. Na ocasião, em plena 

estação seca, o desnível entre a água do coricho e a altura da grande plataforma da cordilheira era 

de 1,40m.  A localização do sítio é extremamente sugestiva, nas imediações do arrozal nativo e 

dentro da mesma catchment area que os demais sítios em estudo, tomada a partir do 

Descalvados-I.  

A área apresenta o sedimento arenoso de coloração clara, típico dessa cordilheira, 

porém com uma camada superficial mais húmica. Além da cobertura vegetal atual, de capim 

braquiária, apresenta muitas árvores de espécies utilizadas para alimentação humana, como o 

acuri (Scheelea phalerata), a bocaiúva (Acrocomia aculeata) e o manduvi (Sterculia apetala), 

espécies que, como já vimos, têm sido tomadas, muitas vezes com sucesso, como indicadores de 

sítios arqueológicos. 

O estado de conservação do sítio ainda não pode ser avaliado. Da mesma forma que o 

sítio Jacaré, teria sido arado apenas uma vez, a uma profundidade de 20cm, para formação da 

pastagem com o capim braquiária, que ainda está presente até os dias de hoje. Este seria o único 

impacto antrópico sofrido pelo sítio.  

Devido à baixa visibilidade arqueológica decorrente da cobertura vegetal atual não foi 

possível verificar a possível ocorrência de estruturas arqueológicas afloradas, como aconteceu em 

outros sítios. Desta forma, apenas a execução de escavações poderá elucidar se há estratos 

arqueológicos intactos ou, no caso do sítio ser muito raso, a ação do arado teria destruído 

possíveis estruturas, e fragmentado demasiadamente o material. Neste último caso, poderiam 

ainda estar presentes, em estratos mais profundos, ao menos estruturas funerárias.  

Como nos demais sítios, foi realizada uma coleta sistemática de subsuperfície (5cm de 

profundidade) em quadras de 2,0m x 2,0m ao longo de uma eixo. O material arqueológico obtido 

por meio dessa coleta fornecerá indicações sobre filiação cultural e densidade de material 

arqueológico, dados de que nos valeremos para discutir as questões relativas a sistema de sítios e 

a possíveis contatos entre grupos distintos. 
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FIGURA 13 - Planta topográfica do sitio Arrozal Nativo (MT-PO-143) 
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Para investigar possíveis mudanças no material cultural ao longo do tempo, bem como 

coletar amostras de material para datação, foi realizado um poço-teste de 1,00m x 1,00m, que foi 

escavado em níveis artificiais de 0,10m, até a base concrecionária, localizada a 1,20m de 

profundidade. Tais dados serão de extrema importância para o direcionamento da discussão da 

variabilidade cultural para um contexto sincrônico ou diacrônico.    

 O poço-teste evidenciou uma estratigrafia composta de um pacote de sedimento húmico-

arenoso marrom escuro na camada mais superficial, que vai ficando mais claro à medida que 

também diminui, até desaparecer, o material arqueológico. Todo o pacote apresentou material 

cerâmico em baixa a média densidade, em meio a muito caramujo gastrópode. A 1,10m de 

profundidade o sedimento fica claro (bege), e a partir daí o material cultural desaparece. Foi 

verificada a continuidade do sedimento claro até 1,80m, com cavadeira tipo “boca-de-lobo”.  

 

3.4.4 O Sítio Bananal do Acuri (MT-PO-142) 

 

O Bananal do Acuri é um sítio arqueológico localizado na Baía do Miguel. Seu acesso se 

dá por barco, pela margem esquerda do rio Paraguai, adentrando pelo coricho denominado 

Furado do Miguel, que sai quase em frente à sede da Fazenda Descalvados. Também é possível 

acessá-lo pela sede do retiro Paratudal, rio acima, onde sai outro braço do coricho. Dista, por sua 

vez, cerca de 3,3 km, em linha reta, do sítio Descalvados-I. Sua localização tomada por GPS 

forneceu: 21K 0419726 e UTM 8153082. 

Foi realizado o levantamento topográfico do sítio Bananal do Acuri, com curvas 

eqüidistantes de 0,20m. O levantamento forneceu as medidas aproximadas de 95m no sentido E-

W e 60m em sentido N-S. A área é de cerca de 2.850m2. A altura máxima do aterro num ponto 

central é de 1,60m, sendo que no nível de 1,20m há uma grande plataforma.  

Nas cordilheiras que contornam essa baía está instalada uma densa vegetação arbórea, com 

significativa quantidade de cambará (Vochysia divergens), madeira tradicionalmente usada pelos 
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pantaneiros para a produção de canoas monolíticas, esculpidas em troncos. Por ocasião dos 

trabalhos de campo, essas árvores estavam em plena floração, compondo longos cordões de copas 

amarelas que indicavam a direção do desenvolvimento daqueles diques marginais. O sítio 

descoberto recebeu o nome de Bananal do Acuri em referência à sua cobertura vegetal, formada 

por um bananal envolvido por palmeiras acuri (Scheelea phalerata), situação que no Pantanal 

pode ser tomada como indicador de provável ocupação por grupos Guató.  

Outro aspecto importante é que o bananal é separado dos acurizais circundantes por 

estreitas vazantes, apresentando ainda um nível mais elevado do que os demais. A terra aí é bem 

preta, assemelhando-se à “borra de café”. No desnível circundante que separa aquele sítio do 

nível da água observa-se uma expressiva quantidade de blocos de arenito, material muito 

abundante na área, devido à proximidade do Morro São João, e que sugere uma estruturação 

juntamente com a terra preta. Embora seja necessária uma investigação mais aprofundada, pode-

se sugerir tratar-se o Bananal do Acuri de um aterro antrópico estruturado sobre cordilheira.  

Aqui é oportuno ressaltar a importância da realização de um projeto para o estudo 

sistemático da composição das camadas estratigráficas de diversos sítios supostamente 

compostos por aterros antrópicos, com vistas a discutir as diversas estratégias de criação de 

plataformas elevadas na planície alagável, adotadas pelas populações pré-coloniais.  

Áreas do bananal e dos acurizais de seu entorno foram objeto de prospecções de superfície, 

apresentando material arqueológico somente as do primeiro. Os materiais arqueológicos estão 

representados por material cerâmico, lítico e ósseo (de fauna e humano).   

Como nos outros sítios, foi realizada coleta sistemática de subsuperfície (profundidade de 

5 cm) em quadras de 2,0m x 2,0m ao longo de um eixo longitudinal (W-E), ocasião em que, além 

do material cerâmico e fragmentos de arenito, foi encontrada uma ponta óssea trabalhada. Tal 

coleta será usada para dar indicações sobre a filiação cultural e a densidade de material 

arqueológico, dados de que nos valeremos para discutir as questões relativas a sistema de sítios e 

a possíveis contatos entre grupos distintos. 
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FIGURA 14 - Planta topográfica do sitio Bananal do Acuri (MT-PO-142) 
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FIGURA 15 
Fotos: sítio Bananal do Acuri  (MT-PO-042)  
 

 
  Baía do Miguel onde está localizado o sítio Bananal do Acuri, tendo ao fundo o rio Paraguai e o  
                sítio MT-PO-01 (sede da Fazenda Descalvados) 
 

 
 Baía do Miguel com o sítio Bananal do Acuri no centro e em baixo na foto (ver bananal) 
 



 

 
Sítio Bananal do Acuri a esquerda e em baixo na foto (ver bananal) 
 

Interior do sítio Bananal do Acuri (MT-PO-142)   
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Com objetivo de investigar possíveis mudanças no material cultural ao longo da 

estratigrafia, bem como coletar amostras de material para datação, foi realizado um poço-teste de 

1,00m x 1,00m, escavado em níveis artificiais de 0,10m. Tais dados nos ajudarão a direcionar a 

discussão da variabilidade cultural para um contexto sincrônico ou diacrônico.   A realização do 

poço-teste alcançou uma profundidade de 0,80m, quando se atingiu parte de um sepultamento de 

um indivíduo jovem – aparentemente um adolescente, o que motivou a interrupção dos trabalhos. 

Nesse sítio o solo de composição argilo-arenosa, de coloração escura está presente em todo 

o pacote escavado, sendo marcante a presença de muito caramujo gastrópode, bem como de 

fragmentos de arenito.  

O material arqueológico cerâmico apresenta-se em grande quantidade desde a 

subsuperfície até uma profundidade de 0,35m, quando sua densidade se torna baixa. Restos 

faunísticos estão presentes em todos os níveis. No nível-3 (20 a 30 cm) ocorreu uma falange 

humana e no nível-5 (40 a 50cm) foram coletados corantes. No nível-8, como já foi dito, chegou-

se a um sepultamento.     

 

 

* 
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CAPÍTULO 4 

O MATERIAL LÍTICO ARQUEOLÓGICO DO PANTANAL DE CÁCERES 
 

O material arqueológico coletado nas etapas de campo compõe-se de restos 

faunísticos, restos florísticos, ossos humanos, carvões, materiais líticos, materiais cerâmicos, e 

algumas peças metálicas, entre outros do período histórico. 

Dentre os diversos tipos de material, apenas os líticos e cerâmicos foram 

contemplados por análises sistemáticas no âmbito desse projeto. Os demais, na falta de estudos 

específicos fornecem, no momento, apenas algumas informações complementares. No entanto, 

dado o seu alto potencial informativo, deverão ser objeto de investigações mais aprofundadas, 

no âmbito de futuros projetos.  

Diversas estruturas evidenciadas fornecem os primeiros dados sobre a organização 

espacial dos sítios, particularmente do sítio Jacaré (MT-PO-02), associado à ocupação 

Descalvados, objeto de escavações mais intensivas. 

O conteúdo das vasilhas cerâmicas também foi avaliado, porém apenas 

macroscopicamente, a despeito do seu potencial para exames mais específicos, a exemplo da 

análise de amido. Dado o uso diverso das vasilhas cerâmicas, quer no cumprimento de funções 

domésticas, quanto de funções rituais, esses conteúdos foram muito úteis na identificação de 

diferentes categorias de vasilhas, bem como na atribuição de funções para os espaços dentro dos 

assentamentos. 

O material cerâmico e lítico coletado nos quatro sítios trabalhados foram analisados 

mediante a aplicação de chaves de classificação específicas. Foram analisadas 9.228 peças 

líticas e 19.469 peças cerâmicas, que compõem bancos de dados.  

Para a análise do material lítico, embora tenham sido consultados diversos manuais, 

devido às suas especificidades foram utilizados principalmente os aportes de Prous & Lima 

(1986/1990), Prous (1986/1990) Prous, Moura & Lima (1991) e Andefsky Jr (1998).     

Para a análise do material cerâmico, foram usados diversos manuais como o clássico 

Shepard (1985), além de Orton, Tyers & Vince (1997), Sinopoli (1991), e Rice (1987). 



    154 
 

A natureza e a distribuição espacial desses materiais considerados no seu contexto 

cultural deverão fornecer a base para a discussão de aspectos da ocupação pré-colonial da área 

por dois distintos grupos ceramistas. 

O material lítico nas ocupações ceramistas do Pantanal de Cáceres oferece 

oportunidade para o tratamento de questões que vão além da costumeira atribuição de função aos 

artefatos, que muitas vezes tem reduzido o papel do material lítico de grupos ceramistas ao de 

mera ferramenta auxiliar na inferência de atividades de subsistência. 

 Aqui, ao contrário, o conjunto artefatual lítico das populações ceramistas permite 

tratar de questões tanto práticas quanto simbólicas, à medida que extrapola as funções cotidianas 

de subsistência, tomando parte, de forma contundente, em eventos de caráter social e ritualístico.  

Desde as primeiras incursões que realizamos no Pantanal de Cáceres em 1994, o 

material arqueológico lítico nos chamou a atenção, especialmente por apresentar artefatos 

elaborados sobre matérias-primas cujas fontes são desconhecidas na região: adornos elaborados 

sobre rochas silicosas microcristalinas e fibrosas62, e lâminas de machado elaboradas sobre 

rochas de origem vulcânica. 

Nas coletas sistemáticas de material arqueológico realizadas em 1997, em onze sítios 

de aterro na planície alagável63, o material lítico foi apenas ocasional, a despeito da ocorrência de 

alguns artefatos. Devido à diminuta presença ou ausência quase total de resíduos de lascamento, e 

ainda no fato dos artefatos apresentarem-se polidos dificultando, ainda mais, a identificação da 

cadeia operatória envolvida na sua produção, considerou-se que teriam limitado potencial 

informativo mediante o estudo da coleção disponível naquela época, apesar de seu grande apelo 

estético.  

No entanto, nas escavações de salvamento realizadas no sítio-cemitério Índio 

Grande64 entre os anos de 1999 e 2001, a presença numerosa e diversa de adornos líticos como 

                                                 
62 O termo “quartzo microcristalino” é usado por Andrefsky (1998, p.51-52) para designar o chert de uma maneira 
geral, independentemente de seus diversos nomes regionais, destacando apenas a forma fibrosa de chert como 
“calcedônia”.     
63 Trabalhos de campo realizados no âmbito de nossa pesquisa para elaboração de Dissertação de Mestrado. 
64  Índio Grande é um sítio composto por um trecho remanescente de cemitério pré-colonial localizado na região de 
Descalvados, que se encontra em vias de total desaparecimento devido a acentuado processo de erosão fluvial.   
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acompanhamento funerário e a variabilidade na distribuição desses itens entre os diversos 

sepultamentos, evidenciaram seu importante papel entre aqueles ceramistas. 

Considerava-se então a possibilidade de que esses itens, que em diversos contextos 

são entendidos como conotação de status, prestígio e poder (conf. Boomert 1987; Sahlins 1972 e 

Dalton 1977 citados por Boomert 1987; Inizan, 1990; Van Disk 1983 e Woolley 1934, citados 

por Inizan 1990), tivessem origem exógena, caso em que seriam obtidos através de uma possível 

rede de trocas à longa distância. Tal idéia já havia sido proposta por Petrullo em 1931, quando 

encontrou adornos de jaspe nos sepultamentos que escavou em Descalvados.  

Somente com o desenvolvimento dos trabalhos de campo realizados no âmbito do 

nosso projeto de doutorado encontramos, finalmente, o refugo de uma intensa atividade de 

lascamento de rochas microcristalinas, como se verá adiante.    

Materiais corantes locais, na forma de arenitos ferruginosos e argilitos também foram 

utilizados para elaboração de adornos e, trabalhados ou não, foram registrados em contexto 

funerário.  

Outros elementos, confeccionados com matérias-primas presentes em afloramentos 

rochosos mais próximos, e que fazem parte da Província Serrana, como lâminas de machado em 

calcário e ainda peças brutas em arenito com modificação causada pelo uso, a exemplo de 

bigornas, almofarizes, alisadores, percutores e amoladores, foram aos poucos aparecendo. Parte 

expressiva desses utensílios de caráter doméstico foi resgatada em estruturas arqueológicas, o que 

lhes confere maior potencial informativo e confiabilidade, sendo extremamente úteis para a 

atribuição de função a diferentes áreas.  

Algumas poucas lascas não retocadas, obtidas geralmente por percussão dura a partir 

de raros blocos de arenito silicificado, também foram registradas.     

E, finalmente, blocos e fragmentos de arenito não utilizados para lascamento, e sem 

marcas de uso, parecem ter comportamento diverso, conforme estejam presentes em sítios da 

ocupação Descalvados ou em sítios da ocupação Pantanal. Em ambos os casos, porém de 

distintas maneiras, parecem ter tomado parte nas estratégias de ocupação territorial no Pantanal 

Matogrossense, bem como na estruturação interna dos sítios. 

 



FIGURA 16  
Material lítico bruto com transformação pelo uso e machado reciclado  
(ocupação Descalvados) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lâmina de machado utilizada como percutor e bigorna, outras duas peças utilizadas como bigornas (em cima 
à esquerda); diversas peças utilizadas como almofarizes e alisadores (em cima à diteita); amolador de gume 
(em baixo à esquerda); e grande peça de uso múltiplo, utilizada como almofariz, alisador e bigorna (em baixo 
à direita)  
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Desta forma, fica evidenciada a importância do material lítico no estudo de sociedades 

ceramistas que, ao contrário do que se tornou habitual considerar na arqueologia brasileira, 

desempenhou papel fundamental na organização de diversas atividades dessas sociedades, 

tomando parte ativa numa série de estratégias relacionadas às formas de ocupação e apropriação 

do espaço. Alguns desses materiais podem ter ocupado ainda um lugar privilegiado na 

organização social, na realização de rituais e em contatos culturais intra e intergrupais.    

Considera-se com isso que, a partir do estudo do material lítico de grupos ceramistas, 

é possível propor, ampliar e refinar questões sobre esses grupos, tanto no que diz respeito ao seu 

sistema tecnológico, como ao seu sistema social e simbólico. 

Devido à riqueza de elementos que apresenta, e à diversidade de questões que o 

material lítico associado à ocupação pré-colonial do Pantanal de Cáceres oportuniza tratar, nos 

permitimos propor que uma maior atenção seja dada ao material lítico das populações ceramistas, 

no sentido de ampliar o aproveitamento de seu potencial informativo para a compreensão desses 

grupos culturais. 

 

4.1 O potencial informativo do material lítico arqueológico do Pantanal de Cáceres 

 

Com as coletas sistemáticas e escavações realizadas no Pantanal de Cáceres no âmbito 

do presente projeto a amostra do material lítico foi ampliada, de forma a possibilitar a realização 

de estudos sistemáticos, com tratamento estatístico. 

Um exame preliminar desse material lítico já havia evidenciado que ele aparece, de 

forma incisiva em diversos contextos, e engloba uma variedade de matérias primas e de formas 

de apropriação. Para cada tipo de matéria prima há diferentes fontes (em termos de qualidade, 

extensão e localização), que implicariam em diferentes formas de obtenção e transporte, 

diferentes seqüências de transformação, que envolveriam o emprego de diferentes técnicas de 

produção, além de diferentes formas de utilização, reciclagem e descarte. 

Devido à ocorrência de artefatos elaborados a partir de matérias-primas de fontes não 

conhecidas na região, e considerando-se a possibilidade da origem exógena dessas matérias-

primas, ou ainda a possibilidade de que alguns tipos de artefatos pudessem chegar à área já 
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prontos, o material lítico em estudo pode ser discutido num contexto macro-regional. Em tal 

contexto haveria algum tipo de contato entre diferentes populações, de uma região que extrapola 

a área de ocupação dos grupos culturais em estudo. 

No entanto, há ainda a possibilidade de ocorrência de rochas ígneas e microcristalinas 

na Província Serrana65. Nesse caso, essas matérias-primas seriam provenientes de fontes bastante 

restritas, em pontos específicos e relativamente distantes, e a sua obtenção com certeza 

demandaria, pelo menos, contatos entre diferentes grupos de mesma filiação cultural, no âmbito 

de um contexto regional. 

Considerando-se ainda apenas a área recortada para efeitos do desenvolvimento dessa 

pesquisa, e que envolve sítios arqueológicos associados a pelo menos dois distintos grupos 

culturais, num contexto intersítios o material lítico poderá auxiliar na discussão de questões 

relativas a sistema de sítios, comportamento territorial, à filiação cultural, e a possíveis contatos 

entre eles. 

Por fim, num contexto intra-sítio, esse material pode contribuir para a atribuição de 

funções domésticas e rituais a diferentes áreas de um mesmo sítio, bem como para a discussão do 

caráter funcional e simbólico daqueles espaços.    

Entendemos que esse material lítico poderia ser submetido a estudos de caráter 

estilístico ou tecnológico, que seriam de grande interesse, já que, como será visto adiante, temos 

aí uma indústria lítica inédita na Arqueologia Brasileira: uma indústria de adornos, associada à 

ocupação Descalvados. Para isso, seria oportuno que dispuséssemos das fontes de matéria-prima 

para o desenvolvimento de experimentações, a fim de solucionar algumas questões tecnológicas, 

a exemplo da possibilidade de ocorrência de tratamento térmico, e outras, relacionadas à cadeia 

operatória da indústria.  

No entanto, considerando os objetivos definidos no âmbito desse projeto, a despeito 

de tão tentadora possibilidade – de descrever uma indústria lítica associada a um grupo ceramista, 

procuramos nos ater à distribuição espacial desses vestígios. Assim, nos contentamos, por ora, 

em tratar de aspectos tecnológicos somente na medida em que forneçam elementos para 
                                                 
65 A Província Serrana é um dos compartimentos geomorfológicos identificados pelo projeto RADAMBRASIL 
(1982) para o Pantanal de Cáceres, cujo extremo meridional avança até o início da planície alagável na região de 
influência da área da pesquisa. É responsável pelos principais afloramentos rochosos dessa região.  
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caracterizar a intensidade da atividade de lascamento, que deverá ser relacionada à sua 

importância relativa em cada sítio, e para examinar a possibilidade de se tratar de uma atividade 

que pudesse demandar alguma especialização.  

 

4.2 As matérias-primas líticas e sua importância no contexto em estudo 

 

Considerando-se o contexto cultural da área em estudo, e o conjunto de materiais 

arqueológicos líticos coletados, as matérias-primas rochosas assumem grande relevância para a 

discussão das questões formuladas. 

Em contexto de diversidade cultural como o de nossos estudos, a falta de 

disponibilidade de matérias-primas líticas pode ter determinado estratégias de obtenção que 

incluíssem contatos com grupos culturais mais ou menos distantes.  

Entre grupos horticultores é oportuno lembrar a difusão continental das lâminas de 

machado polido presentes inclusive em regiões que não dispõem de rochas adequadas para a sua 

confecção. Ou ainda, a presença dos famosos muiraquitãs ou adornos de “pedras verdes” nos 

sítios da pré-história tardia numa ampla região, que envolve a calha do Amazonas, o Norte da 

América do Sul e as Antilhas (Boomert 1987), cuja produção e distribuição ainda são pouco 

entendidas. 

No caso em estudo, a recente descoberta do refugo de uma indústria de adornos 

associada à ocupação Descalvados permite excluir a hipótese de uma origem exógena para esses 

itens. Resta, no entanto, descobrir a origem das matérias-primas envolvidas, que poderá dar 

indicações sobre o comportamento territorial e a necessidade ou não dos grupos locais 

estabelecerem contatos com grupos externos, para a sua obtenção.  

Trata-se então de investigar a disponibilidade das matérias-primas utilizadas pelos 

grupos culturais que ocuparam o Pantanal de Cáceres, através da localização de suas possíveis 

fontes. Evidentemente, tal pretensão depende da existência de dados geológicos e litológicos de 

uma ampla região, que incluam desde os afloramentos rochosos mais próximos, até as possíveis 

fontes mais distantes. 

 



 
FIGURA 17A 
Fotos – Indústria lítica Descalvados: núcleos e nucleiformes 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FIGURA 17B  
Fotos – Indústria lítica Descalvados – lascas bipolares nucleiformes (as seis primeiras 
fotos), e unipolares (as duas fotos de baixo) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURA 17C – Fotos: Indústria lítica Descalvados: pontas, furadores  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FIGURA 18 
otos: Pré-formas do sítio MT-PO-01 e adornos líticos (contas, pingentes e tembetás) de 

 da ocupação Descalvados 
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Para isso pode-se contar, por enquanto, com o projeto RADAMBRASIL (1982), e 

com os dados obtidos pela Missão Franco-Brasileira66 no estudo do Abrigo Santa Elina, 

localizado num trecho da Província Serrana bem mais a nordeste em relação ao Pantanal de 

Cáceres.  

O projeto RADAMBRASIL, por um lado, apresenta limitações para o atendimento 

dos nossos objetivos atuais, devido à macro-escala em que foi apresentado mas, por outro lado, 

representa um estudo “clássico” de grande confiabilidade67. Já os dados provenientes do Abrigo 

Santa Elina, sendo da própria Província Serrana, são mais detalhados, mas oriundos de uma área 

um tanto distante da área objeto de nossos estudos.  

Um levantamento litológico em escala de detalhe, que vise à localização de fontes de 

matérias-primas dentro da área de abrangência da ocupação pré-colonial Descalvados, no 

entanto, fica como uma perspectiva futura, a ser desenvolvido como um dos muitos 

desdobramentos que a investigação da ocupação ceramista do Pantanal de Cáceres requer. 

 

Na região do Alto Paraguai o projeto RADAMBRASIL (1982) identifica quatro 

compartimentos geomorfológicos: a Província Serrana, a Depressão do Alto Paraguai, Planícies e 

Pantanais Mato-grossenses e Serras do Urucum-Amolar68. 

                                                 
66 Trata-se do projeto O Homem fóssil e seu paleoambiente em Mato Grosso, desenvolvido por meio de convênio 
entre o Muséum National d’Histoire Naturelle e a Universidade de São Paulo. 
67  A despeito da escala, ao milionésimo, em que as cartas do projeto RADAMBRASIL se encontram apresentadas, 
os dados foram levantados em escala 1: 250 000 (RADAMBRASIL 1985b, p.378), o que lhes confere um alto grau 
de confiabilidade. 
68 A Província Serrana é formada por um grupo de serras com cristas aproximadamente paralelas, que se 
desenvolvem em uma direção geral no sentido nordeste-sudoeste. Essas serras estão localizadas a nordeste, leste e 
sudeste de Cáceres e se estendem ao longo da margem esquerda do rio Paraguai a partir de Cáceres até a altura de 
Descalvados. Apresentam cotas altimétricas que variam de 300 a 700 m. 
A Depressão do Alto Paraguai caracteriza-se como uma unidade individualizada dentro da grande unidade 
denominada Depressão do rio Paraguai. É representada por extensas superfícies aplanadas, que por vezes apresentam 
formas pedimentadas. Caracteriza-se como uma ampla superfície de relevo de ondulações suaves, apresentando cotas 
altimétricas entre 150 a 250 m. 
As Planícies e Pantanais Mato-grossenses compreendem a região rebaixada de forma semelhante a um anfiteatro 
aproximadamente semicircular, com centro aproximado em Corumbá. São compostas por uma série de cones de 
aluvião mutuamente coalescentes, cercados pela Depressão do rio Paraguai. São áreas sujeitas a inundações sazonais. 
Apresentam relevo extremamente plano, declividade inexpressiva (gradiente topográfico de 0,3 a 0,5 m/km no 
sentido leste-oeste e 0,03 a 0,15 m/km no sentido norte-sul) e altimetrias entre 80 a 150m.  
As Serras do Urucum-Amolar compreendem dois grupos de serras com altitudes geralmente entre 300m e 900 m, 
localizadas próximo à fronteira com a Bolívia numa área a oeste do rio Paraguai.  
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Os afloramentos rochosos mais significativos do Alto Paraguai estão nas Serras do 

Urucum-Amolar e na Província Serrana. Enquanto as primeiras estão localizadas junto à fronteira 

do Brasil com a Bolívia, distante mais de 120 km em linha reta e o dobro disto se for considerado 

o acesso factível, pelo rio, a Província Serrana representa, potencialmente, as fontes mais 

próximas de matérias-primas líticas para grupos da área onde se desenvolve a pesquisa.  

Formada por um conjunto de serras aproximadamente paralelas que se estendem ao 

longo da margem esquerda do rio Paraguai, a Província Serrana adentra a planície alagável até a 

altura de Descalvados. 

De nordeste a sudoeste as serras que compõem a Província Serrana são: Retiro, 

Campina, Bocainão, Boi Morto, Chapola, Barreiro Preto, Jacobina, Morro Grande, Quilombo, 

Ponta do Morro, Primavera, Facão, Acorizal, Colônia e Simão Nunes. As últimas dessas serras 

são de grande interesse, já que são os afloramentos rochosos mais próximos da área da pesquisa.  

De acordo com o projeto RADAMBRASIL (1982a,b), a Província Serrana é formada 

por rochas do Grupo Alto Paraguai do Pré-Cambriano Superior, onde prevalecem as formações 

geológicas: Moenda, Araras, Raizama e Sepotuba. Na sua borda oriental há ainda presença da 

Formação Xaraiés.   

A Formação Moendas (Pem) representa o substrato geológico da Província Serrana. 

É formada por paraconglomerados ou tilitos (na base) e arenitos, margas e calcários (no topo), 

que ocorrem em uma pequena faixa na parte central da Província Serrana, onde podem ser 

encontrados junto a uma matriz síltico-arenosa fina, às vezes micácea de coloração marrom a 

arroxeada, às vezes esverdeada - grãos e grânulos angulosos e subarrendondados de quartzo e 

feldspato róseo ou amarelado, seixos, blocos e matacões de quartzitos, gnaisses, granitos, 

metarenitos, rochas carbonáticas e básicas69.  Predominam os quartzitos de coloração 

avermelhada e os metarenitos de granulação fina a média que ocasionalmente estão cortados por 

veios de quartzo hialino (RADAMBRASIL 1982b, p.76). Localiza-se em posição nordeste em 

relação à área da pesquisa, podendo ser encontrada na parte central da Província Serrana. 

 
                                                                                                                                                              
 
69 Todos os grifos que se seguem foram usados para destacar as matérias-primas presentes no material arqueológico 
associado à ocupação Descalvados. 
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A Formação Araras (PEar) está intercalada entre a Formação Puga ou Moenda 

(base) e a Formação Raizama (topo). É formada por siltitos, margas e calcários. Apresenta 

calcários predominantemente cinza escuros ou claros, podendo ocorrer ocasionalmente com 

tonalidade esbranquiçada, esverdeada, creme ou arroxeada. Estes calcários contem 

freqüentemente lentes (de até 4 cm de espessura) e nódulos de sílex de cor cinza clara, escura ou 

esfumaçada, veios de quartzo e de calcita ocasionalmente associado com fluorita. No topo da 

formação podem ocorrer calcários dolomíticos claros que, quando silicificados, assumem um 

aspecto de chert (RADAMBRASIL 1982b, p.77). Na área da pesquisa ocorrem em trechos da 

Província Serrana, a leste e sudeste de Cáceres e a norte de Descalvados. 

A Formação Raizama (PEr) é composta por arenitos quartzosos e 

quartzofeldspáticos e apresenta níveis conglomeráticos de siltitos, argilitos, arcóseas e chert. 

Estas rochas evidenciam, em geral, um elevado grau de friabilidade, mas os arenitos podem 

assumir, por exemplo, em uma das jazidas a 6 km a sudoeste da Fazenda Facão, um aspecto 

silicificado sob forma de quartzito róseo (RADAMBRASIL 1982b, p.77-78). Na área da pesquisa 

ocorre em extensas áreas da Província Serrana, a leste e sudeste de Cáceres e a norte de 

Descalvados.  

A Formação Sepotuba (Pes) encontra-se nas partes rebaixadas dos topos da 

Província Serrana e é constituída por folhelhos e siltitos, finamente laminados, micáceos, com 

intercalações de arenitos finos e micáceos. Podem ocorrer concreções do tipo canga, bem como 

ocasionalmente veios de quartzo leitoso (RADAMBRASIL 1982b, p.78-80).  Na área da 

pesquisa ocorre em áreas da Província Serrana, a leste e sudeste de Cáceres e a norte de 

Descalvados.  

A Formação Pantanal (Qp) é composta por sedimentos aluviais arenosos, síltico-

argilosos e argilosos inconsolidados e semiconsolidados. É responsável pela ampla distribuição 

de argilas na planície alagável. Horizontes concrecionários, normalmente de composição 

limonítica, são encontrados a profundidades variáveis e com mais freqüência em lugares 

ligeiramente elevados, como as “cordilheiras”. Ocorre na maior parte da área em estudo. Na parte 

sudeste desta área, onde predominam as planícies lacustres, existe uma extensa faixa de Aluviões 
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Atuais (Ha) que se estende ao norte até a parte meridional da Província Serrana e que, na maior 

parte do ano, encontra-se submersa. Caracteriza-se por sedimentos arenosos, siltes e argilas, 

formando-se ocasionalmente depósitos de tufos calcários com restos de plantas e gastrópodes 

recentes (RADAMBRASIL 1982b, p.110-115). A Formação Xaraiés (Qx) ocorre na Província 

Serrana próximo a Cáceres, associada com a formação calcária Araras. É composta por tufo 

calcário, travertino e conglomerado com cimento calcário.  

Ao sul, em áreas adjacentes à área da pesquisa ocorre ainda a Formação Urucum, na 

Morraria da Ínsua, Serra do Amolar e Serra do Castelo. É composta por arenitos, siltitos, 

calcários, margas, xistos, dolomitos e metaconglomerados.  

 

Em regiões limítrofes, porém que extrapolam a área do Alto Paraguai, há ainda outras 

possibilidades de obtenção de matérias-primas líticas.   

Ao norte, na Serra de Tapirapuã, e ainda a noroeste, em trechos do Planalto dos 

Parecis que envolvem as altas bacias do rio Jauru e do rio Cabaçal e ainda o rio Branco, há 

disponibilidade de basaltos, de origem vulcânica nos primeiros e em conglomerados nos últimos. 

Para a produção de lascas e confecção de vários adornos líticos já verificados na área, estão 

disponíveis os quartzos, o sílex, o chert e os feldspatos.  

 

A partir de Descalvados, os afloramentos rochosos mais acessíveis seriam os da Serra 

Simão Nunes, que poderia ser acessada através do próprio rio Paraguai, a uma distância de cerca 

de 50 km. Há outros afloramentos ainda mais próximos, a exemplo da Serra da Larga, porém 

afastados do rio, e por isso de difícil acesso por via terrestre, dadas as características físicas do 

Pantanal. Já em afloramentos de pequeno porte, como aqueles localizados dentro da área da 

pesquisa – Morro São João e Serra Boiada, RADAMBRASIL (1982) registra apenas a ocorrência 

de arenitos com níveis conglomeráticos e camadas de siltitos e argilitos, matérias-primas também 

utilizadas pelas populações pré-coloniais, como se verá adiante. 
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Um estudo pontual mais detalhado sobre a disponibilidade de matérias-primas aptas 

para lascamento oferecida pela Província Serrana foi publicada recentemente por Aubry (2005)70. 

Embora seu estudo tenha sido feito na Serra das Araras, trecho da Província Serrana bem mais a 

noroeste do Pantanal de Cáceres, localizada a quase 200 km de Descalvados, os dados que 

fornecem são de grande interesse, por corresponder às mesmas formações geológicas. 

Naquele trecho da província Serrana, os calcários dolomíticos da formação Araras 

são, conforme o autor, “de grão grosso e de má aptidão ao talhe” (Op. cit, p.108), tendo sido 

debitados pelos mais antigos ocupantes do Abrigo Santa Elina. O autor também registrou 

calcários dentríticos de grãos finos, que foram lascados e retocados.  

Já o sílex, com boa aptidão ao talhe, foi registrado apenas em pequenos nódulos, nas 

rochas carbonatadas da formação Araras, em associação com as fraturas de direção sudoeste-

nordeste que apresenta. Em algumas dessas fraturas Aubry registrou ainda cristais de quartzo 

hialino, e em afloramentos associados à falha, “silicificação de grão fino, rica em óxido de ferro” 

(Op cit., p.111).  

Siltes ricos em ferro, cuja composição química corresponderia à da hematita, foram 

registrados em camadas finas, intercaladas com arenitos grosseiros da formação Raizama (Op. 

cit., p.110). Já as rochas de origem vulcânica, presentes nos artefatos polidos das ocupações mais 

recentes do Abrigo Santa Elina, não foram encontradas nas imediações daquele sítio e ocorreriam 

apenas a dezenas de quilômetros a noroeste da Serra das Araras (Op.cit., p.111-112). 

Por fim, o autor conclui que o inventário das rochas das imediações do abrigo revela 

“um potencial reduzido em matérias-primas de boa aptidão ao lascamento” (Op. cit., p.12). Essas 

condições adversas seriam compensadas pelo comportamento humano, que naquele caso se dá 

mediante: o desenvolvimento de formas de utilização das matérias-primas mais abundantes e que 

apresentam má aptidão ao lascamento, com técnicas muito simples; um bom conhecimento dos 

recursos líticos dos afloramentos mais próximos; e a transferência de pequenas quantidades de 

matérias-primas mais aptas ao polimento, não existentes localmente (Op. cit., p.112). 

                                                 
70 Em seu estudo, Thierry Aubry identifica fontes de matérias-primas líticas possíveis para o material arqueológico 
do Abrigo Santa Elina, e que corresponde a uma “variedade de comportamentos de gestão dos recursos líticos ao 
longo de uma seqüência cronológica que abrange 25 mil anos” (Aubry, 2005, p. 112). 
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 Assim, conclui-se que a Província Serrana, localizada nas proximidades da área que 

estamos estudando, bem como as Morrarias do Amolar, Ínsua e do Castelo localizadas ao sul, e 

ainda as vertentes meridionais do Planalto dos Parecis a norte e nordeste, seriam potencialmente 

capazes de fornecer algumas matérias primas líticas que poderiam ser transformadas em 

implementos, lascas e adornos. Porém, deve-se considerar que, pelo menos nos afloramentos 

rochosos mais próximos, localizados na Província Serrana, a disponibilidade das rochas de maior 

grau de dureza e mais aptas para confecção de artefatos lascados e polidos, representadas pelas 

rochas ígneas e microcristalinas silicosas e pelos arenitos silicificados seriam, como já foi visto, 

bastante restritas. Desta forma, dadas as possibilidades identificadas por meio de dados 

secundários para a sua localização, já se pode assumir que a sua obtenção demandaria contatos 

intergrupais numa região que extrapola pelo menos a área dos sítios em estudo. 

 

4.3  A análise do material lítico 

 

A despeito de todas as possibilidades de estudo oferecidas pelo material lítico em 

questão, partimos da orientação fornecida por Andrefsky (1998), de que toda a análise precisa 

ser estruturada pelas questões ou objetivos que cada pesquisa pretende acessar. 

Considerando as especificidades do projeto em questão, que pretende tratar de 

aspectos espaciais da ocupação ceramista pré-colonial do Pantanal de Cáceres, com base na 

distribuição, densidade e natureza dos vestígios arqueológicos, a ser realizada dentro de um 

contexto de diversidade cultural, considera-se que a análise do material lítico pode contribuir para 

a discussão de diversas questões. 

Primeiro, na caracterização da maneira com que as ocupações ceramistas identificadas 

arqueologicamente no Pantanal de Cáceres – aquelas associadas à cerâmica Pantanal e à 

cerâmica Descalvados - manipulavam os materiais líticos. Que matérias-primas utilizavam, como 

as obtinham, como as processavam e utilizavam? A que funções estariam associados os materiais 

e artefatos líticos? Teriam, eventualmente, outros significados, além das razões práticas, e que 

pudessem ser apreensíveis mediante estudos arqueológicos?      
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Partindo da premissa de que as populações associadas àquelas duas cerâmicas 

arqueológicas seriam culturalmente distintas, conforme propusemos anteriormente (Migliacio 

2000), teriam elas maneiras específicas de produção, utilização e descarte dos materiais líticos? 

Nesse contexto, esses materiais líticos estariam sendo usados como marcadores de identidade? 

Poderíamos entendê-los como indicadores culturais? Poderiam fornecer dados sobre as possíveis 

relações entre as duas diferentes culturas? 

Em segundo lugar, a análise pode fornecer elementos para a discussão do 

comportamento do material lítico em diferentes sítios da ocupação Descalvados, e finalmente em 

diferentes áreas de um mesmo sítio dessa mesma filiação. Como o material lítico se distribui 

espacialmente pelos sítios sob investigação? Essa distribuição poderia indicar funções específicas 

para diferentes sítios? E para diferentes áreas de um mesmo sítio? Que significados seria possível 

inferir, a partir do comportamento do material lítico, em perspectivas inter e intra-sítios? 

 

Avaliações preliminares71 de caráter qualitativo desses materiais foram realizadas 

inicialmente, auxiliando na formulação de questões e na escolha de atributos a serem 

sistematicamente analisados. 

Para essa análise preliminar foi utilizado o material lítico de uma quadra do sítio 

Descalvados-I72, escolhida por apresentar uma quantidade significativa de resíduos de 

lascamento. Devido à ausência de fontes de matérias-primas líticas no local, fica evidente que as 

rochas presentes foram transportadas para o sítio. 

 

 

 

 

                                                 
71 Colaboraram, nessa avaliação preliminar alguns pesquisadores que vêm desenvolvendo estudos de materiais 
arqueológicos líticos, como o Prof. Dr. Paulo De Blasis, o Dr. Astolfo Araújo, a Profa Dra Adriana Schmidt Dias, o 
Dr. Lucas Bueno, e a Ms Valéria C. Ferreira e Silva. 
 
72 Quadra S00/E24 da linha de coleta N° 2 – vertente norte do sítio Descalvados-I, junto à baía. 
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Alguns aspectos tecnotipológicos puderam ser observados: 

 

• Utilização de rochas silicosas, de origem metamórfica e outras formadas quimicamente, 

conhecidas como quartzitos (as primeiras) e, usualmente chamadas de sílex, quartzo e 

calcedônia (as segundas)73 . 

• O silexito apresenta muitos produtos apresentando córtex, desde as peças maiores até 

peças pequenas, evidenciando que o trabalho de descorticamento era feito no local de 

lascamento, além de que os núcleos possivelmente seriam de pequenas dimensões. O 

aspecto rugoso e irregular do córtex sugere ser a fonte de silexito em afloramentos 

rochosos (possivelmente apresentando-se em veios), e não em forma de seixos, que são 

praticamente ausentes na amostra coletada.  

• Fragmentos resultantes de ação térmica - tanto queimados como com aparente tratamento 

térmico. Porém ainda é difícil entender se foram descartados em fogueira, ou se foram 

queimados mais recentemente, em processos pós-deposicionais. A maioria dos blocos de 

arenito é resultante de fraturas térmicas. 

• Lascamento sobre bigorna e/ou bipolar74 (identificado pela presença de talões constituídos 

principalmente por linhas de esmagamento, bulbos de percussão gêmeos na mesma 

extremidade, e às vezes duplos em extremidades opostas), intensamente utilizado no 

silexito, reforçando a idéia de um aproveitamento intensivo daquelas matérias primas, já 

que permite lascar peças ainda menores do que as outras técnicas de lascamento. 

                                                 
73 Araújo (1991, p.106) considera equivocada essa nomenclatura - já que o quartzo e a calcedônia seriam minerais 
que compõem a rocha, e não a própria rocha, e propõe o uso dos termos “chert” (em inglês) e “silexito” (em 
português) para denominar essas rochas silicosas formadas quimicamente. Andrefsky (1998, p.52), assim como 
diversos outros autores, utiliza o termo “calcedônia” para discriminar a forma fibrosa de chert. Considerando os 
objetivos do presente trabalho, a falta de coerência presente na literatura especializada em relação à nomenclatura, e 
ainda a nomenclatura tradicionalmente utilizada pela Arqueologia Brasileira, adotamos uma denominação preliminar 
que poderá ser revista futuramente, a partir da utilização de métodos analíticos mais refinados. Assim, no âmbito 
desse trabalho usaremos os termos “chert”, “silexito” e “rochas microcristalinas”, quando estivermos nos referindo 
genericamente às rochas silicosas formadas quimicamente, e que apresentam cristais microscópicos; e “calcedônia”, 
quando necessitarmos discriminar a forma fibrosa daquelas de estrutura homogênea e compacta, às quais 
chamaremos de “sílex”- no caso de apresentar-se opaca, e de “quartzo”, quando apresentar-se translúcida. 
 
74 No âmbito desse trabalho serão usados os termos “lascamento bipolar” ou “lascamento sobre bigorna” como 
sinônimos, quando nos referirmos à técnica de lascar com um percutor, uma peça apoiada sobre um suporte. 
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• Presença de lascamento unipolar no silexito, apresentando lascas com bulbo único e 

ondas de percussão unidirecionais, e ainda de provável lascamento por pressão, 

identificado em pequenas peças com talão puntiforme, ambas alcançando menores 

espessuras do que as lascas bipolares. Esses dois tipos de lascamento têm uma presença 

bem menor na amostra analisada do que o lascamento sobre bigorna.  

 

• A grande quantidade de micro-lascas e estilhas de silexito sugere intenso preparo de plano 

de percussão, produção de peças pequenas e de fino acabamento, que demandassem 

pequenas ou mesmo micro-retiradas; ou ainda, reavivamento intenso de gumes por meio 

de pequenos retoques. No entanto, peças com lascamentos secundários ou retoques são 

raras. Por outro lado, há presença de algumas peças lascadas, relativamente pequenas, que 

poderiam ser utilizadas como raspadores, algumas delas apresentando, como marcas de 

uso, gumes com acentuado desgaste.  

 

• Os silexitos de estrutura fibrosa, aqui chamados “calcedônias”, são as matérias-primas 

mais freqüentes utilizadas para a produção dos adornos associados à ocupação 

Descalvados. Na produção dos adornos seria usada uma conjugação de técnicas, desde o 

lascamento sobre bigorna para produção de pré-formas, algum lascamento unipolar e 

sobre pressão para reduções mais delicadas, o picoteamento e o polimento. Os adornos 

podem apresentar padrões na cadeia operatória para a sua produção, como parece ser o 

caso de dois pingentes que exibem marcas que sugerem a mesma seqüência de operações 

para a sua obtenção. No entanto, o polimento utilizado para acabamento dessas peças, que 

em geral reduz ou mesmo retira totalmente as cicatrizes de lascamento (este último usado 

pelo menos para obtenção de lascas-suporte ou pré-formas), representa uma dificuldade 

na identificação de cadeias operatórias completas. A despeito deste fato, é possível 

perceber que diversos adornos foram obtidos a partir de nucleiformes bipolares (sobre 

bigorna), aproveitados tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal, para a 

produção de tembetás, contas e pingentes.   
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As reduzidas dimensões de todo o material lítico representado pelo silexito, tanto dos 

núcleos quanto dos resíduos, e a principal técnica de lascamento empregada, reforçam a idéia de 

uma pouca disponibilidade das matérias líticas utilizadas para confecção de adornos e 

implementos de gume, o que já era sugerido por uma aparente ausência de fontes dessas matérias 

primas na região.  

Com exceção da coleta feita no sítio MT-PO-01, as coletas realizadas nos demais 

sítios forneceram predominantemente blocos de arenito fraturados termicamente e ainda alguns 

implementos sobre arenito bruto com modificação causada pelo uso. 

Outros materiais menos numerosos estão representados principalmente por materiais 

corantes e calcários, que algumas vezes aparecem trabalhados: os primeiros com marcas de 

desgaste por abrasão, e também na forma de adornos, e os segundos na forma de lâminas de 

machados.  

 

A análise sistemática do material lítico  

 

Para a definição da análise sistemática do material lítico foi tomado como base o seu 

potencial informativo para a discussão das questões colocadas em foco por esse projeto. Essa 

análise visa a contribuir para a discussão de duas questões fundamentais: a possível ocorrência de 

contatos entre grupos da ocupação Descalvados com grupos culturalmente diferenciados, locais 

ou não, bem como a ocorrência ou não de uma estratificação incipiente naquela sociedade, na 

qual os adornos e implementos elaborados sobre rochas supostamente exógenas teriam uma 

conotação simbólica que poderia ser associada a status, riqueza e poder. Essas premissas apóiam-

se, sobretudo, na constatação de que as rochas microcristalinas em que são elaborados os adornos 

do material cultural Descalvados, bem como as rochas ígneas presentes especialmente na forma 

de lâminas de machado, teriam origem exógena ou seriam de difícil obtenção.  

Assim, a importância dessas matérias-primas no material arqueológico lítico em 

estudo reside, não só na caracterização da cultura material da ocupação Descalvados, mas 

principalmente, no seu significado, e nas implicações da manipulação de rochas raras para um 

possível sistema de trocas a longa distância e uma possível estratificação no nível local. 
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Desta forma, a acessibilidade a essas matérias primas e/ou aos itens sobre elas 

elaborados, assim como a sua presença ou ausência na área, e ainda a densidade do refugo, 

podem oferecer pistas para a investigação da dinâmica externa e interna da circulação desses bens 

de possível conotação simbólica. A densidade do refugo e a sua natureza poderão indicar, ainda, 

a intensidade do trabalho desenvolvido localmente com as matérias primas exógenas ou de difícil 

obtenção, evidenciando uma variabilidade funcional intersítios que poderia ter implicado na sua 

hierarquização.  

As técnicas de obtenção dos produtos, envolvendo maior grau de controle na 

transformação das matérias primas, podem sugerir ainda, para a produção de determinados itens, 

a necessidade de trabalho especializado. Além disso, essas técnicas podem estar relacionadas a 

uma maior ou menor intensidade no aproveitamento das matérias primas exógenas ou raras, cuja 

obtenção demandaria grandes esforços, inclusive contatos intergrupais. As pequenas dimensões 

do refugo, bem como a reciclagem dos artefatos, e ainda, a transformação de resíduos de 

lascamento em outros produtos para utilização podem sugerir, ainda, um aproveitamento 

intensivo dessas rochas, e dos itens a partir delas elaborados.  

No caso dos artefatos, além da acessibilidade às matérias primas, as suas 

características e a quantidade e especialização de trabalho envolvido na sua produção poderão 

auxiliar na discussão do caráter – de ordem prática ou simbólica - desses bens, assim como de sua 

possível conotação de riqueza e status.  

No contexto de deposição, a distribuição espacial e a densidade do material 

arqueológico lítico estariam relacionadas tanto à intensidade da produção, quanto às funções 

daquelas áreas. As funções presumidas dos artefatos, bem como marcas de uso seriam, ainda, 

informações complementares para a atribuição de função a diferentes áreas dos sítios. O caráter 

das áreas de descarte e/ou deposição pode indicar tanto a variabilidade funcional intersítios, 

quanto uma variabilidade funcional entre diferentes setores de um mesmo sítio.  

Assim, visando à exploração do material lítico para o projeto em questão, procuramos 

empreender uma análise que fornecesse elementos para a discussão de padrões espaciais intra e 

intersítios, dando conta, ainda, da diversidade cultural já identificada na área da pesquisa. 
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Entendemos que a análise a ser empreendida deveria contemplar atributos que pudessem ser 

significativos para evidenciar: 

 

• a diversidade de matérias-primas utilizadas; 

• a intensidade da utilização das matérias-primas; 

• o repertório tecnológico empregado na transformação de cada tipo de matéria-

prima; 

• o rol de itens produzidos e suas funções presumíveis e 

• a distribuição espacial dos vestígios líticos. 

 

A amostragem 

Foram analisadas amostras do material lítico proveniente dos sítios Descalvados-I, 

Jacaré, Arrozal Nativo do Garceira e Bananal do Acuri. O material coletado nos sítios da área 

em estudo representa uma amostra bastante significativa, já que foi obtida em diferentes sítios, e 

de diferentes filiações (Pantanal e Descalvados). 

Na amostra parece estar contemplada, em grande parte, a diversidade de vestígios 

líticos oriundos dessas ocupações, quer sejam artefatos, resíduos de lascamento, peças brutas com 

modificação pelo uso, ou apenas material bruto sem modificação.  

Além das peças líticas coletadas no âmbito da presente pesquisa, foram considerados 

também alguns artefatos importantes, como adornos e lâminas de machado, registrados 

anteriormente em diversos sítios da região. Essas peças serviram como referência ao universo 

material dos ceramistas da ocupação Descalvados sem, no entanto, serem incluídas na análise 

estatística, já que são oriundas de outros sítios que não aqueles no momento em estudo. O mesmo 

foi feito com o material proveniente de ocasionais coletas não sistemáticas do conjunto de sítios 

em estudo.  

A observação empírica de uma expressiva variabilidade na distribuição e função 

desses materiais líticos nos levou a decidir pela análise de todo o material resgatado nas 

escavações, desde os próprios artefatos lascados e polidos, as pré-formas, os resíduos de 

lascamento, as peças brutas modificadas pelo uso, até as peças brutas sem modificação. 
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Para a inclusão dessas últimas, nos apoiamos no fato de que nos próprios sítios não há 

afloramentos rochosos, e que as matérias-primas presentes nos afloramentos mais próximos, 

considerados “locais”, estão a distâncias superiores a 1,5 km. Em conseqüência, todos os 

materiais líticos presentes nos sítios teriam sido transportados das fontes até os locais de 

assentamento, o que representa um investimento em esforço que só encontraria justificativa na 

necessidade de sua utilização, quer como matéria-prima para produção de artefatos, quer como 

parte de estruturas.   

Desta forma, considerou-se que todo o material lítico presente nos sítios tem 

possibilidade de fornecer informação. Assim, como se verá adiante foi analisado um total de 

9.228 peças líticas, gerando o banco de dados que se encontra em anexo, na forma de CD ROM. 

Para a discussão do material lítico numa perspectiva intersítios foi considerada uma 

amostragem de cada sítio, composta pelo material proveniente de coleta sistemática de superfície 

realizada ao longo de um eixo, e de 1 poço-teste de dimensões 1,00 x 1,00m. 

Para a discussão do material intra-sítio, foi considerado todo o material proveniente de 

cada sítio, com exceção do material de coleta não-sistemática, que não foi utilizado na realização 

dos testes estatísticos.               

Para proceder à análise do material lítico foi definida uma chave de classificação que 

abarcasse a sua procedência, a gama de matérias-primas utilizadas, bem como as tecnologias 

empregadas, objetivando levantar a variabilidade existente na sua distribuição espacial e na sua 

natureza. Para o material lascado procurou-se, ainda, diagnosticar a intensidade de lascamento, 

mediante as suas dimensões e a densidade do refugo. Tal chave contou com 14 atributos, 

subdivididos em 154 variáveis que está apresentada a seguir.   
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 CHAVE DE CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL LÍTICO 

 
 
Identificação da peça: 
Coluna A – Sítio;     Coluna B - nº da peça;      Coluna C – Quadra;    Coluna D – Nível 
 
 
Atributos para análise (14):  
 
 
Coluna E - Tipo de matéria prima (16 variáveis) 

0.   não identificável  
1. arenito 
2. arenito silicificado/quartzito 
3. arenito ferruginoso (corante) 
4. caulim/siltito 
5. calcário 
6. silex  
7. silexito fibroso (calcedônia) 
8. quartzo/quartzo hialino 
9. categoria excluída 
10. rocha ígnea 
11. argilito (corante fino - hematita) 
12. hematita especularita 
13. arenito conglomerático 
14. concreção  
15. outra 

 
 
Coluna F – Córtex (2 variáveis) 

1. Ausente 
2. Presente 

 
 
Coluna G - Estado de Preservação (2 variáveis) 

1. Inteiro (para seixos, lascas e artefatos) 
2. Fragmentado 

 
 
Coluna H – Natureza do vestígio (6 variáveis) 

1. bruto sem modificação (origem secundária – córtex total/quase, arestas desgatadas) 
2. bruto fragmentado (térmico) 
3. fragmentação natural ou de lascamento (não identificável)  
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4. polido 
5. lascado 
6. bruto com modificação causada pelo uso 

 
 
Coluna I –  Tipo do vestígio (7 variáveis) 

1. Bloco (dimensão mínima > ou = 20cm; i.é, maior do que a mão pode segurar) 
2. Fragmento (dimensão máxima < 20cm) 
3. Núcleo (c/ retiradas) 
4. Fragmento de lascamento (para microcristalinas e arenito silicificado) 
5. Lasca e/ou fragmento de lasca/ nuclei (lasca sobre bigorna/bipolar com retiradas) 
6. Artefato 
7. Seixo  

 
 
Coluna J - Dimensão máxima (cm) ou Comprimento (cm) (18 variáveis) 

1.  x  < ou  =  0,5 cm                             11.  5,0 <  x  <  ou  =  7,5 cm 
2. 0,5  <  x  <  ou  =  1,0 cm                  12.   7,5 <  x  <  ou  = 10 cm 
3. 1,0  <  x  <  ou  =  1,5 cm                 13. 10,0  <  x  <  ou  = 15 cm 
4. 1,5  <  x  <  ou  =  2,0 cm                 14. 15,0  <  x  <  ou  =  20 cm 
5. 2,0  <  x  <  ou  =  2,5 cm                 15. 20,0  <  x  <  ou  =  30 cm 
6. 2,5  <  x  <  ou  =  3,0 cm                 16. 30,0  <  x  <  ou  =  40 cm 
7. 3,0  <  x  <  ou  =  3,5 cm                 17. 40,0  <  x  <  ou  =  50 cm 
8. 3,5  <  x  <  ou  =  4,0 cm                 18. 50cm <  x   
9. 4,0  <  x  <  ou  =  4,5 cm 
10. 4,5  <  x  <  ou  =  5,0 cm 

 
Coluna K – Largura (cm) – idem J  (18 variáveis) 
(se a peça é fragmentada ou bruta s/ modificação, o atributo não se aplica – K=0) 
 
Coluna L – Espessura (mm)  (20 variáveis) 
(se a peça é fragmentada ou bruta s/ modificação, o atributo não se aplica – L= 0) 

1.  x  < ou =  1mm 
2.  01mm  < x < ou = 2mm 
3.  02 mm < x < ou = 3mm 
4.  03mm  < x < ou = 4mm 
5.  04mm  < x < ou = 5mm 
6.  05mm  < x < ou = 6mm 
7. 06mm  < x < ou =  7mm 
8. 07mm  < x < ou =  8mm 
9. 08mm  < x < ou =  9mm 
10. 09mm  < x < ou = 10mm 
11. 10mm  < x < ou = 15mm 
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12. 15mm  < x < ou = 20mm 
13. 20mm  < x < ou = 25mm 
14. 25mm  < x < ou = 30mm 
15. 30mm  < x < ou = 40mm 
16. 40mm  < x < ou = 50mm 
17. 50mm  < x < ou = 75mm 
18. 75mm <  x < ou = 100mm 
19. 100mm < x < ou = 150mm 
20. 150mm < x  

 
 
Coluna M - Tipo de marcas de uso (15 variáveis) 

0.   Ausente/não se aplica 
1. Picoteado (passivo) 
2. Sulcos de polimento (passivo) 
3. Alisado/abrasão (passivo) 
4. Uma ou mais depressões semi-esféricas (passivo) 
5. Marcas de percussão s/ bigorna (passivo) 
6. Marcas de percussão direta (ativo) 
7. Alisado/abrasão/macerado (ativo) 
8. Uma ou mais depressões semi-esféricas e marcas de percussão direta 
9. Uma ou mais depressões semi-esféricas, marcas de percussão direta e  alisado/abrasão/ 

macerado 
10. Desgaste de gume ou de ponta 
11. Estrias de abrasão 
12. Uma ou mais depressões semi-esféricas e alisado/abrasão/macerado 
13. Marcas de percussão direta e alisado/abrasão/ macerado 
14. Outras 

 
 
Coluna N - Tipo de artefato (20 variáveis) 
 

0.   Ausente/não se aplica/ sem função presumida 
1. Percutor 
2. Bigorna/Apoio 
3. Suporte com depressões semi-esféricas 
4. Polidor 
5. Almofariz/Suporte com superfície plana e/ou deprimida, e polida 
6. Lâmina de machado 
7. Mão de pilão/macerador/alisador 
8. Adorno labial 
9. Adorno de suspensão 
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10. Artefato plano-convexo de secção poliédrica, sobre lasca (bipolar), com ponta 
apresentando ou não 1 ou + gumes retocados (furador/broca) 

11. Artefato com ponta sobre nuclei esgotado, com 1 ou + gumes retocados (furador/broca) 
12. Artefato com ponta sobre fragmento de lasca ou de lascamento, com 1 ou + gumes 

retocados (furador/broca) 
13. Artefato vertical sobre núcleo unidirecional, c/ 1 ou + bordos retocados (raspador) 
14. Artefato horizontal sobre nuclei, com 1 ou + bordos retocados (raspador) 
15. Artefato lateral sobre nuclei com retoques (raspador) 
16. Artefato horizontal sobre lasca ou fragmento de lasca ou de lascamento com 1 ou + 

bordos retocados (raspador) 
17. Artefato horizontal sobre bloco com 1 ou + bordos retocados (raspador) 
18. múltiplas funções  
19. múltiplas funções sobre machado reciclado 

 
 
Coluna O – Tipo de modificação intencional (14 variáveis) 
 

0.   Ausente/não se aplica 
1. Picoteado 
2. Polido 
3. Picoteado e polido 
4. Lascado e polido 
5. Incisões com objeto cortante 
6. Polido e perfurado 
7. Lascado, polido e/ou picoteado e perfurado 
8. Só Lascado 
9. Lascado e perfurado  
10. Lascado e com retoques 
11. lascado, com tratamento térmico e retoques 
12. lascado, com retoques e retiradas para preensão  
13. lascado, com tratamento térmico, retoques e retiradas para preensão 

  
 
Coluna P - Localização do polimento (7 variáveis) 
 

0.   Ausente/não se aplica 
1. Total 
2. Em uma face 
3. Em 2 ou mais faces 
4. Periférico 
5. Em uma das extremidades / gume 
6. Em duas ou mais extremidades 
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Coluna Q - Técnica de lascamento (4 variáveis) 
 

0.   Ausente/não se aplica 
1. Unipolar 
2. Sobre bigorna (bipolar) 
3. Unipolar/bipolar (não identificável) 

 
 
Coluna R - Tipo de talão (6 variáveis) 
 

0.   Ausente/não se aplica 
1. Liso (plano) 
2. Linear 
3. Esmagado 
4. Puntiforme 
5. Fragmentado 

 
 
 
4.4  Resultados da análise  

 

A aplicação de testes quantitativos sobre o banco de dados produzido a partir da 

análise do material realizada mediante a classificação dos atributos selecionados, evidenciou 

significativa variabilidade, principalmente quanto à natureza das matérias-primas e à forma de 

manipulação, transformação e uso das mesmas e dos artefatos envolvidos. 

De acordo com os objetivos definidos pelo presente projeto, passaremos a examinar 

essa variabilidade em perspectivas intersítios e intra-sítios. 

 

Distribuição espacial do material lítico em perspectiva intersítios  

 

Considerando os quatro sítios que foram selecionados para efeitos da presente 

pesquisa, em relação às matérias-primas foi verificada uma significativa diferença em sua 

natureza e na forma de manipulação, principalmente das rochas silicosas microcristalinas e do 

arenito.     

 



    180 
 

 
 
  Gráfico 1 – As matérias-primas líticas dos sítios  

Distribuição Matérias-Primas / Sítio
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No sítio MT-PO-01 (Descalvados-I), associado à cerâmica Descalvados, a presença 

das rochas silicosas microcristalinas evidencia o seu caráter, totalmente distinto dos demais, e que 

está associado a uma função específica desse sítio no conjunto que compõe o universo de análise, 

como se verá adiante. 

 
  Gráfico 2 – As matérias-primas microcristalinas silicosas dos sítios 
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Nos demais sítios – MT-PO-02, MT-PO-142 e MT-PO-143, entre todas as rochas os 

arenitos são muito mais abundantes, e em quantidades muito menores estão as matérias-primas 

corantes, como os arenitos ferruginosos e os argilitos, e ainda as rochas microcristalinas. Alguns 

outros materiais, entre os quais o calcário, também ocorrem em todos os sítios, em muito baixa 

freqüência. 

 

 
Gráfico 3A – Matérias-primas do MT-PO-01               Gráfico 3B – Matérias-pimas do MT-PO-02                                                     
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Gráfico 3A – Matérias-primas do MT-PO-142               Gráfico 3B – Matérias-pimas do MT-PO-143                                                     
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Por sua vez, o sítio MT-PO-142 (Aterro Bananal do Acuri), associado à cerâmica 

Pantanal, evidencia a expressiva ocorrência de arenito, muito superior à freqüência das demais 

atérias-primas (ver Gráfico 1). No entanto, esse material não é trabalhado, compondo-se em m
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grande parte de fragmentos com córtex e/ou com arestas desgastadas, devido ao que foi 

o de origem secundária.  

 Embora necessite de uma investigação específica, sua distribuição relativamente 

fortemente padronizado dos 

fragmentos, pelo menos até uma profundidade de 50 cm (ver Gráfico 5), permitem considerar que 

o arenito faz parte do sedimento que compõe o aterro, podendo ter sido intencionalmente 

adicionado. 
 

Gráfico 4 – Distribuição de arenito na estratigrafia do MT-PO-142 

considerado com

uniforme na estratigrafia desse sítio (ver Gráfico 4), e o tamanho 
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Gráfico 5  – Dimensões dos fragmentos de arenito na estratigrafia do MT-PO-142 
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Outra especificidade do sítio MT-PO-142 (Bananal do Acuri) é que, quando 

comparado com os outros sítios, apresenta uma alta ocorrência de pequenos corantes, muitos dos 

quais com arestas e/ou faces desgastadas por abrasão, que parece estar associada a um 

sepultamento, que ocorreu num nível mais profundo do poço-teste (0,8m). Nos demais sítios, 

uma freqüência mais modesta dos corantes, embora recorrente, poderia estar associada não só à 

produção de adornos e a sepultamentos, mas também à obtenção de pigmento vermelho para a 

execução de engobo e de pintura geométrica nas vasilhas cerâmicas. 

 
  Gráfico 6 – Presença de corantes nos sítios 
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O sítio Arrozal Nativo (MT-PO-143) apresentou apenas 156 peças líticas, entre brutas 

sem modificação e lascadas, que correspondem a 1,7% do total do m al lítico analisado. 

presença dos poucos artefatos e corantes apenas no 

í el superficial, é possível atribuir a sua filiação à ocupação Descalvados, ficando incerta a 

presença de algum material associado à ocupação Pantanal. No entanto, uma futura intensificação 

das escavações nesse sítio ainda poderá fornecer dados mais consistentes.  

ateri

Devido às matérias-primas representadas e a 

n v

Entre os demais sítios caracterizados como da ocupação Descalvados – MT-PO-01, 

MT-PO-02, aspectos interessantes são evidenciados ao se comparar os conjuntos de artefatos. 

Enquanto no sítio Descalvados-I (MT-PO-01), a maioria dos artefatos coletados caracteriza-se 
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como micro pontas (furadores) de sílex, quartzo e calcedônia, e contas e pingentes dessa última, 

no sítio Jacaré (MT-PO-02), os artefatos estão representados principalmente por implementos 

brutos, com transformação causada pelo uso. A presença ocasional de artefatos elaborados em 

rochas microcristalinas silicosas (furadores, adornos e raspadores) no sítio MT-PO-02, contrasta 

om sua expressiva ocorrência no MT-PO-01.  

 
  Gráfico 7 –

c

 Tipos de artefato presentes no MT-PO-01  
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Gráfico 8 – T  de artefato presentes no MT-PO-02 
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Considerando a alta densidade de refugo de lascamento das rochas microcristalinas, 

representadas principalmente por lascas inteiras e fragmentadas, e por fragmentos de lascamento, 

fica evidenciado o papel do MT-PO-01 como oficina lítica para produção de determinados itens, 

que são elaborados sobre essas matérias-primas (ver Gráfico 3A). Por outro lado, a presença 

ocasional desse refugo em todas as áreas escavadas do MT-PO-02, sugere a não ocorrência de 

produção intensiva desses itens de sílex e calcedônia em nível local, mas pelo menos a sua 

utilização (ver Gráfico 3B). 

 

• Distribuição espacial do material lítico em perspectiva intra-sítio 

Nos sítios associados à ocupação Descalvados (MT-PO-01 e MT-PO-02), a coleta 

sistemática de subsuperfície e a abertura de diversas áreas dos sítios, viabilizaram a discussão de 

alguns de seus aspectos funcionais. No MT-PO-01, onde foram realizadas poucas escavações em 

áreas com material estruturado, a análise do material intra-sítio é útil para reafirmar o seu caráter 

de oficina lítica. No MT-PO-02, tendo sido escavadas áreas em superfícies relativamente amplas 

m áreas que forneceram estruturas, é possível utilizar o material lítico na atribuição de função a 

 

O sítio MT

e

esses espaços. 

 

-PO-02, a distribuição interna de seu material lítico,  

e as funções de diferentes áreas 

 

No sítio Jacaré ou MT-PO-02, considerando o material lítico resgatado nas áreas mais 

intensamente escavadas: Montículo-1, Montículo-3, Montículo-4 e Setor N52, é facilmente 

observável que as matérias-primas aparecem de maneira bastante uniforme, com preponderância 

do arenito, seguido de pequenas quantidades das outras matérias-primas – rochas microcristalinas 

silicosas, corantes e outras (ver Gráfico 9). 
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Gráfico-9 – Distribuição das matérias-primas líticas nas áreas-função do MT-PO-02 

Matérias-Primas / Área-Função  MT-PO-02
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Se as matérias-primas apresentam uma distribuição bastante uniforme, independente 

das áreas 

trastando com a sua ocorrência esporádica nas áreas 

onde ocorr

rtefato presentes nas Áreas-função do MT-PO-02 

do sítio, o exame da distribuição dos implementos brutos e artefatos em 

microcristalinas mostra algumas variações. Observa-se, por exemplo, a localização dos 

implementos de arenito bruto com transformação pelo uso nas duas áreas caracterizadas como de 

processamento, armazenagem e cozinha, con

eram sepultamentos (ver Gráfico 10).  

 
  Gráfico 10 – Tipos de a

Tipo de Artefato / Área-Função  MT-PO-02

2

10

12

4

6

8
Bruto c/ uso
Adorno
Furador
Raspador

0
Sep. 1 Sep. 2 Proc/Arm/Coz

1
Proc/Arm/Coz

2

Múltiplas Funções

 
 



    187 
 

 

 doméstica, ou seja, nas 

áreas de processamento/armazenagem/cozinha, evidenciam um uso, para aqueles itens, que 

extrapola o de oferenda funerária. Alguns outros ocasionais instrumentos de rochas 

microcristalinas, como pequenos raspadores e micro furadores, estariam também associados a 

funções domésticas, tais como a realização de perfurações pós-queima nas vasilhas cerâmicas, e 

outros tipos de atividades.     

 

Por outro lado, a aparente ausência de adornos líticos nas duas áreas de sepultamento 

escavadas nesse sítio pode ter explicações de diferentes naturezas, relacionadas às suas 

especificidades dentro do sistema de sítios, ao contexto temporal de sua ocupação, ou ainda, 

omo um fato de ocorrência fortuita. No atual estágio das pesquisas, com os dados que temos em 

mãos, aind

ntemente da área e de sua 

função, ocorrem as mesmas matérias-primas líticas, com variações na freqüência, porém 

conservando um mesmo padrão na proporção. Desta forma, nesse sítio as ma

foram bons indicadores para uma diferenciação interna.  

 

Já os artefatos representados pelos materiais brutos com transformaç o 

m áreas específicas, caracterizadas por meio de um conjunto de elementos como tendo funções 

domésticas de processamento, armazenagem e cozinha. São, portanto, bons indicadores para a 

diferenciação funcional interna nesse sítio.  

 artefatos elaborados sobre rochas microcristalinas, embora diminuta nesse 

sítio, sua distribuição evidencia que esses elementos também faziam parte da cultura material 

daquela população. 

Também a presença de alguns adornos nas áreas de função

c

a não é possível apresentar uma explicação para o fato, que não fosse meramente 

especulativa. De qualquer modo, o fato reforça a variabilidade existente entre distintos cemitérios 

da ocupação Descalvados, já que em alguns de seus sítios, a exemplo do cemitério Índio Grande 

(sítio MT-PO-044), há uma presença muito marcante de adornos.  

 

Assim, fica evidenciado que no sítio MT-PO-02, independe

térias-primas não 

ão pelo uso estã

e

Quanto aos
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O sítio MT-PO-01, a indústria de adornos e a distribuição interna do seu refugo  

omo já foi visto, o material lítico do sítio MT-PO-01 (Descalvados-I) apresenta um 

comportam nto bastante distinto em relação aos demais sítios, registrando uma altíssima 

ocorrência de refugo de lascamento em rochas microcristalinas silicosas, aqui chamadas de sílex, 

quartzo e calcedônia (ver Gráfico 11). 

s para raspar e cortar.  

 
Gráfico 11 –

 

C

e

As características desse refugo evidenciam uma intensa atividade de lascamento, 

realizada para a produção de certos itens nessas matérias primas, em que são registrados os 

adornos e micro-pontas, provavelmente utilizadas para perfurar (furadores), e ainda, 

eventualmente, alguns outros pequenos instrumento

 Natureza do vestígio nas matérias-primas microcristalinas do MT-PO-01 

Natureza do Vestígio - Microcristalinas MT-PO-01
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uando se examina a distribuição do refugo de lascamento das rochas microcristalinas 

numa perspectiva intersítios, a função especializada do sítio MT-PO-01 na produção de adornos é 

claramente

 atividade (Gráfico 12).  

 

Q

 evidenciada (ver Gráficos 1, 2, 3A,B,C,D). Esse papel é reforçado também pela 

distribuição interna desse refugo no sítio, onde embora haja pontos com grande concentração do 

material, este também está presente em todos os pontos que foram objeto de coleta, o que sugere 

um envolvimento generalizado do sítio com a
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 vestígios em rochas microcristalinas compõe-se de material 

lascado, sendo que a esmagadora maioria compõe-se de lascas, fragmentos de lascas e “nuclei”, 

se os, aspectos que evidenciam a 

intensidade da atividade desenvolvida nesse sítio.  

 
   Gráfico 13 – Tipos de vestígio presentes em peças microcristalinas do MT-PO-01 

 
 

 

Gráfico 12 – Distribuição de peças microcristalinas em diferentes áreas do T-PO-01 
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ado o caráter intenso e sistemático da atividade, a natureza do refugo, bem como os 

artefatos e  rochas microcristalinas existentes na coleção e provenientes de diversos 

sítios da o

gorna, aqui chamadas 

bipolares” (ver Gráfico 14), onde certos artefatos, representados principalmente por micro-

qüência de aproveitamentos, 

produzindo ainda uma série de refugos extremamente padronizados, a exemplo de lamelas 

decorrentes da supressão de cristas para obtenção de pré-formas.  

 
  Gráfico 14 -  Técnicas de lascamento das peças microcristalinas do MT-PO-01 
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xecutados em

cupação Descalvados, depreende-se que se trata de uma indústria lítica voltada 

principalmente para a produção de adornos.  

A indústria lítica Descalvados, sobre essas matérias-primas raras, pode ser 
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“
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A produção das lascas sobre bigorna, que representam o suporte, por excelência, dos 

outros produtos, parece ter sido também uma atividade bastante intensa e sistemática, dada a sua 
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forma de obtenção, as dimensões pequenas e padronizadas que apresenta, e ainda a sua presença 

marcante no refugo (Gráfico 15 ). 
 

Gráfico 15 – Dimensão máxima das lascas microcristalinas no MT-PO-01 
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Para a produção de adornos, a calcedônia parece ter sido a matéria-prima prima 

preferencial, já que esses não ocorrem em sílex. O mesmo é sugerido pela ocorrência menor de 

refugo de sílex em relação à calcedônia. Já para a produção de pequenos instrumentos, como 

micro-pontas e pequenos raspadores, a preferência é para o sílex. 

  Gráfico 16 

 

– Tipos de artefato em matérias-primas microcristalinas no MT-PO-01  
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Embora a calcedônia tenha sido mais usada do que o sílex, as técnicas de lascamento 

utilizadas para essas diferentes matérias-primas foram as mesmas, conforme mostram os padrões 

do Gráfico 17, produzindo proporcionalmente os mesmos resíduos (Gráfico 18). Tais padrões 

indicam que as duas matérias-primas eram trabalhadas da mesma forma.  
 

  Gráfico 17 – Técnicas de lascamento das peças microcristalinas do MT-PO-01 
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  Gráfico 18 – Tipos de vestígio nas matérias-primas micro ristalinas do MT-PO-01 c
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No entanto, dada a ausência de adornos em sílex, pode-se propor que essa matéria-

prima seria preferencial para os pequenos instrumentos (furadores e raspadores), talvez por 

apresentare

idos sobre cada tipo de matéria-prima, já que pré-formas de 

pingentes (

cas microcristalinas do MT-PO-01  

m-se um pouco mais resistentes devido à sua estrutura mais homogênea, o que lhe 

acarretaria uma resistência ou ainda um grau de dureza um pouco mais alto do que a calcedônia75.  

Por outro lado, as dimensões das lascas inteiras apresentadas no Gráfico 19, mostram que o sílex 

estava sendo lascado até alcançar menores espessuras, o que talvez possa ser explicado pelos 

artefatos específicos que eram produz

elaborados em calcedônia) são em geral mais robustas do que as lascas para produção 

de micro-pontas.  
 

Gráfico 19 – Espessura das las

Espessura das Lascas Microcristalinas  MT-PO-01
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Na cadeia operatória dos adornos, uma seqüência de lascamentos sobre bigorna iria 

reduzindo o nuclei “inicial”, na busca por uma massa homogênea que pudesse se constituir numa 

“pré-forma

                 

”, a ser depois retrabalhada com pequenas retiradas por meio de lascamentos 

unipolares e/ou por pressão, picoteamento e polimento. Com base nas dimensões das lascas da 

coleção, pode-se considerar que, ao final de uma seqüência de algumas reduções, a lasca-suporte 

estaria esgotada podendo, ao fim desse processo se transformar, ela própria, em artefato.  

                                
75 Embora um mesmo grau de dureza seja atribuído indiscriminadamente às rochas silicosas microcristalinas, Inizan 
(1990) considera que, devido à sua estrutura, a calcedônia possui uma resistência um pouco inferior à do quartzo.  
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A indústria estaria voltada principalmente para a produção de adornos, na qual as 

micro-pontas ou brocas seriam empregadas como furadores. A produção dessas brocas estaria 

encaixada 

otados, e sobre 

fragmentos

Gráfico 20 – 

na própria cadeia operatória da produção dos adornos. Tal idéia explicaria a grande 

quantidade dessas pontas, registrada nos locais de lascamento, enquanto a maior parte dos 

adornos nos diversos sítios conhecidos da ocupação Descalvados tem sido encontrada em 

contexto funerário. Não se tem, até o momento, nenhuma evidência material que permita propor 

outros usos para essas pequenas pontas, até agora registradas em contexto doméstico apenas 

esporadicamente. A ocorrência de micro-pontas elaboradas sobre nuclei esg

 de lascas e fragmentos de lascamento, é mais um indício da intensa produção dessas 

pontas, e de um intenso aproveitamento das matérias-primas silicosas microcristalinas. 

 
Furadores em matérias-primas microcristalinas no MT-PO-01  

Furadores - Microcristalinas MT-PO-01

199
Artefato plano-convexo
sobre lasca bipolar

Artefato com ponta sobre
nuclei esgotado

Artefato com ponta sobre
fragmento de lasca ou de
lascamento

48

 
 

Embora a técnica de lascamento sobre bigorna se caracterize como uma técnica 

relativamente simples, levando-se em conta a intensidade do lascamento, o alto grau de controle 

das demais técnicas empregadas na produção desses itens, especialmente para a perfuração e o 

retrabalhamento das pré-formas dos adornos e no acabamento, bem como o alto investimento em 

tempo necessário para a sua produção, pode-se considerar que essa indústria lítica é mais uma 

evidência da existência de trabalho especializado entre os ceramistas Descalvados, e da produção 

de itens com conotação de riqueza. 
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4.5  Um sign

do Pan
ificado cultural para o material lítico arqueológico  
tanal de Cáceres 

 

 lítico de cada uma 

dessas ocu

l do material arqueológico lítico mediante uma análise 

preliminar 

ndo toda a coleção lítica analisada, foi possível identificar uma variabilidade 

associada tanto à distinção entre duas distintas filiações culturais, representadas pela ocupação 

Descalvado

ntanal, os de caráter prático 

são caract

O expressivo conjunto lítico coletado no âmbito desse projeto permite a discussão de 

interessantes aspectos. Principalmente aquele material associado à ocupação Descalvados. O 

material lítico associado à cerâmica Pantanal, por sua vez, dadas as suas características 

específicas quando confrontado com o material Descalvados, reafirma a pressuposta diversidade 

cultural que teria ocorrido na área em tempos pré-coloniais.  

Aqui, como a análise do material permitiu evidenciar, o material

pações expressa formas particulares de obtenção de matérias primas, bem como de 

produção, uso e reciclagem de artefatos, sejam eles de função prática ou simbólica. Assim sendo, 

o confronto desses conjuntos líticos estaria indicando marcantes diferenças culturais.  

Após discutido o potencia

da natureza e densidade de sua ocorrência nos sítios, e realizada também a análise 

sistemática de uma série de atributos desse material, escolhidos de acordo com os objetivos de 

nosso projeto, podemos iniciar  a sua discussão no âmbito de contextos em diversas escalas, 

como nos propusemos inicialmente. 

Considera

s e pela ocupação Pantanal, quanto a distintas funções associadas a diferentes sítios da 

ocupação Descalvados.   

Duas grandes categorias genéricas distinguem esses materiais culturais líticos: os de 

caráter prático, de uso doméstico, e aqueles de caráter simbólico, de uso ritual.  

No sítio MT-PO-142 (Bananal do Acuri), da ocupação Pa

erizados como peças brutas, sem preparo prévio, com transformação pelo uso, 

representadas principalmente por percutores e bigornas (quebra-cocos). Os de caráter simbólico 

são corantes, representados por argilitos e arenitos ferruginosos, com arestas e/ou faces 

apresentando desgastes por abrasão. 
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Artefatos líticos parecem ter sido muito menos intensamente utilizados pelos grupos 

associados à cerâmica Pantanal, do que pelos grupos associados à cerâmica Descalvados. Mas 

ainda é preciso intensificar as escavações nos sítios associados à cerâmica Pantanal, para 

ampliação da amostragem e para uma melhor compreensão do aproveitamento e uso desse tipo de 

material po

 Registra-se, no entanto, uma significativa ocorrência de corantes, com uma ou 

mais aresta

isponibilidade nas proximidades. Ao contrário dos aterros da grande 

planície de

bigornas, percutores, almofarizes, alisadores, maceradores e amoladores. Fazem parte ainda dessa 

utensilagem

aparece. 

r aqueles grupos ceramistas pescadores-caçadores-coletores.  

Na área do Pantanal de Cáceres, os sítios e/ou estratos associados a esta ocupação até 

o momento só foram contemplados com poços-testes, fornecendo muito poucos artefatos e 

resíduos líticos.

s e/ou faces desgastadas, e ocasionais quebra-cocos e percutores de arenito grosseiro.  

Já a presença abundante de fragmentos de arenito na composição dos aterros parece 

estar condicionada à sua d

 inundação que estão mais distantes dos afloramentos rochosos, nos quais o sedimento 

é estabilizado com caramujos gastrópodes. 

Nos sítios MT-PO-01 e MT-PO-02, da ocupação Pantanal, os artefatos de caráter 

prático são peças brutas sem preparo prévio, com transformação pelo uso, representadas por 

 algumas poucas lascas e raspadores de arenito silicificado e de rochas 

microcristalinas, além de lâminas de machado elaboradas em rochas locais – arenitos, mas 

principalmente calcário – ou ainda, eventualmente, em rochas ígneas exógenas.  

Resíduos da produção desses artefatos são pouco numerosos nos sítios. As peças 

brutas com transformação pelo uso, não tendo sido preparadas previamente, conseqüentemente 

não produziram resíduos.  

Lascas de arenito silicificado, matéria-prima mais rara na matriz de arenito grosseiro 

característica da região, poderiam ter sido totalmente produzidas junto às fontes, ou mesmo 

obtidas pelo lascamento de alguns blocos que apresentassem granulometria mais fina e estrutura 

mais homogênea, transferidos previamente para os sítios. No entanto, são peças extremamente 

simples, com pouco ou nenhum trabalho secundário, e embora se registre uma grande quantidade 

de fragmentos térmicos e naturais, o refugo de um eventual lascamento de peças utilitárias não 
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Os eventuais raspadores e lascas cortantes de rochas microcristalinas, por sua vez, 

como seriam produzidos dentro da própria cadeia operatória da indústria dos adornos, teriam 

também po

sobre 

rochas mi

os 

compostos

lativa alta freqüência de corantes trabalhados, além de alguns quebra-cocos. Nesse 

material l

ontar as 

diferenças 

uco contribuído para a formação de um refugo específico.    

Já a categoria de materiais líticos de caráter simbólico e de uso ritual, representada por 

um rol de adornos, entre os quais se destacam contas, pingentes e tembetás elaborados 

crocristalinas de gênese química, mas principalmente sobre aquelas de aparência 

translúcida, aqui chamadas “quartzo” e “calcedônia”, produziram um significativo refugo, 

decorrente de uma produção sistemática em sítios específicos da ocupação Descalvados. Nesse 

refugo se incluem muitas lascas e fragmentos de lascas, fragmentos de lascamento, além de uns 

poucos e pequenos núcleos esgotados. As abundantes micropontas em sílex e calcedônia, 

presentes no refugo nos locais de lascamento, sugerem sua participação na própria cadeia 

operatória da produção dos adornos, onde seriam usadas como brocas na perfuração de contas e 

pingentes.   

Sinteticamente, pode-se afirmar que o material lítico da ocupação Descalvados 

caracteriza-se por uma indústria sobre rochas silicosas microcristalinas, utilizadas na produção de 

adornos, micro-pontas e eventuais raspadores. E ainda, por um conjunto de instrument

 por blocos e fragmentos de arenito bruto com transformação pelo uso, que podem ser 

associados a uma intensa atividade de processamento, do qual fazem parte bigornas, percutores, 

almofarizes, maceradores, e amoladores de gumes, entre outros. Além desses itens, apresentam 

ainda algumas lâminas de machado em calcário, arenito e em rochas ígneas.  

O conjunto lítico da ocupação Pantanal caracteriza-se principalmente por apresentar 

uma re

ítico, dada a sua baixíssima ocorrência, as rochas microcristalinas podem ser 

consideradas ocasionais ou intrusivas. 

Desta forma entendemos que, ao menos de forma introdutória, já pudemos ap

culturais que envolvem a manipulação de materiais líticos na ocupação pré-colonial 

ceramista do Pantanal de Cáceres – tanto pelos grupos cultivadores associados pela arqueologia à 

cerâmica Descalvados, quanto pelos grupos pescadores-caçadores-coletores associados à 

cerâmica Pantanal. 
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Considerando a variabilidade existente no material lítico entre os sítios da ocupação 

Descalvados, verifica-se a ocorrência do refugo da indústria lítica sobre rochas microcristalinas 

apenas no MT-PO-01, estando ausente tanto no MT-PO-02 quanto em muitos outros sítios 

conhecidos desta ocupação, fato que indica uma função especializada do MT-PO-01 na produção 

de micro-pontas, adornos, e de outros subprodutos dela decorrentes. 

Considerando, ainda, a distribuição interna do material lítico do sítio MT-PO-02, 

verifica-se

al ausência da utensilagem lítica de caráter doméstico. Essa 

variabilida

põe a cultura 

 uma alta freqüência de instrumentos apropriados para a trituração de grãos e a 

abertura de cocos (tralha de processamento) nas áreas de função doméstica, enquanto nas áreas de 

função funerária há uma quase tot

de indica a especialização funcional de certas áreas dentro dos sítios da ocupação 

Descalvados. Por outro lado, mesmo nas áreas de função doméstica foram registrados alguns 

adornos, como indicação de um uso cotidiano desses itens, não exclusivamente ligado aos 

funerais. 

 

Num contexto macro-regional, o material lítico Descalvados se insere no universo 

dos conjuntos líticos dos grupos cultivadores-ceramistas, que em geral apresentam uma 

utensilagem lítica sobre material bruto transformado pelo uso, e indústrias líticas pouco 

desenvolvidas. 

Porém, se diferencia dos demais devido à indústria lítica de adornos que apresenta, e 

que se caracteriza como uma atividade especializada desenvolvida em apenas alguns sítios da 

mesma filiação cultural.    

Para a discussão da indústria lítica da ocupação Descalvados consideramos bastante 

oportuna a premissa de Andrefsky (1998, p: 4, 9), de que cada indústria lítica deve ser analisada 

dentro de seu contexto. Mais do que isso, entendemos que cada elemento que com

material deve ser examinado e discutido dentro de seu contexto, pois é aí que adquire significado.  

 

Em âmbito mundial, especialmente no Oriente Médio, na Índia e na Ásia Central, os 

adornos líticos produzidos sobre calcedônia e lapis-lazuli, há vários milênios têm sido 
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considerad

1

p o & 

Tosi 1976,

p ria tardia 

pelo norte 

p

r

m

e

c

i ias a adornos líticos portados pelas populações locais, inclusive pelos Xarayés, 

elaborados

C

c omplexos. Embora nesse contexto macro-regional não haja 

evidências

c

q

e

q estígios da ocupação Descalvados.  

D

e

s

d

os como bens de prestígio, desde o início da sua produção até os dias de hoje (Inizan, 

991). Sua presença caracterizaria a ocorrência de diferentes status sociais. Para alguns autores, a 

resença de oficinas de contas testemunharia a origem da especialização artesanal (Pipern

 1980 e Vidale 1987, citados por Inizan 1991).  

No continente americano, a indústria lítica de adornos está associada à lendária 

rodução de muiraquitãs, chamados ainda “pedras-verdes”, que se expandiu na pré-histó

da América do Sul e pelo Caribe. Embora sejam mais popularmente conhecidas as 

eças zoomorfas (especialmente as em forma de rã), elaboradas sobre nephrite ou jade, as 

eferências registram também contas e pingentes de formas geométricas diversas, de várias 

atérias-primas, incluindo rochas ígneas (riolite e granito, por exemplo), metamórficas (quartzito 

 arenito), além das compostas por quartzo, como parte desses elementos que tanto fascínio 

ausaram às populações ameríndias e aos próprios europeus (Boomert 1987). 

Na região do Alto Paraguai os relatos dos primeiros exploradores espanhóis fazem 

númeras referênc

 em “pedras de cristal” azuis, verdes, brancas e gris (Schmidl 1950 [1534-1554]. 

Esses elementos da cultura material da população da pré-história tardia da América 

entral e Meridional estão associados, na literatura etno-histórica e arqueológica, a grupos 

onsiderados relativamente mais c

 de trocas entre as áreas setentrionais e meridionais da América do Sul, dado o 

ontexto cultural e temporal da ocupação Descalvados, há que se considerar a possibilidade de 

ue um processo de trocas à longa distância estivesse ocorrendo numa ampla região na qual 

staria inserida a área setentrional do Alto Paraguai, já que os adornos estão presentes numa área 

ue parece extrapolar aquela em que ocorrem os v

Evidentemente, dimensionar com clareza a área de ocorrência da ocupação 

escalvados e sua área de influência com base na obtenção das matérias-primas microcristalinas 

 da difusão dos adornos, demanda pesquisas regionais ainda não sistematicamente realizadas. 

De qualquer forma, o material lítico Descalvados auxilia a inserção da região 

etentrional do Alto Paraguai no contexto da ocupação pré-colonial das sociedades em processo 

e complexificação, a exemplo da vizinha região do Guaporé, tendo em vista um conjunto de 
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f

i ada dos europeus no século 

XVI.  

i

i

i ssim como a 

própria cir

f

e

Descalvados, a produção dos adornos e a sua circulação poderiam ter desempenhado um 

importante

f

n

s

e

d

c

z presente apenas no MT-PO-01, onde a densidade do 

material lí

l

D

 

conotação 

atores nos quais se incluem a diversidade cultural e o estabelecimento de alianças e integrações 

ntergrupais, elementos que caracterizavam a região quando da cheg

Embora muitas dessas questões só possam ser mais bem delineadas e discutidas com a 

ntensificação das pesquisas, o importante, no momento, é a localização a e contextualização da  

ndústria lítica de produção dos adornos, abrindo perspectivas para novas investigações. 

Numa perspectiva regional, igualmente questões relacionadas a trocas intergrupais se 

mpõem, à medida que a obtenção de matérias-primas para a produção dos adornos, a

culação desses itens, poderiam envolver diferentes grupos, de diferentes ou de mesma 

iliação cultural, num sistema de trocas que seria um importante instrumento de integração, que 

xtrapolaria a esfera local.  Entre os grupos cultivadores ceramistas da própria ocupação 

 papel, na esfera social e na sinalização de hierarquias. Entre esses grupos e outros de 

iliação cultural distinta, matérias-primas e artefatos poderiam ter sido elementos intermediadores 

as relações inter-grupais.  Embora não se tenha ainda maiores evidências da ocorrência dessas 

ituações, além do contexto cultural e do potencial que o material lítico em estudo apresenta, 

ssas são idéias que podem conduzir a novas e instigantes pesquisas.  

Numa perspectiva intersítios, a variabilidade apresentada pela densidade do refugo 

a indústria de adornos, indica diferenças marcantes no comportamento – manipulação e 

irculação – desse material lítico.  

O refugo de tal indústria se fa

tico, e as suas características não deixam dúvidas quanto ao intenso trabalho de 

ascamento que ali era realizado, apontando para uma especialização de alguns sítios da ocupação 

escalvados na transformação da matéria-prima e na produção de artefatos de silexito.  

Outro aspecto é o que diz respeito à distribuição dos adornos. Esses artefatos de

de status e riqueza, representados por adornos labiais, contas e pingentes, elaborados 

sobre matérias-primas líticas de possível origem exógena ou de difícil obtenção, como o sílex, o 

quartzo hialino e a calcedônia, são amplamente distribuídos na área da ocupação Descalvados, 

fazendo-se presentes tanto nos sítios de terra firme quanto nos sítios de aterro.   
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A presença desses artefatos, especialmente dos adornos, em outros sítios da própria 

ocupação Descalvados, nos quais o refugo decorrente de sua produção é ausente, sugere uma 

diferenciaç

 de adornos abre ainda uma nova 

perspectiv

ca e a ausência de refugo. Ainda assim, para o seu 

ento parece ter havido uma clara escolha dos arenitos melhores, isto é, de granulação mais 

fina e hom

registradas. Es

em geral apres lometria pouco selecionada, e com baixo grau 

de silicifica o

Já a

tamanho avan vido ao seu peso não ofereceriam praticidade para o transporte, 

reforçando id

vasilhas cerâm

A n

conforme pens

uma seqüência  tempo para sua produção, e 

ão funcional intersítios relacionada ao material lítico. Alguns sítios seriam 

especializados na produção dos artefatos, que a partir deles seriam distribuídos pelos outros 

assentamentos numa ampla área, envolvendo até mesmo a planície alagável e os grupos 

ocupantes dos aterros, onde a ocorrência dos adornos já foi verificada. 

Já nos sítios e nos estratos de sítios associados aos ceramistas Pantanal, têm-se 

registrado uma presença extremamente ocasional dos silexitos. 

Em seu lugar, como acompanhamento funerário e material de possível conotação 

simbólica, têm sido registrados fragmentos de material corante (argilitos e arenitos ferruginosos) 

que apresentam, não raras vezes, superfícies e arestas trabalhadas por abrasão e polimento.  

O papel de alguns sítios especializados na produção

a para a questão da relação entre sedentarismo e produção de artefatos informais, 

pouco padronizados e pobres de retoque, que tem sido associada a grupos cultivadores. 

No conjunto lítico Descalvados tal associação parece se adequar apenas às lascas de 

arenito silicificado lembrando, no entanto, que a sua produção não parece ter sido sistemática, 

haja vista a sua ocorrência apenas esporádi

lascam

ogênea e/ou com maior grau de silicificação, características presentes nas raras lascas 

sas matérias primas são muito pouco abundantes na matriz arenítica da região, que 

enta um arenito grosseiro, de granu

çã . 

lgumas peças brutas com transformação pelo uso, muitas vezes apresentando 

tajado, de

 a éia de sedentarismo, e apontando na mesma direção que a presença das grandes 

icas de estocagem. 

 i dústria de adornos, por sua vez, corresponderia a uma “tecnologia de curadoria”, 

ado por Binford (1976, 1978) para grupos caçadores-coletores,  e que demandaria 

 padronizada de operações, alto investimento de
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otimização o

sedentarismo à

Q a

grande valia p

parece indicar  de subsistência para os dois grupos culturais em questão. 

ue para os grupos associados à ocupação Descalvados a presença de muitos 

almofarize

tados no ambiente, dado a presença de bigornas e 

percutores

sugerindo

rial lítico Descalvados estão presentes diversos 

tipos de a

elaborados geralmente sobre núcleos unipolares e unidirecionais cônicos, e que podem também 

ser entendidos apenas como núcleos esgotados, e os segundos elaborados sobre lascas bipolares 

alongadas, e ainda, de diversos tipos de adornos, elaborados sobre lascas bipolares de rochas 

microcristalinas fibrosas (calcedônias).  

 d  aproveitamento da matéria-prima. Escapa totalmente ao modelo que associa 

 produção informal de artefatos.  

u nto ao material lítico de uso doméstico e cotidiano em arenito, além de ser de 

ara a interpretação das funções de diferentes espaços em nível interno dos sítios, 

 distintos sistemas

Enquanto q

s e maceradores sugere uma dieta em grande parte apoiada na trituração de grãos e no 

processamento de outros vegetais, aqueles associados à ocupação Pantanal parecem ter sido 

usados principalmente para abrir cocos cole

, e uma aparente ausência de almofarizes e maceradores.  

Além dessas peças de arenito transformadas pelo uso, os arenitos brutos sem 

modificação também parecem indicar possíveis formas distintas de manipulação. Enquanto na 

ocupação Descalvados são usados, de forma generalizada, fragmentos e grandes blocos de 

arenito para composição de estruturas – de combustão e funerárias, na ocupação Pantanal, 

fragmentos de pequenas dimensões distribuem-se de forma homogênea pela estratigrafia, 

 sua utilização para estabilização do sedimento na construção de aterros.  

Se os instrumentos de uso doméstico e cotidiano com transformação causada pelo uso 

parecem corresponder aos padrões gerais conhecidos para grupos sedentários, um maior 

interesse desperta o material lítico representado pelos adornos, dado o seu potencial informativo 

e o seu ineditismo.  

Além da tralha doméstica, no mate

dornos e alguns tipos de instrumentos, que apresentam clara padronização, decorrente 

de uma cadeia operatória aparentemente determinada pelo máximo aproveitamento de matérias 

primas microcristalinas silicosas (silexitos), de pouca disponibilidade. Esse é o caso dos 

raspadores verticais e das micropontas ou brocas registradas em silexito – os primeiros 
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Considerando-se um conjunto de padrões da ocupação Descalvados, tais como as 

características de seus sítios, de sua cerâmica e ainda a densidade do refugo, parece não haver 

dúvidas q

is fatos reforçam, portanto, a idéia de 

função esp

os núcleos tiveram ainda arestas retocadas, transformando-se então 

em potenc

• A escassez das matérias primas representadas pelas rochas microcristalinas 

usadas na produção dos adornos, e cuja obtenção demandaria grande 

investimento para a sua obtenção; 

uanto ao caráter sedentário daquela ocupação. Assim sendo, este seria um claro 

exemplo de população sedentária com uma indústria lítica elaborada e fortemente padronizada.  

Numa perspectiva intra-sítio observa-se que, num sítio em que se faz presente o 

refugo de silexito, embora seja possível registrar concentrações do material em diversos pontos, 

ele está presente em toda a sua extensão. Esses indícios parecem sugerir uma atividade de 

lascamento generalizada dentro de sítios específicos. Ta

ecializada de alguns sítios, já que em outros sítios da própria ocupação Descalvados, a 

despeito das escavações e levantamentos mais intensivos realizados, tal refugo não é registrado.  

 Aspectos complementares são revelados pela natureza do refugo. Uma presença 

significativa de lascas e fragmentos de lascas, em sua maioria obtida sobre bigorna, contrasta 

com o número extremamente reduzido de núcleos que, quando ocorrem, são pequenos e 

esgotados. Alguns desses rar

iais pequenos raspadores. Algumas pequenas lascas, fragmentos de lascas, ou ainda 

fragmentos de lascamento, também apresentam retoques definindo gumes. Esse conjunto de 

características, reforçado ainda pelas pequenas dimensões apresentadas por todo o refugo, 

evidencia um máximo aproveitamento das matérias primas o que, em grande parte, pode ser 

explicado pela sua pouca ou nenhuma disponibilidade em âmbito local, e pelas dimensões 

diminutas dos próprios núcleos ou massas iniciais disponíveis. 

Desta forma, ao contrário de outras indústrias líticas pré-históricas ou pré-coloniais, 

na maioria das vezes voltadas para as funções práticas de instrumento de funções cotidianas, na 

ocupação Descalvados a indústria lítica estaria ligada a outros fatores - aqueles de caráter 

simbólico, de conotação de riqueza e poder. Tal assertiva encontra suporte em algumas 

características dessa indústria lítica, a saber: 

 



    204 
 

• Um alto grau de sistematização do processo de produção; um relativo alto grau de 

controle tecnológico nas diversas fases da cadeia operatória da produção dos 

adornos; 

• A alta ocorrência de adornos em sepultamentos, verificada em diversos sítios, 

indicando um papel importante desses elementos da cultura material nos rituais; 

• A presença de ocasionais adornos nas áreas de uso doméstico, indicando que 

esses itens faziam parte também do cotidiano desse grupo, provavelmente com 

conotação de riqueza ou sinalização de hierarquia; 

• A presença do refugo da indústria de adornos em apenas alguns sítios indicando 

uma função específica dos mesmos dentro de um sistema; 

• A ocorrência dos adornos em uma ampla área, em sítios que não apresentam 

refugo da indústria, indicando ampla distribuição dos adornos, pelo menos num 

âmbito regional. 

 

Evidentemente, a produção e distribuição dos adornos líticos poderiam ter um grande 

efeito sobre a esfera econômica daqueles ceramistas, já que eram produzidos em apenas alguns 

assentamentos, especializados nessa função.  

Esses sítios especializados teriam lugar de destaque no contexto desses ceramistas que 

seriam responsáveis pela produção e distribuição de um elemento de conotação simbólica, de 

riqueza e poder. Pode-se considerar que essa especialização poderia lhes auferir uma ascendência 

sobre os demais, já que produziam um elemento com alto valor de troca. Ou então, se a atividade 

e seu prod

iam a utilização das trocas para o 

estabelecimento de diversos tipos de vínculos.  

uto tivessem sido controlados e/ou apropriados por outros grupos ali não residentes, 

estaria caracterizada uma situação que remeteria a uma sociedade fortemente hierarquizada.  

Para além dos aspectos econômicos, a troca nas sociedades arcaicas ou não-industriais 

é considerada, pela antropologia, como um mecanismo institucionalizado de estabelecimento e 

reafirmação de vínculos entre as partes envolvidas. Lévi Strauss em Guerra e comércio entre os 

índios da América do Sul, e Marcell Mauss em seu clássico Ensaio sobre a dádiva – forma e 

razão de troca nas sociedades arcaicas, evidenc
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Nessas trocas se incluem desde a manifestação e reafirmação de poder, a exemplo do 

mecanismo do potlatch76, através do qual grupos rivalizam e expressam seu antagonismo, até o 

estabelecimento de vínculos de reciprocidade através da dádiva, situação na qual quem recebe 

passa a ser uma espécie de devedor, e quem dá, uma espécie de “credor”, e onde quem recebe 

passa a ter o compromisso da retribuição, “sob pena de guerra privada ou pública” (Mauss 1974, 

p. 44-45).  

ão são indivíduos 

que trocam

-45).  

lhando através desse princípio, denominado por Mauss de “prestações totais”, para o 

contexto da ocupação Descalvados, e considerando a ampla circulação dos adornos líticos em 

contraposição aos poucos lugares envolvidos na sua produção, e ainda os contatos possivelmente 

estabelecidos para obtenção das matérias primas utilizadas, podemos entender que o processo de 

produção a circulação dos adornos teria um importante papel na integração dos grupos, pelo 

menos em âmbito regional.  

Tal papel, atribuído aos adornos líticos na pré-história tardia da América tropical, já 

foi tradado por Boomert (1987) a partir de dados etno-históricos, etnográficos e arqueológicos. 

Es orma de 

tro nto não-

anças, durante transações de casamento e cerimônias de estabelecimento de paz 

onial 

dos muiraquitãs, contas e pingentes líticos na Amazônia teria se constituído numa instituição da 

Entre essas duas formas de troca haveria, na humanidade, muitas formas 

intermediárias, caracterizadas por prestações e contraprestações, e nas quais n

, e sim coletividades. E o que trocam não seriam apenas coisas economicamente úteis, 

mas gentilezas, ritos, serviços militares, mulheres, crianças etc, onde “o mercado é apenas um 

momento e onde a circulação de riquezas constitui apenas um termo de um contrato muito mais 

geral e muito mais permanente” (Mauss 1974, p, 44

O

ses adornos “representariam itens de alto prestígio” transferidos entre as elites como f

ca diplomática. Eram trocados entre líderes tribais ou clânicos, usados como pagame

comercial de ali

(Dalton 1977 e Sahlins 1972, citados por Boomert 1987). Assim, a rede de comércio cerim

                                                 
76 O potlatch é uma forma institucionalizada de trocas praticada por grupos indígenas do Alaska que, segundo 
Marcell Mauss (1974, p:46-47), seria dominada pelo princípio da rivalidade e antagonismo, e no qual “vai-se até à 
batalha, até à morte de chefes e nobres, que assim se enfrentam”. Ou ainda, “vai-se até à destruição puramente 
suntuária de riquezas acumuladas para eclipsar o chefe rival, ao mesmo tempo associado (de ordinário avô, sogro ou 
genro)” (Op. cit, p:46). 
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interação sociopolítica regional77.  Os adornos de pedra seriam, ainda, uma forma de exibição de 

riqueza e símbolo visual de sucesso na rede de trocas. Seu comércio teria tido também a função 

de manter a rede de trocas, mesmo durante os períodos em que havia baixa demanda por trocas 

de produtos de subsistência; ou ainda na integração de grupos mutuamente hostis da floresta 

tropical (Dalton 1977; Lathrap 1973, respectivamente, citados por Boomert 1987).  

entos preparados até objetos de conotação simbólica. Tal situação tem sido 

habitualme

e ampliar a compreensão de certos fenômenos sociais de alguma forma expressos 

pelo regist

les, incitariam “os espíritos dos 

mortos, os

em o ônus da retribuição, intercedendo ou providenciando, no 

mundo do

Voltando a atenção para o acompanhamento funerário da ocupação Descalvados, do 

qual participam os adornos, inclusive os líticos, na forma de colares, pingentes e tembetás, o que 

se observa no registro arqueológico é que os mortos eram sepultados acompanhados de diversos 

elementos, desde alim

nte interpretada pela arqueologia como se o morto fosse acompanhado de seus 

“pertences”, entendidos como aqueles objetos de seu uso pessoal, ou ainda daqueles itens de que 

ele precisaria para empreender a passagem para o mundo dos espíritos.  

Aqui, mais uma vez a contribuição de Mauss ao entendimento dos mecanismos de 

troca nos permit

ro arqueológico. Para Mauss, “um dos primeiros grupos de seres com os quais os 

homens tiveram que contratar e que, por definição, ali estavam para contratar com eles foi, antes 

de tudo, o dos espíritos dos mortos e os deuses” (Op. cit., p:63). Nesse contrato, presentes 

ofertados aos deuses, ou aos homens e à natureza em vista daque

 deuses, as coisas, os animais e a natureza a serem ‘generosos para com eles’”.  

Levando-se em conta os altos graus de variabilidade e complexidade apresentados 

pelos padrões funerários dos ceramistas Descalvados, que envolveriam rituais de longa duração, 

já que incluíam a prática de sepultamentos secundários, e que nesses rituais seriam consumidos e 

ofertados muitos alimentos, matérias primas de difícil obtenção, instrumentos e adornos, pode-se 

cogitar que os mortos contraíss

s espíritos, para que seu grupo social de origem pudesse esperar, em contrapartida, 

dádivas do mundo divino.  

                                                 
77 Similarmente ao kula, e ao quiripa, responsáveis pela circulação de colare
circulação de cordões de discos de conchas na Colômbia e Venezuela (Boom

s e braceletes na Melanésia, e pela 
ert 1987, p.36).  
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Essas dádivas de retribuição poderiam se constituir, por exemplo, na garantia da 

manutenção dos próprios elementos ofertados, como alimentos, utensílios e adornos, bem como 

na manutenção de uma situação social estável, quer em relação a grupos culturalmente 

diferenciados, quer entre grupos da própria etnia. O contexto de diversidade cultural em que se 

insere a ocupação Descalvados, bem como a situação de disputa por recursos pelos grupos do 

Alto Paraguai, registrada pelas primeiras crônicas coloniais, se por si só não são suficientes para 

sustentar tal hipótese, pelo menos permite dela cogitar.  

undo 

dos mortos

ncestrais e com os próprios deuses.  

No caso, os adornos líticos, por serem aqueles que demandavam maiores esforços 

para a sua produção – desde a obtenção das matérias-primas até a própria elaboração, poderiam 

representar a forma mais sofisticada de seduzir os deuses, e de conquistar a sua benevolência e 

proteção. E, principalmente, criaria laços de reciprocidade entre o mundo dos vivos e o m

. 

Nesse contexto, os mortos teriam a qualidade de emissários e mediadores, elementos 

de ligação entre os dois mundos, já que haviam contraído dívidas com os vivos através das 

oferendas que receberam quando da sua passagem para o mundo dos espíritos. 

Desta forma, os adornos líticos para esses ceramistas ocupariam um lugar de destaque 

no universo das trocas, tanto nos processos de integração nos quais se incluem os contatos 

intergrupais, quanto naquelas relações estabelecidas com os espíritos dos parentes mortos, com os 

espíritos dos a

 

 

* 
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CAPÍTULO 5 

O MATERIAL CERÂMICO NA ARQUEOLOGIA DO PANTANAL DE CÁCERES 

 

A cerâmica das ocupações pré-coloniais do Pantanal de Cáceres foi, até o momento, o 

material p

s ou estilos cerâmicos, que foram 

associados

Adicionalmente, as características da cerâmica Descalvados, junto com outros 

aspectos d

do, a ampla gama de aplicações desenvolvida tradicionalmente pela 

arqueologi

otarmos as suas 

possibilidades.  

s de caráter social e ritual.      

ilitário, não pudemos ainda avançar muito no seu estudo, embora 

nhamos delineado um pouco melhor a variabilidade nela existente, com vistas a futuras 

or excelência, que permitiu a construção de nossos modelos, quer na proposição de 

determinados padrões culturais às populações associadas à cerâmica Descalvados e à cerâmica 

Pantanal, quer no que diz respeito à própria diversidade cultural da área. Como já foi visto, 

estudos sistemáticos dessa cerâmica, realizados no âmbito do nosso projeto de Mestrado, levaram 

à identificação de pelo menos duas tradições, indústria

 a grupos culturais com padrões de subsistência e organização social distintos. 

Teríamos, portanto, utilizado a cerâmica para inferir aspectos relacionados à identidade e à 

diversidade cultural na área.  

a cultura material daqueles ceramistas, dentro de seu contexto cultural e temporal, nos 

fizeram considerar a possibilidade de ocorrência de uma organização social que poderia incluir 

certa complexidade. 

Devido, por um la

a no estudo de coleções cerâmicas, e por outro, o potencial informativo da cerâmica 

arqueológica do Alto Paraguai, especialmente da cerâmica Descalvados, poderíamos nos dedicar, 

por muito tempo, a explorar diversos de seus aspectos sem, contudo, esg

Entendida como indicador de identidade, de diversidade cultural e de complexidade, a 

cerâmica dessa área setentrional do Pantanal Mato-grossense teria tomado parte em diferentes 

aspectos da vida daquelas populações ceramistas, tanto na pauta de atividades ligadas à sua 

subsistência, quanto nas celebraçõe

Em relação à ocupação Pantanal, dado o fato de não termos escavado áreas mais 

amplas em seus sítios, e também devido às próprias características de sua cerâmica, considerada 

“simples” e de caráter ut

te
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investigações. No âmbito do presente projeto, a cerâmica Pantanal nos auxiliou principalmente na 

discussão d  sistemas de sítios. 

m grande parte 

composta 

de fuso, adornos de suspensão, cachimbos, instrumentos de sopro 

(flautas e 

elas a existência de diversas categorias, associadas a diferentes formas de produção e uso.  

tegorias para fins específicos (conf. 

Migliacio plo, as vasilhas com antiplástico de concha triturada e acabamento 

mais grosseiro r rem ao fogo, aspecto diagnosticado pela identificação 

de uma presen  nte em fragmentos com essas características. Essas 

vasilhas aprese a  restringidas globulares ou subglobulares, ou ainda formas 

abertas aproxi d ar e tostar 

alimentos.     

á as vasilhas consideradas de armazenagem apresentam antiplástico de caco moído 

dados de quartzo, acabamento mais liso e queima oxidante completa ou 

e

Já sobre a cerâmica Descalvados foi possível empreender estudos e discussões de 

diferentes níveis: em primeiro lugar pudemos aferir funções atribuídas anteriormente às 

diferentes categorias e formas de suas vasilhas; em segundo, utilizá-la para auxiliar na discussão 

das funções de diferentes sítios e, por fim, iniciar a discussão de suas funções, tanto práticas 

como simbólicas, no âmbito de contextos domésticos e rituais. 

A diversificada tralha doméstica dos ceramistas Descalvados é e

por elementos cerâmicos para funções presumíveis de armazenar, cozinhar, tostar e 

servir (Migliacio 2000), além de seu uso como mobiliário funerário, na forma de urnas para 

sepultamento dos mortos e de vasilhas para depósito de oferendas. Confeccionados em argila 

aparecem ainda tortuais 

possíveis apitos), além de outros elementos de funções ainda desconhecidas, como 

ocasionais estatuetas antropomorfas e pisos de argila.  

Considerando, por enquanto, somente as vasilhas cerâmicas, elemento sobre o qual já 

se dispõe de um conhecimento mais sistemático, obtido com base nos seus atributos tecnológicos 

e na sua morfologia, quando examinadas em seu contexto arqueológico, é possível assumir para 

Já se propôs anteriormente que haveria uma clara padronização da construção das 

formas das vasilhas, bem como do uso de determinadas ca

2000). Por exem

 se iam preferenciais para i

ça de fuligem mais recorre

nt m, em geral, formas

ma amente planas ou rasas, que teriam um uso presumível para cozinh

J

e/ou grãos sub-arredon
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quase com

o e/ou grãos de quartzo com 

acabament

z corresponda a nucleações de caráter 

geo aior integração social (Migliacio 2000).  

bilidade intergrupal, estaria expressa em formas 

par riando também de grupo para 

grupo ou, ainda, de artesão para artesão, dando origem ao que poderíamos chamar de micro-

esti

mica Descalvados a serem 

inv  espacial do 

ma ente e 

eus possíveis significados.  

pleta, a despeito de suas altas espessuras, de até 4cm, e de suas altas capacidades 

volumétricas – que chegam a alcançar algumas centenas de litros.  

Enquanto o engobo aparece nas duas categorias de vasilhas, a pintura geométrica 

aparece exclusivamente nas vasilhas com antiplástico de cac

o mais liso e melhor queima. 

Devido às características dessas vasilhas, em termos de esforço e complexidade 

diferenciais envolvidos na sua produção, pode-se propor uma categoria de utensílios de cozinha, 

cuja produção se daria no âmbito da unidade doméstica, e uma outra categoria de vasilhas que 

demandaria habilidades especiais, que de certa forma poderiam caracterizar um trabalho 

especializado. Como, por exemplo, na construção das grandes vasilhas de armazenagem, de altas 

capacidades volumétricas, ou na execução de pintura com esmerados motivos geométricos nas 

vasilhas de presumível caráter social ou ritual.  

Observa-se também a existência de um estilo geral com determinados atributos muito 

bem estabelecidos expressos nas formas, no acabamento e na decoração da cerâmica 

Descalvados. Porém, testes estatísticos já indicaram um maior grau de similaridade entre o 

material cerâmico de sítios mais próximos, o que talve

gráfico, com m

Em contraste, uma maior varia

ticulares de cumprimento daquela pauta geral de atributos, va

los. 

A despeito desses e de muitos outros aspectos da cerâ

estigados, no âmbito do presente projeto concentraremos a atenção na distribuição

terial cerâmico em perspectivas inter e intra-sítio, buscando explicar a variabilidade exist

s

No entanto, consideramos ser esta uma oportunidade ímpar também de se testarem 

algumas hipóteses relacionadas às funções das vasilhas, propostas no âmbito de projeto anterior a 

partir de estudo sistemático de coleção de fragmentos coletados em superfície.  
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Tais hipóteses, feitas com base principalmente em padrões normativos identificados 

nos atributos físicos do material cerâmico, considerando-se o seu contexto cultural, serão 

novamente testadas, agora no contexto das estruturas arqueológicas evidenciadas durante as 

 

ça de fuligem e ainda elementos especiais como pintura 

 apêndices, já havíamos proposto anteriormente (Migliacio 2000) diferentes usos para diferentes 

categor alvados. 

e unções já propostas para as vasilhas cerâmicas 

puderam ser aferidas em seu contexto de deposição, e em confronto com outros tipos de dados e 

materiais arqueológicos.  

As vasilhas de uso funerário tiveram a sua função identificada diretamente a partir do 

seu conteúdo. Já as vasilhas de caráter doméstico tiveram a sua função inferida através do 

conjunto de suas características, e de outros materiais associados, como utensilagem lítica, 

fogueiras com restos faunísticos estruturadas com suportes de panelas, bem como da disposição 

de vasilhas quebradas in situ, ou seja: a partir do contexto arqueológico em que foram resgatadas.  

 

Desta forma, pode-se considerar que as funções das vasilhas foram propostas 

mediante a utilização de diversos tipos de dados ou aportes: 

 

nossas mais recentes escavações.  

Com isso se poderá refinar o conhecimento que hoje se tem da cerâmica arqueológica 

conhecida como Descalvados, bem como avançar na compreensão de aspectos culturais dos 

grupos que a produziram.  

5.1 Atribuição de funções às vasilhas cerâmicas da ocupação Descalvados  

 

A partir de pressupostas relações gerais entre forma e função de vasilhas cerâmicas, 

tratadas por diversos autores, a exemplo de Hendrickon & McDonald (1983), Rice (1987), 

Sinopoli (1991), e Orton, Tyers & Vince (1997 [1993]), e considerando ainda certas propriedades 

dos antiplásticos, o acabamento, a presen

e

ias e formas de vasilhas da cerâmica Desc

No âmbito do presente projeto, com a abertura de áreas em superfícies amplas e a 

scavação de estruturas arqueológicas, diversas f
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• Relação forma-função; 

• Conteúdo das vasilhas;  

• Restos de fuligem; 

• Elementos especiais: apêndices de suspensão e pintura geométrica; 

• Contexto de deposição  

Relação forma-função

 

 

evando-se em conta o pressuposto de que a morfologia e a função primária das 

vasilhas estão de alguma forma relacionadas, conforme proposto por Hendrickson & McDonald 

(1983) as vasilhas de uma categoria ou classe funcional seriam concebidas e produzidas de 

acordo com a gama limitada de características morfológicas.  

om base nessas premissas, propusemos anteriormente categorias morfológico-

funcionais para as vasilhas de uma coleção de 52 peças da cerâmica Descalvados, provenientes 

de diverso s (Migliacio 2000). Numa classificação geral as vasilhas da coleção foram 

consideradas como pertencentes a três diferentes grupos: vasilhas abertas, vasilhas restringidas, e 

vasilhas restringidas com gargalo, que foram classificadas em 25 diferentes formas, de acordo 

com a com osição de diferentes formas de base, bojo e borda. Para a proposição de usos foram 

ainda levados em conta diversos elementos, como forma de base, forma de borda, relação entre as 

dimensões de diferentes setores das vasilhas,  antiplásticos, marcas de uso, entre outros.  

ara efeitos do presente trabalho, no entanto, dado o fato de que as vasilhas e formas 

reconstituídas do material proveniente dos sítios em estudo não contemplaram todo o rol de 

formas daquela coleção-referência, a classificação resulta bem mais simplificada, contando com 

oito formas, conforme a chave de classificação adotada:  

1. prato plano 

2. tigela rasa (0,1 db < ou = h <0,25 db) 

3. tigela de profundidade mediana (0,25 db < ou = h < 0,5 db) 

4. tigela funda (h > 0,5 db) 

5. vasilha restringida com borda direta  

6. vasilha restringida com borda infletida (dm < ou = 1,75 dgarg) 

L

 um

C

s sítio

p

P
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7. vasil

 

 planos e as tigelas rasas seriam usados como tostadeiras e como vasilhas de 

servir alim

p

s

b

s

C

ha restringida com gargalo e pescoço curto (bilha) (hg < ou = 0,1 h máx.) 

8. vasilha restringida c/ gargalo e pescoço de compr. mediano (bilha) (hg > 0,1 h máx.) 

Os pratos

entos secos. Tigelas fundas e de profundidades medianas, seriam de uso múltiplo (para  

rocessamento, transferência, cocção, e para servir). As vasilhas restringidas com borda direta 

eriam preferenciais para cocção de ensopados e cozidos, enquanto as vasilhas restringidas de 

orda infletida seriam as mais usadas para armazenagem.  Já as vasilhas restringidas com gargalo 

eriam as mais adequadas para o transporte e armazenagem de líquidos.   

 

onteúdo das vasilhas e suas funções  

Embora o uso de grande parte das vasilhas tenha sido inferido pela relação forma-

função e po

f

d

u

p

N

t

 

• O conteúdo das vasilhas do Montículo-1

r eventuais marcas de uso, algumas vasilhas puderam ter suas funções identificadas de 

orma direta, através da decapagem do seu conteúdo em laboratório. 

Foram decapados os conteúdos de seis vasilhas cerâmicas bojudas do sítio Jacaré, três 

as quais foram resgatadas inteiras e três contavam apenas com a secção mais próxima da base.  

Quatro dessas vasilhas são do Montículo-1 (Quadra N04E120 & Ampliações), sendo 

ma inteira, uma fraturada, mas quase completa, e duas contando apenas com a seção mais 

róxima da base. As duas outras vasilhas grandes foram resgatadas inteiras no Setor N52 (Quadra 

52W00 & Ampliações). Um apequena tigela funda quebrada in situ em contexto funerário 

ambém teve seu conteúdo identificado. 

 

am restos humanos sendo, 

portanto, 

As quatro vasilhas resgatadas no Montículo-1 continh

caracterizadas como urnas funerárias.  



FIGURA 19 
Fotos: Decapagem das urnas funerárias 
 

 

 
 

Urna funerária com sepultamento secundário duplo, e grande vasilha com restos faunísticos – Setor N52 

 
 

                                   Pequena urna funerária com sepultamento infantil  – Montículo-1   
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Três urnas continham restos ósseos de indivíduos muito jovens - recém-nascidos ou 

bebês, apresentando dentes não eclodidos, alguns fragmentos ósseos de vértebras, de crânio e de 

letais de criança, porém já um 

pouco ma  velha.  

lém dos restos humanos, o sedimento do interior de todas as urnas apresentou 

carvões, restos florísticos queimados (coco de bocaiúva e de acuri) e restos faunísticos, 

principalm caramujos gastrópodes. Em uma urna havia 

também restos de ave, e em outra, restos de tatu.  Como acompanhamento funerário foram 

registrada algumas conchas nacaradas de bivalves, alguns microlíticos (quartzo e calcedônia). 

Todas as urnas apresentaram também fragmentos cerâmicos de outras vasilhas, que poderiam ter 

sido usadas como tampas ou como recipientes de oferendas. Em um caso, uma pequena tigela 

quebrada cobria os restos esqueletais no fundo da urna.  

odos os esqueletos do Montículo-1 estavam em muito mau estado de conservação. 

Dois desses sepultamentos em urna, que apresentaram restos esqueletais um pouco mais 

preservados, tiveram os ossos evidenciados, e sua completa exumação deverá ser realizada por 

um especialista em antropologia biológica, que talvez possa definir se são sepultamentos 

primários ou secundários. Embora consideremos bastante provável que os sepultamentos desses 

infantes em urnas sejam primários – o que representaria mais um padrão de sepultamento da 

ocupação Descalvados além daqueles anteriormente registrados, por enquanto, nos contentamos 

em ter obtido a confirmação da função funerária do Montículo-1, e das informações 

complem ares de que se trata de uma estrutura de sepultamentos em urnas, e represente um 

cemitério aparentemente específico para crianças de pouca idade.       

 

• O conteúdo das vasilhas da Quadra N52W00 & Ampliações

ossos longos. A quarta urna também apresentou restos esque

is

A

ente de peixes pequenos e alguns 

s 

T

ent

 

esse setor foram resgatadas e decapadas duas grandes vasilhas bojudas de contorno 

restringido: uma apresentando borda infletida, e a outra, borda direta.  

 vasilha de borda infletida tem antiplástico de caco e quartzo, e apresentou um 

sepultamento secundário duplo, de indivíduos adultos, o que foi identificado pela ausência de 

conexão anatômica entre os ossos, e pela presença de dois crânios e dois pares de ossos longos 

D

A
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entre os demais ossos presentes. Os esqueletos, aparentemente completos, apresentam ossos em 

 arranjo. Os ossos 

foram apenas evidenciados para uma posterior exumação por especialista em antropologia 

biológica.  

a vasilha de borda direta, com antiplástico de concha triturada, não foram 

registrados restos humanos, mas apenas sedimento com carvões e restos faunísticos 

(principalm nte de peixes), um adorno composto por um dente perfurado de mamífero e um 

corante trabalhado, sugerindo outra utilização que não a de urna funerária.   

ma terceira vasilha, representada por uma pequena tigela funda, associada a esta 

vasilha m ior, estava quebrada in situ, e apresentou sedimento contendo restos de peixe 

(vértebras e escamas). 

 identificação direta do uso dessas vasilhas foi imprescindível para a atribuição de 

função às áreas de sepultamentos, já que essas não apresentaram sepultamentos primários nem 

ossos esparsos nas quadras.  

• O conteúdo das vasilhas da estrutura de armazenagem e cozinha

bom estado de conservação, dispostos de uma forma que sugere cuidadoso

N

e

U

a

A

 

 

lém dessas vasilhas resgatadas nas estruturas de sepultamento, diversas outras, 

quebradas in situ foram resgatadas nas áreas de armazenagem, e outras ainda nas áreas de 

cozinha, e também apresentam potencial informativo quanto ao seu conteúdo. Para isso teriam 

que ser submetidas a testes de amido, que poderiam investigar a armazenagem e/ou preparo de 

alimento composto por milho, mandioca, ou mesmo de arroz nativo. No entanto, devido às 

limitações desse projeto, tal providência será reservada para um momento futuro. 

 

Elementos especiais:

A

 

 

os restos de fuligem, os apêndices de suspensão e a pintura geométrica 

iversos outros elementos podem ainda auxiliar na atribuição de funções às vasilhas 

cerâmicas. No estudo da cerâmica Descalvados os restos de fuligem foram considerados como 

importante marca de uso, e os apêndices de suspensão, como elementos auxiliares no manuseio 

das vasilhas, também podem sugerir usos específicos.    

D



FIGURA 20 – Restos de fuligem e apêndices de suspensão da cerâmica Descalvados 
 
 
 

Apêndices de suspensão 
com antiplástico de concha triturada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restos de fuligem e resíduos  
nas superfícies externas e internas  
das vasilhas 

FIGURA 21A 

 



 
Fotos – Engobo e pintura geométrica da cerâmica Descalvados do MT-PO-02 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



FIGURA 21B - Engobo e pintura geométrica da cerâmica Descalvados do MT-PO-02 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FIGURA 21C – Pintura geométrica da cerâmica Descalvados do MT-PO-02 
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O exame dos restos de fuligem identificados no material cerâmico do sítio Jacaré 

mostrou que eles ocorrem, em sua maior parte, nos fragmentos que contêm antiplástico de concha 

triturada, como já havíamos observado para outros sítios da ocupação Descalvados. Desta forma 

fica eviden

 preferencial 

sobre o fo

tos planos e tigelas rasas com antiplástico de concha pode-se 

propor o u

iente de expansão térmica mais alto do que os outros componentes da argila, 

aumentand

 esses apêndices têm sido, sem exceção, aquelas que 

presentam antiplástico de concha triturada e formas restringidas com borda direta, ajudando a 

as vasilhas utilizadas para cocção.   

ciada, também nesse sítio, uma preferência pelas vasilhas com antiplástico de concha 

para uso sobre o fogo. 

Tomando então a presença de fuligem como indicador de utilização sobre o fogo para 

cocção ou tostagem, pode-se propor que as vasilhas preferenciais para ir ao fogo seriam aquelas 

de antiplástico de concha triturada. Tal idéia é reforçada também pelo acabamento mais 

rudimentar e pela ausência de pintura geométrica nas vasilhas com esse tipo de antiplástico.  

Considerando que restos de fuligem se conservam em um número muito restrito de 

peças, passamos a utilizar o antiplástico de concha triturada como indicativo de uso

go. Com isso foi possível estabelecer que parte significativa das vasilhas abertas e 

também das vasilhas restringidas com bordas diretas, por apresentarem esse antiplástico, seriam 

as mais utilizadas na cocção e tostagem de alimentos.  

Desta forma, para os pra

so para tostagem de grãos ou farinhas, e para as tigelas mais fundas e vasilhas 

restringidas com borda direta a cocção de alimentos ensopados e cozidos.   

Já as vasilhas com antiplásticos que incluem quartzo na sua composição, 

especialmente aquelas cuja produção exigiria um maior esforço, como as maiores, as de melhor 

acabamento e as decoradas com pintura, seriam poupadas da ação do fogo. Isso vem de encontro 

à informação fornecida por Orton, Tyers & Vince (1997), de que o antiplástico de quartzo 

apresenta um coefic

o o stress térmico da vasilha e concorrendo para a redução de sua vida útil.  

Elementos-diagnósticos são ainda os apêndices de suspensão, caracterizados como 

pares de peças maciças de forma aproximadamente cônica, de que são munidas certas vasilhas 

cerâmicas. As vasilhas em que aparecem

a

compor o conjunto de características d
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Enquanto os apêndices de suspensão estão associados às vasilhas de antiplásticos de 

concha e de formas restringidas de borda direta, a pintura geométrica, ao contrário, aparece quase 

exclusivamente em vasilhas com antiplástico de caco e quartzo, e está totalmente ausente nas 

vasilhas com antiplástico de concha. 

De uma maneira geral os padrões pictóricos da cerâmica Descalvados são definidos a 

partir de um repertório gráfico limitado, de faixas, linhas e pequenos grafismos representados por 

pontos, cru

obo e mesmo 

pintura. No

 que apresentam melhor acabamento 

e melhor 

o fogo, e no segundo caso, são vasilhas de 

fabricação

zes e triângulos. Esses elementos são combinados em conjuntos de linhas e/ou faixas, 

paralelas ou não, formando barrados geométricos que muitas vezes são intercalados por áreas 

preenchidas pelos pequenos grafismos.  

O engobo aparece também como decoração, muitas vezes cobrindo apenas alguns 

setores específicos das vasilhas, em associação com a pintura geométrica. 

As vasilhas que mais recorrentemente recebem pintura geométrica são vasilhas 

abertas (tigelas) e pequenas vasilhas de armazenagem de contorno restringido e borda infletida, 

às vezes apresentando ainda formas compostas.  

Grandes vasilhas de armazenagem também chegam a receber eng

 caso de engobo, a aplicação pode cobrir totalmente a superfície externa e mais a área 

interna da borda. Outras vezes, o engobo cobre apenas um setor específico da vasilha, como a 

borda ou o bojo. No caso de pintura, se as vasilhas são grandes, geralmente se limita a uma linha 

ou faixa vermelha executada sobre o contorno do lábio ou extremidade interna e/ou externa da 

borda. Dado ser a pintura geralmente executada em vasilhas

queima, e ainda a sua presença recorrente nas estruturas de sepultamento, tem-se 

atribuído a elas um caráter social ou ritual. 

Assim, os restos de fuligem e esses elementos especiais, representados pelos 

apêndices e pela pintura geométrica, auxiliam a atribuição de função aos diferentes tipos de 

vasilhas. No primeiro caso são vasilhas de uso sobre 

 mais esmerada, utilizadas para servir, armazenar e ainda como mobiliário funerário. 

 

Contexto de deposição 
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As áreas escavadas tendo incidido sobre estruturas decorrentes de deposição primária, 

ram contextos nos quais as funções das vasilhas cerâmicas e fornece de outros vestígios e 

ma a

de aren

tralha de cozinha; os fragmentos encontrados em conexão e que fazem parte de vasilhas de altas 

cap d

conside

lítica r

fogueir

process  itens.  

   Da mesma forma, os fragmentos cerâmicos coletados junto às urnas funerárias nas 

áreas de s

is. 

sadas para tostar e servir, aparecem como cobre-crânios nos 

sepultamen

iano e funções 

rituais nas 

 

teri is que os compõem são apreensíveis mediante a relação que esses mantêm entre si.  

Assim, os fragmentos cerâmicos coletados junto a fogueiras estruturadas com blocos 

ito e contendo abundantes restos faunísticos foram considerados como representativo da 

aci ades volumétricas quebradas in situ nas proximidades das fogueiras de cozinha, foram 

radas como vasilhas de armazenagem; e os fragmentos que se misturavam à utensilagem 

epresentada por bigornas, almofarizes, percutores e maceradores, nas vizinhanças das 

as e das vasilhas de armazenagem, foram consideradas como vasilhas utilizadas no 

amento de vegetais (provavelmente cocos e grãos), além de outros

epultamento foram considerados como parte das mesmas ou de suas tampas, como 

fragmentos de vasilhas de oferendas ou ainda de vasilhas de uso doméstico utilizadas para 

preparar e servir alimentos ritua

Em contexto doméstico as vasilhas restringidas com borda infletida, de altas 

capacidades volumétricas são utilizadas para armazenagem, enquanto em contexto funerário 

assumem a função de urnas funerárias. Já as pequenas vasilhas são usadas para armazenar itens 

pequenos ou raros, tanto em contexto doméstico como em contexto funerário. As tigelas, que em 

contexto doméstico seriam u

tos primários, e como parte de oferendas funerárias, talvez usadas para ofertar e servir 

alimentos rituais.   

Desta forma, observam-se certas correspondências entre as diversas formas e 

categorias de vasilhas que, de acordo com o seu contexto de deposição, parecem adquirir 

determinadas funções de ordem prática ou simbólica: funções domésticas no cotid

celebrações de caráter social.  

 

5.2 A análise do material cerâmico 
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Conforme os objetivos estabelecidos pelo projeto, os resultados da análise do material 

cerâmico serão utilizados para auxiliar a caracterização dos diferentes sítios em relação à sua 

filiação ar

 

principalm

 

ntiplásticos utilizados e das dimensões das vasilhas. Alguns atributos morfológicos, como a 

trica e a sua decoração, também 

uxiliam na caracterização das diferentes cerâmicas e na discussão de seus usos.  

ada sítio 

em r serviram para evidenciar as diferenças mais marcantes 

existentes entre as suas cerâmicas, ou para apontar as suas similaridades. Em segundo lugar, 

exa porta internamente o material cerâmico de um dos sítios, levando em 

con s do sítio Jacaré (MT-PO-02). 

 material cerâmico foi realizada uma avaliação prévia do seu 

pot  relação às questões pretendidas pelo projeto.   

r a ocorrência das cerâmicas Descalvados 

e P a variabilidade cerâmica, que foi de grande valia na 

for  sistemas de sítios.   

terial cerâmico proveniente dos sítios Descalvados-I 

(M T-PO-02), Bananal do Acuri (MT-PO-142), e Arrozal Nativo Garceira 

(M me preliminar evidenciou que: 

queológica, para a discussão de padrão de assentamento dos grupos culturais aí 

representados, e para a realização de uma primeira abordagem da organização espacial interna de 

um sítio associado à ocupação Descalvados.  Adicionalmente serão discutidas as funções dos 

diferentes tipos de vasilhas. 

Não apresentaremos, neste trabalho, uma descrição pormenorizada das cerâmicas 

Pantanal e Descalvados, já que o fizemos anteriormente, em nosso projeto de Mestrado. Desta 

forma, embora tenhamos analisado um extenso rol de atributos, utilizaremos na discussão

ente os que consideramos mais adequados aos objetivos propostos. Entre esses 

atributos estão alguns de caráter tecnológico, e que já se mostraram significativos para efeitos de 

comparação entre as cerâmicas arqueológicas do Pantanal de Cáceres, a exemplo dos

a

categoria e a forma das vasilhas, e ainda a sua capacidade volumé

a

Em primeiro lugar examinaremos como se comporta o material cerâmico de c

 relação a alguns atributos que melho

minaremos como se com

ta diferentes áreas e setore

Para iniciar a análise do

encial informativo em

Essa avaliação preliminar objetivou verifica

antanal, bem como obter uma idéia d

mulação de hipóteses sobre os

Foram analisadas amostras do ma

T-PO-01), Jacaré (M

T-PO-143). Esse exa
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• Os sítios Descalvados-I e Jacaré apresentam, indubitavelmente, cerâmica Descalvados, 

rias e de funções domésticas; 

• O sítio Bananal do Acuri apresenta apenas material cerâmico da tradição Pantanal;  

Arrozal Nativo forneceu a menor quantidade de 

sentando, no entanto, fragmentos das duas cerâmicas: Descalvados 

scalvados-I e Jacaré, ambos associados à ocupação 

ssiva variabilidade nos seus padrões de decoração e na 

 de tipos de antiplásticos, o que pode estar relacionado a funções específicas 

 diferentes áreas dentro de um mesmo 

no decorrer desse trabalho.   

servações, considerou-se que os sítios em questão além de estarem 

associados a distintos grupos culturais, podem ter desempenhado diferentes funções no âmbito 

dos

ento do estudo do material cerâmico do Pantanal de 

Các te de seu comportamento em distintos sítios e em 

dist a análise sistemática utilizando a coleção proveniente dos 

trab o âmbito do presente projeto, composta por amostras 

terial cerâmico foi definida uma chave de 

clas e uma gama de atributos que dessem conta da 

var  e a sua 

ariab lidade funcional. Esses dados serão utilizados na discussão da distribuição espacial desses 

estígios, quer de uma perspectiva intersítios, quer de uma perspectiva intra-sítio. 

 estudo representa uma amostra bastante 

sign a em sítios de diferentes filiações - Pantanal e Descalvados -, e em 

dife  Na amostra analisada parece estar bem contemplada a diversidade 

inclusive compondo estruturas funerá

• Entre os quatro sítios em estudo, o sítio 

material cerâmico apre

e Pantanal;  

• As cerâmicas dos sítios De

Descalvados, apresentam expre

freqüência

desempenhadas por cada um desses sítios, e em

sítio, aspectos que serão explorados 

 

Com essas ob

 seus respectivos sistemas.  

 Visando ainda um maior refinam

eres, e uma compreensão mais abrangen

intas estruturas, foi desenvolvida um

alhos de campo realizados n

sistematicamente coletadas.    

Para proceder à análise sistemática do ma

sificação que abarcasse a sua procedência 

iabilidade tecnológica e morfológica presente, com vistas a discutir a sua filiação

v i

v

O material coletado nos sítios da área em

ificativa, já que foi obtid

rentes sítios dessa última. 
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de vestígios cerâmicos oriundos dessas ocupações, quer sejam em forma de fragmentos, ou de 

struturas arqueológicas. 

a distribuição do material cerâmico numa perspectiva inter-sítios foi 

usa  sistemáticas de subsuperfície realizadas ao longo de um 

ixo, nos quatro sítios em estudo (Descalvados-I, Jacaré, Arrozal Nativo e Bananal do Acuri), 

 em escavações realizadas em cada um deles.  

Para a discussão da variabilidade intra-sítio foram comparados os materiais cerâmicos 

i objeto de escavações e 

inv is intensivas, bem como a análise dos artefatos que integram as suas estruturas. 

a em anexo em meio digital (CD 

RO A chave de classificação adotada 

con  188 variáveis, e está apresentada a seguir.   

 

CH O MATERIAL CERÂMICO 

 
Co º da peça;    coluna C – Quadra;    coluna D – nível  
Co

0. fragmento não borda/lábio/base 
1. fragmento de borda 

o de base 

alça 
15. borda com base 
16. tortual de fuso 

m base com depressão para preensão 

vasilhas inteiras obtidas em e

Para a discussão d

do o material proveniente de coletas

e

além do material obtido

provenientes de várias áreas e setores do sítio Jacaré (MT-PO-02), que fo

estigações ma

 Para compor o banco de dados que se encontr

M), foi analisado um total de 19.469 peças cerâmicas. 

tou com 23 atributos por sua vez subdivididos em

AVE DE CLASSIFICAÇÃO D

luna A – Sítio;    coluna B – n
luna E – CLASSE (21 variáveis) 

2. fragmento de lábio 
3. fragment
4. fragmento de parede 
5. fragmento de laje 
6. apêndice ou fragmento de  
7. borda com asa 
8. borda com alça 
9. pedestal ou fragmento de 
10. Cachimbo/apito ou fragmento de  
11. bolota/resto de argila 
12. adorno ou fragmento de 
13. asa/fragmento de asa/parede e asa 
14. alça/fragmento de alça/parede e 

17. rolete 
18. borda co
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19. estatueta antropomorfa  
20. vasilha completa ou quase completa 

 
 
Coluna F – ANTIPLÁSTICO (12 variáveis) 

mico moído 

9. 
10. de quartzo 

  
Co

0. 

 15 mm 
4. 15 mm < e < ou = 20 mm  
5. 20 mm < e < ou = 25 mm  

 e < ou = 35 mm  
 mm  

  
Co (5 variáveis) 

ção completa) 

 Y/R, núcleo cinza escuro ao negro (oxidação incompleta) e variações 
ície(s) cinza escuro a negro (ox. c/ enegrecimento pós-queima)  

 
 
Coluna I – ALISAMENTO (5 variáveis) 

ie interna 

s superfícies 
4. em superfície não identificável 

1. concha triturada 
2. caco cerâ
3. grãos sub-arredondados de quartzo 
4. cauixi; cauixi combinado com quartzo e/ou caco 
5. caco moído e concha triturada 
6. caco moído e cauixi 
7. caco moído e grãos de quartzo 
8. areia fina 

caco moído, grãos de quartzo e concha triturada 
 concha triturada e grãos 

11. cariapé e cariapé com combinações 

luna G – CLASSE DE ESPESSURA DA PEÇA (10 variáveis) 
não identificável 

1. e < ou = 4 mm 
2. 04 mm < e < ou = 10 mm 
3. 10 mm < e < ou =

6. 25 mm < e < ou = 30 mm  
7. 30 mm <
8. 35 mm < e < ou = 40
9. e < 40 mm  

luna H – QUEIMA 
0. uma das superfícies ausente/ não identificável 
1. totalmente oxidada (oxida
2. totalmente cinza escuro ao negro 
3. superfícies
4. núcleo Y/R, superf

0. ausente / mal alisado 
1. na superfíc
2. na superfície externa 
3. em amba
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Coluna J – LUSTRO (5 variáveis) 
     

cie externa 
s superfícies 

tificável 
 
 

oluna K – suprimida 

HADA (12 variáveis) 
 

rrom avermelhado na superfície interna 
na superfície externa 
 em ambas superfícies 

m ambas superfícies 
uperfície interna 

superfície externa 
 ambas superfícies 

10. de duas cores diferentes  
11. em superfície não identificável, qualquer cor 

oluna M – LOCALIZAÇÃO DE PINTURA GEOMÉTRICA (12 variáveis) 

1. na superfície interna 
na 

rfícies (grafismos) 
 cima do lábio) 

na (faixa) 
6. sobre o lábio e na parte externa (faixa) 
7. sobre o lábio e nas partes interna e externa (faixa) 

9. sobre o lábio e superfície externa 
10. sobre o lábio e superfícies interna e externa 

 
 Co TURA (4 variáveis) 

 0.   ausente 
1. na superfície interna 
2. na superfí
3. em amba
4. em superfície não iden

C
 
 
Coluna L – ENGOBO e/ou COBERTURA FAL

0. ausente 
1. vermelho/ma
2. vermelho/marrom avermelhado 
3. vermelho/marrom avermelhado
4. branco superfície interna 
5. branco na superfície externa  
6. branco e
7. preto na s
8. preto na 
9. preto em

 
 
C

0. ausente  

2. na superfície exter
3. em ambas supe
4. sobre o lábio (somente em
5. sobre o lábio e na parte inter

8. sobre o lábio e superfície interna 

11. em superfície não identificável 
 

luna N – COR DA PIN
0. ausente 
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1. vermelha/avermelhada 
2. preta 
3. vermelha/avermelhada e preta   
 

oluna O - GRAFISMO DA PINTURA (12 variáveis) 

de linhas paralelas 
juntos de linhas paralelas em diferentes direções 

 e/ou campos cheios 
ferentes direções e/ou campos cheios 

e linhas paralelas e faixas com ou sem campos cheios 
de linhas com ou sem faixas e com campos com pontos 
enos motivos gráficos (triângulos, cruzes,  pingos etc.); ou 

 linhas paralelas e/ou faixas intercaladas por campo com 
motivo xadrez, com ou sem faixa 

8. composição de linhas e/ou faixas, campos com motivo xadrez, e pontos definidos por 
 gráficos (triângulos, cruzes,  pingos etc.) 

 classificáveis                            

 
 
Coluna P - DECORAÇÃO PLÁSTICA (17 variáveis) 

arra) 
 

. incisa linear no lábio ou incisões transversais no lábio 

. incisa ponteada no lábio  
tada, beliscada, escovada e outras) 

 

ores decorados 

  

 
C

0.   ausente 
1. linha ou conjunto 
2. composição de con
3. faixa ou conjunto de faixas
4. composição de faixas em di
5. composição de conjuntos d
6. composição de conjuntos 

definidos por diversos pequ
apenas esses grafismos 

7. motivo xadrez; conjuntos de

diversos pequenos motivos
9. pingos ou manchas de tinta 
10. restos de tinta não
11. outros grafismos 

0. ausente  
1. impressão de corda  
2. incisa penteada (incisão em b
3. incisa geométrica em linhas 
4. incisa ponteada 
5
6
7. incisa pós-queima e outras (digi
8. ungulada 
9. ungulada no lábio 
10. estocada 
11. composição de pontos e linhas
12. faixa marcada 
13. incisão em barra e estocada 
14. drapeada 
15. incisão marcando diferentes set
16. aplique 
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Co áveis) 

5. resíduos 
6. outras 

Co
 
Co eis) 

6.biselado  
7. complexo 

9. dobr
 

l 
1. vasilha aberta 
2. vasilha restringida direta 

 
 
Coluna V –DIÂMETRO DE BOCA (c
 
 
Coluna W – CLASSES DE DIAMETRO DE BOCA – db (5 variáveis) 
 

0. não identificável  
1. m 
2. 8,0 cm < db < ou = 20,0 cm 

luna Q – MARCAS DE USO (7 vari
0. ausente/não identificada 
1. perfuração pós-queima 
2. fuligem  
3. incisões 
4. desgaste  

 
luna R – suprimida 

luna S – FORMA DE LÁBIO (10 variáv
0. ausente  
1.arredondado  
2. apontado e levemente apontado  
3. aplanado e aplanado expandido 
4. expandido, expandido com rebarba interna ou externa 
5. reforçado externamente ou internamente  

8. roletado  
ado  

 
Coluna T – suprimida 
 
 
Coluna U – CATEGORIA DE VASILHA (4 variáveis) 
 

0. não identificáve

3. vasilha restringida infletida 

m) 

 db < ou = 10,0 c
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3. 20,0cm < db < ou = 40,0 cm 
4. 40,0 cm < db < ou = 60,0 cm 
 

 

 – dm (9 variáveis) 
0. não
1. dm

5. 60,0 < dm < ou = 80,0 cm 
6. 80,0 < dm < 
7. 100,0 < dm < ou = 120,0 cm
8. 120,0 < dm < ou = 140,0 cm 
 

 
Coluna Z – ALTURA – h  (cm) 
Coluna AA – CLASSES DE ALTURA  (10 variáveis) 

0.  não identificável 
1. dm < ou = 8,0 cm 
2. 8,0  < dm < ou = 20,0 cm 
3. 20,0 < dm < ou = 40,0 cm 
4. 40,0 < dm < ou = 60,0 cm 
5. 60,0 < dm < ou = 80,0 cm 
6. 80,0 < dm < ou = 100,0 cm 
7. 100,

 = 140,0 cm 
 

 
 

oluna AB - VOL
luna AC - CLASSES DE VOLUME (15 variáveis) 
0. não identificável  
1. vol. < ou = 2 litros 
2. 02 litros < vol < ou = 4 litros 
3. 04 litros < vol < ou = 10 litros 
4. 10 litros < vol < ou = 20 litros 
5. 20 litros < vol < ou = 40 litros 
6. 40 litros < vol < ou = 60 litros 
7. 60 litros < vol < ou = 80 litros  
8.    80 litros < vol < ou = 100 litros 

Coluna X – DIÂMETRO MÁXIMO (cm) 
 
Coluna Y – CLASSES DE DIAMETRO MÁXIMO

 identificável 
 < ou = 8,0 cm 

2. 8,0  < dm < ou = 20,0 cm 
3. 20,0 < dm < ou = 40,0 cm 
4. 40,0 < dm < ou = 60,0 cm 

ou = 100,0 cm 
 

0 < dm < ou = 120,0 cm 
8. 120,0 < dm < ou
9. 140,0 < dm < ou = 160,0 cm

C UME - vol (litros) 
Co



    230 
 

9.  100 litros < vol < ou = 150 litros 
10. 150 litros
11. 200 litros < vol < ou = 250 litros 
12. 250 litros < vol < ou = 300 litros 
13. 300 litros < vol < ou = 350 litros 
14. 350 litros < vol < ou = 400 litros 

 
 
Coluna AD – FORMA DA VASILHA (9 variáveis) 

0. não identificável 
1. prato plano/tostadeira 
2. tigela rasa (0,1 db < ou = h <0,25 db) 
3. tigela de profundidade mediana (0,25 db < ou = h < 0,5 db) 
4. tigela funda (h > 0,5 db) 
5. vasilha restringida com borda direta (lábio com ou sem inflexão) 
6. vasil

 
.3 Resultados da análise para uma leitura intersítios 

om vistas a realizar uma leitura intersítios, foram analisadas separadamente as 

coleções cerâmicas provenientes de cada um dos sítios em estudo. Em seguida, semelhanças e 

diferenças encontradas nos diversos atributos que foram analisados serão evidenciadas através de 

gráficos, que servirão de base para o desenvolvimento das discussões. A Tabela apresentada a 

seguir sintetiza quantativamente o material cerâmico que foi analisado mediante a chave de 

classificação adotada. 

 

Tabela H – Quantidade de material cerâmico estudado em cada sítio  

 < vol < ou = 200 litros 

ha restringida com borda infletida (dm < ou = 1,75 dgarg) 
7. vasilha restringida com gargalo e pescoço curto (bilha) (hg < ou = 0,1 h máx.) 
8. vasilha restringida c/ gargalo e pescoço de compr. mediano (bilha) (hg > 0,1 h máx.) 

 

5

C

SÍTIO Reconstituições de Bordas e/ou  
Vasilhas completas 

(unidades) 

PEÇAS CERÂMICAS 
(unidades) 

 
M -PO-01 288 4.106 

M -PO-02 544 12.941 

M -PO-142 22 1.442 

M -PO-143 9 980 

TOTA EÇAS 863 19.469 

 

T

T

T

T

L DE P
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A cerâmica do sítio Descalvados-I (MT-PO-01) 

 

A cerâmica do sítio MT-PO-01 foi estudada a partir de 4.106 peças, entre as quais 288 

fragmentos de bordas que forneceram reconstituição gráfica das formas das vasilhas, alguns 

perfis com

te é o de concha triturada, seguida 

por caco m

 
Grá O-01 

 

 

 

 

O engob

 
   
 

pletos, e ainda algumas vasilhas inteiras.  

Na cerâmica desse sítio, o antiplástico predominan

oído e/ou grãos sub-arredondados de quartzo. Outros antiplásticos, como areia fina, 

cauixi e cariapé, foram registrados em pequenas quantidades.   

fico 21 - Tipos de antiplástico da cerâmica do MT-P
 
 

 

 

 

o está presente numa pequena quantidade de fragmentos e a pintura é 

praticamente ausente. 
 
 
Gráfico 22  – Presença de engobo na cerâmica do MT-PO-01 

 

 

 

 

 

Antiplástico MT-PO-01

2273

636

8

44

1

Concha triturada

Caco moído e/ou
grãos de quartzo
Cauxi

Areia f ina

Cariapé

Engobo   MT-PO-01

2965

296
6

Ausente

Vermelho

Branco

Preto
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Gráfico 23  – Presença de pintura geométrica na cerâmica do MT-PO-01 

 

 

 

 

A decoração  poucos fragmentos, traz um elemento 

importante para efeitos d ica de corda impressa.  

 
Grá -PO-01 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 25 - Tipos de decoração plástica da cerâmica do MT-PO-01 

 
 

 

 

 

 plástica, embora esteja presente em

e comparação com outros sítios, que é a cerâm

fico 24 – Presença de decoração plástica na cerâmica do MT

 

 
 

 

 

 

 

 

Decoração Plástica  MT-PO-01

75

112

42 Impressão de Corda

Incisa em barra

Incisa

Outras

Decoração Plástica MT-PO-01

2880

130

Ausente

Presente

Pintura Geométrica  MT-PO-01

3001

6

Presente

Ausente
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A despeito dos acabamentos alisados, nesse sítio o polimento parece não ter sido 

muito freqüente, o mesmo acontecendo com o engobo. A queima predominante embora seja 

caracterizada por oxidação incompleta, geralmente deixou largas faixas oxidadas e núcleo não 

oxidado pouco espesso.  

As espessuras das vasilhas no MT-PO-01 vão de 3mm até 15mm, sendo as mais 

freqüentes 

s do MT-PO-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

erosas são as tigelas de profundidades 

me os são pouco numerosos. 

Entre as vasilhas restringidas, as infletidas são mais numerosas, e entre essas, as sem pescoço. 

Registra-se ainda significativa quantidade de vasilhas restringidas de borda direta. 

 

 

 

 

 

 

aquelas medianas, que ficam entre 4mm e 10mm.  

Entre as categorias das vasilhas as mais freqüentes são as de contorno aberto, seguidas 

pelas restringidas com borda infletida, e finalmente pelas vasilhas restringidas com borda direta.  
 

Gráfico 26 – Categoria das vasilha

Categoria da Vasilha MT-PO-01

166

33

89

Vasilha aberta

Vasilha restringida
direta

Vasilha restringida
infletida

Entre as vasilhas abertas, as mais num

dianas, seguidas pelas fundas, e só então pelas rasas. Os pratos plan

Gráfico 27 – Forma das vasilhas do MT-PO-01 

Formas de Vasilha MT-PO-01

38

82 45

33

1 5331

5

Prato plano/ Tostadeira

Tigela rasa

Tigela profundidade mediana

Tigela funda

Vasilha restring borda direta

Vasilha restring borda inf letida

Vasilha restringida pescoço
curto
Vasilha restringida pescoço
mediano
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As capacidades volumétricas das vasilhas reconstituídas graficamente apresentam 

uma variação b s a 2 litros, até valores que ultrapassam 200 

litros. As mais numerosas apresentam capacidades volumétricas baixas, inferiores a 2 litros, 

seguidas pelas de 2 litros a 10 litros. A quantidade das vasilhas decresce, à medida que aumentam 

as suas volumetrias. A partir de 40 litros as vasilhas reconstituídas foram poucas. 

 
Gráfico 28 – Capacidade Volumétrica das vasilhas do MT-PO-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cerâmica arqueológica do sítio Descalvados-I (MT-PO-01) não deixa dúvidas 

quanto à sua filiação cultural. Apresenta características típicas da cerâmica homônima: 

antiplástico predominante de concha triturada, caco moído e grãos de quartzo, e combinações 

entre eles; acabamento alisado, algumas vezes engobado e/ou polido, queima oxidante às vezes 

completa, mesmo nas vasilhas mais espessas.  

 em recipientes de 

diversas form edianas, vasilhas 

tas e infletidas. O conjunto apresenta desde 

riores a 2 litros até as grandes vasilhas de 

armazenagem, que aí ch

 

astante grande, desde valores inferiore

Volume MT-PO-01

132

90

33
24

6

2

1

Até 2 litros

2,1 a 10,0 litros

10,1 a 20,0 litros

20,1 a 40,0 litros

40,1 a 80,0 litros

80,0 a 200,0 litros

200,0 a 400,0 litros

As reconstituições gráficas das formas das vasilhas resultaram

as, desde pratos planos, tigelas rasas, fundas, e de profundidades m

de bojo globular ou subglobular de bordas dire

pequenos recipientes de capacidades volumétricas infe

egam a alcançar 230 litros.   

















    242 
 

Os pratos planos e tigelas rasas apresentam diâmetros de boca que ficam entre 12 cm e 

42 cm podendo, os maiores, serem caracterizados como tostadeiras, e os menores como 

equeninos pratos.  

ades medianas apresentam diâmetros de boca de mesma 

ordem de 

s demais, como 

vasilhas de

 esse antiplástico as 

formas glo

m estão presentes em dimensões variadas. As de borda direta, apropriadas para 

ozinhar, apresentam capacidades volumétricas entre 0,24 litros a 230,6 litros.  

As vasilhas de armazenagem, representadas por formas restringidas de borda infletida, 

de melhor acabamento e melhor queima do que as vasilhas que vão ao fogo aparecem com 

volumetrias entre 0,35 litros e 173,5 litros. Nesse sítio as de maiores capacidades volumétricas 

parecem estar pouco representadas. 

Todas essas categorias e formas de vasilhas e ainda as suas funções inferidas, de 

cozinhar, servir e armazenar, bem como a densidade de material presente na ampla área que 

compõe o sítio permitem caracterizá-lo como sítio-habitação.    

Quando comparada a outros sítios da ocupação Descalvados, a cerâmica desse sítio apresenta 

uma presença reduzida de vasilhas de fabricação mais esmerada, como as vasilhas engobadas ou 

ainda daquelas ouca importância desse 

ssentamento para atividades sociais e rituais. Por outro lado, uma presença significativa de 

decoração plástica, especialmente aquela caracterizada por corda impressa, que se faz presente 

p

Tigelas fundas e de profundid

grandeza, e volumetrias entre 0,04 litros e 30 litros podendo, as menores, serem 

consideradas como pequeninas xícaras ou copos, e as maiores, como bacias. A

 cozinhar e de servir pequenas e médias quantidades.    

Vasilhas de acabamento grosseiro e pasta contendo antiplástico de concha triturada 

tiveram o uso inferido por meio da presença de fuligem. Para vasilhas com

bulares restringidas de borda direta, que não raras vezes apresentam um par de 

apêndices de suspensão, e também abertas e rasas, sugerem que esses artefatos cerâmicos 

estavam sendo bastante usados para o preparo de alimentos cozidos e tostados. 

Vasilhas restringidas de bojos aproximadamente globulares, e de borda direta e/ou 

infletida, també

c

com pintura geométrica vermelha, sugerindo p

a
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numa área que extrapola, em muito, a própria área do Pantanal de Cáceres78 sugere, para esse 

sítio, contatos culturais com grupos externos. 

 

A cerâmica do sítio Jacaré (MT-PO-02) 

 cerâmica do sítio MT-PO-02 foi estudada a partir de 12.941 peças, entre as quais 

544 fragme tos de bordas e vasilhas inteiras ou que forneceram perfil completo.  

o sítio Jacaré (MT-PO-02) também está presente a cerâmica Descalvados.  Nesse 

sítio, porém, essa cerâmica parece se apresentar de forma mais vigorosa, com uma gama mais 

variada e c

 concha triturada, 

típico das 

Gráfico 29 - Tipos de antiplástico da cerâmica do MT-PO-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As espessuras apresentam-se bastante variadas, desde 2mm até 40mm. 

                                   

A

n

N

ompleta das formas das vasilhas daquela tradição ceramista.  

Na cerâmica desse sítio os antiplásticos predominantes são os de caco moído e/ou 

grãos subarredondados de quartzo, superando a ocorrência do antiplástico de

vasilhas que vão ao fogo, que nesse sítio aparece em menor proporção do que no sítio 

MT-PO-01.  A presença de outros antiplásticos, como cauixi, areia fina e cariapé também ocorre, 

mas é irrisória. 

 

              
a com decoração de corda impressa está presente em diversos 78 A cerâmica arqueológic contextos culturais, em toda 

a região do C aco, desde o delta do Paraná às serras sub-andinas (Rydén 1948; Dougherty & Zagaglia 1982), e desde 
as proximidades de Assunción até o município brasileiro de Barra do Bugres, localizado já nos contrafortes da Serra 
dos Parecis ( k 1978).   

h

Susni

Antiplástico MT-PO-02

4055

8145

27

862

Concha triturada

Caco moído e/ou grãos
de quartzo
Cauxi

Areia f ina

Cariapé
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A queima predominante embora seja caracterizada por oxidação incompleta, 

eralmente deixa largas faixas oxidadas e núcleo não oxidado pouco espesso.  

O acabamento polido é relativamente freqüente, o mesmo acontecendo com o engobo, 

ue está presente numa quantidade significativa de fragmentos, nas cores: vermelho 

reponderante), preto, e branco que algumas vezes aparecem combinadas na mesma peça, ao 

ontrário do que ocorre no MT-PO-01, onde a presença de engobo é apenas ocasional.  

Gráfico 30 - Presença de engobo na cerâmica do MT-PO-02 

 

 

 

 

 

 pintura geométrica se faz presente em número significativo de fragmentos, que 

representam

ncha triturada, nos quais a pintura se resume a uma linha no

 

 

 

 

 

g

q

(p

c

 

 

 
 

 

 

 

A

 5,5% do total das peças. Dos fragmentos pintados, apenas 13% apresenta 

antiplástico de co  contorno do lábio 

da vasilha.
Gráfico 31 - Presença de pintura na cerâmica do MT-PO-02 

 

 

Engobo  MT-PO-02
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2112

18
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Ausente
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Cor da Pintura x Antiplástico MT-PO-02

600
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484
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25 7
0

100

200

300

500

Concha triturada Caco moído e/ou
grãos de quartzo
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400 Vermelha/
avermelhada

Preta
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Já a decoração plástica ocorre em um número reduzido de peças (1,5%), e é notável a 

uase total ausência de decoração do tipo corda impressa, tão significativa no MT-PO-01. As 

cisões lineares simples e contínuas marcando linhas de inflexão ou o limite do lábio são as mais 

ráfico 32 – Presença de decoração plástica na cerâmica do MT-PO-02 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 – Tipos de decoração plástica na cerâmica do MT-PO-02 

 

 

 

 

O sítio apresenta vasilhas nas categorias: aberta, restringida com borda direta e 

restringida com borda infletida. As mais numerosas são as de contorno aberto, entre as quais as 

tigelas de profundidade mediana são as mais numerosas, seguidas pelas rasas e pelas fundas. As 

vasilhas restringidas de borda direta são ainda muito freqüentes e as de borda infletida estão 

numericamente menos representadas. Os pratos planos são pouco numerosos. 

q

in

recorrentes nesse sítio.  

 
G

Decoração Plástica MT-PO-02

12515

177

Ausente

Presente

 

 

 

 

 

Decoração Plástica MT-PO-02

162
Impressão de Corda

Incisa em barra

Incisa 

2 112 Outras 
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Gráfico 34 - Categoria das vasilhas do MT-PO-02 

 

 

 

Gráfico 35 - Forma das vasilhas do MT-PO-02 

Categoria de Vasilha MT-PO-02

366

110
67

Vasilha aberta

Vasilha restringida
direta

Vasilha restringida
infletida

 

 

 

 

 

 

 

Formas de Vasilha MT-PO-02

Prato plano/ Tostadeira

Tigela rasa

Tigela profundidade mediana

148

93

Tigela funda

Vasilha restring borda direta

Vasilha restring borda infletid
4

126

11021739 a

Vasilha restringida pescoço
curto
Vasilha restringida pescoço
mediano  

 

As vasilhas mais numerosas são as de capacidades volumétricas menores, de até 2 

litros, seguidas pelas entre 2 litros e 10 litros. Seguem-se ainda as vasilhas com volumetrias entre 

10 litros e 20 litros e entre 20 litros e 40 litros, que são ainda bastante numerosas. Vasilhas com 

apacidades volumétricas acima de 40 litros são pouco numerosas, mas as de capacidades 

olumétricas mais altas, acima de 200 litros, aparecem de forma significativa. 

 
 

c

v
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Gráfico 36 – Capacidade Volumétrica das vasilhas do MT-PO-02 

 litros até alguns grandes 

containers

abamento e melhor queima do que as vasilhas 

que vão ao

 

resgatadas 

 permitem caracterizá-lo 

como sítio-habita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pratos planos e rasos apresentam diâmetros entre 11 cm e 42 cm; as tigelas fundas 

e de profundidades medianas apresentam diâmetros de boca de mesma ordem de grandeza 

apresentam capacidades volumétricas entre 0,03 litros 26,5 litros. As vasilhas restringidas de 

borda direta têm capacidades volumétricas de 6,3 litros a 90 litros. O conjunto de vasilhas de 

armazenagem, por sua vez, apresenta desde pe

Volume  MT-PO-02

282 169

38318717

Até 2 litros

2,1 a 10,0 litros

10,1 a 20,0 litros

20,1 a 40,0 litros

40,1 a 80,0 litros

80,0 a 200,0 litros

200,0 a 400,0 litros

quenos recipientes de 0,5

, que chegam a alcançar 390 litros. 

Vasilhas de uso apropriado para o processamento de vegetais, tais como bacias 

(tigelas maiores), tigelas mais fundas e vasilhas restringidas aproximadamente globulares de 

borda direta, assim como aquelas apropriadas para armazenagem, representadas por formas 

restringidas infletidas altas e bojudas, de melhor ac

 fogo parecem estar bem representadas. 

As capacidades volumétricas das vasilhas reconstituídas graficamente, e de algumas

inteiras indicam grupo doméstico grande, além de eventos sociais de caráter coletivo. 

Desta forma, vê-se que nesse sítio, as diversas categorias e formas de vasilhas estão 

bem representadas, desde aquelas de caráter doméstico para diversos usos, até aquelas usadas 

para servir durante os rituais e de armazenar oferendas funerárias. Como no sítio Descalvados-I, 

as formas, categorias e capacidades volumétricas das vasilhas cerâmicas e, ainda, a densidade do 

material presente na ampla área que compõe o sítio Jacaré (MT-PO-02),

ção.  
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Por outro lado, nesse sítio estão ausentes as vasilhas com decoração de corda impressa 

e com outros diversos padrões de incisões considerados intrusivos, estando presente apenas 

aquele característico da própria cerâmica Descalvados, representado por uma linha incisa 

marcando o limite entre diferentes setores das vasilhas, em geral aquele entre o bojo e a borda ou 

ainda entre a borda e o lábio. A ausência da decoração plástica caracterizada por corda impressa, 

atribuída etnograficamente a grupos que seriam exógenos, sugere para esse sítio uma menor 

permeabilidade a contatos culturais com grupos externos. 

Uma presença significativa de vasilhas de fabricação mais esmerada, como as alisadas 

e polidas, engobadas, e engobadas com polimento, ou ainda com pintura geométrica vermelha, 

sugere maior importância desse sítio para as atividades sociais e rituais.  

Assim, algumas diferenças apresentadas nas freqüências distintas dos diversos 

antiplásticos e aos usos a que eles remetem, e ainda, no acabamento e na decoração, parecem 

sugerir que embora os dois sítios tivessem sido usados para permanência prolongada, o caráter 

dessa ocupação, ou ainda, as suas funções no sistema de sítios poderiam ter sido diversas, como 

será evidenciado numa leitura intersítios do material cerâmico estudado que será feita mais 

adiante. 

 

A cerâmica do sítio Bananal do Acuri (MT-PO-142) 

 

 

A cerâmica do sítio Bananal do Acuri (MT-PO-142) foi estudada a partir de 1.442 

peças, entre as quais 22 fragmentos de bordas. Esse sítio apresenta apenas cerâmica Pantanal, 

podendo ser considerado como um sítio de ocupação pelos grupos pescadores-caçadores-

coletores associados àquela tradição ceramista. As características tecnológicas e morfológicas da 

cerâmica Pantanal desse sítio estão descritas a seguir. 

O antiplástico predominante é de caco moído e grãos de quartzo, seguida por areia 

fina, apresentando, ainda, algum cauixi. O antiplástico de concha triturada, tão representativo na 

cerâmica Descalvados, no MT-PO-142 é ausente. O mesmo acontece com o cariapé.  
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O acabamento dessa cerâmica é rudimentar, com ausência de polimento. A queima 

apresenta oxidação incompleta, geralmente apresentando finas camadas superficiais oxidadas e 

espessos núcleos sem oxidação. Alguns poucos fragmentos apresentam oxidação completa. O 

engobo aparece, mas é raro; a pintura geométrica é ausente. 
 

 

Gráfico 37 – Tipos de antiplástico da cerâmica do MT-PO-142 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38 – Presença de engobo na cerâmica do MT-PO-142 

 

 

 

 

 

 

A decoração das vasilhas ocorre em 4,7% do total de fragmentos da amostra e 

caracteriza-se como mas principalmente por 

incisões em barra (incisa penteada), caracterizadas por conjuntos de linhas paralelas curtas, 

distribuído a aleatória e espaçada pelo bojo das vasilhas. Está ausente, no entanto, a 

decoração do tipo corda impressa.  
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Gráfico 39 – Presença de decoração plástica na cerâmica do MT-PO-142 

oração plástica da cerâmica do MT-PO-142 

 

or outro lado, como os estratos correspondentes a essa tradição ceramista no 

Pantanal de C o contemplados, até o 
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ainda oportunidade de conhecer possíveis estruturas arqueológicas da ocupação Pantanal, nem de 

se começar a pensar no significado da variabilidade que ocorre na sua cerâmica. Considera-se, 

entretanto, que a cerâmica Pantanal com decoração incisa em barra corresponde a um período 

anterior ao da cerâmica sem decoração, já que em alguns aterros anteriormente  contemplados 

com a realização de poços-testes, ela ocorre somente nos estratos mais profundos. 

 material cerâmico desse sítio, como geralmente acontece na cerâmica Pantanal, é 

bastante fr

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 40 – Tipos de dec
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vasilhas. Para essa cerâmica, não se obteve até o momento, nenhuma vasilha inteira, nem mesmo 

um perfil completo, para a formação de uma coleção-referência.  

No entanto, algumas reconstituições gráficas foram feitas, a partir de fragmentos de 

bordas. As categorias das vasilhas mais freqüentes são as abertas, sendo raras as tigelas rasas. 

Pratos plan

 

 

 

 

Entre as vasilhas abertas prevalecem as de profundidades medianas e as fundas, sendo 

que as rasas são extremamente raras.  As restringidas mais freqüentes são as de borda infletida, e 

entre essas as que apresentam pescoço. As de borda direta são pouco numerosas. 
 

Gráfico 42 - Forma das vasilhas do MT-PO-142 
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Gráfico 41 - Categoria das vasilhas do MT-PO-142 
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Todas as formas apresentam apenas baixas capacidades volumétricas, que não chegam 

 alcançar 20 litros. A maioria apresenta volumes inferiores a 2 litros, seguida por aqueles entre 2 

tros e 10 litros, e em menor quantidade os que ficam entre 10 litros e 20 litros.   

Gráfico 43 – Capacidade Volumétrica das vasilhas do MT-PO-142 
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A cerâmica do sítio Arrozal Nativo (MT-PO-143) 

 

 

Entre os quatro sítios estudados, o sítio MT-PO-143 foi aquele que forneceu menor 

quantidade de cerâmica, representada por 980 peças, entre as quais apenas 9 fragmentos de 

bordas. 

Embora a cerâmica coletada no sítio Arrozal Nativo (MT-PO-143) tenha sido escassa, 

o pacote arqueológico registrado a partir da escavação de um poço-teste forneceu uma espessura 

de 0,90 m. 

Na cerâmica desse sítio está presente uma variada gama de antiplásticos. Entre eles 

prevalecem os constituídos por caco moído e/ou grãos de quartzo. Os antiplásticos de concha 

triturada e cauixi aparecem com alguma freqüência. O cariapé e a areia fina também aparecem, 

embora em quantidades bem pequenas.   
 

Gráfico 44 – Tipos de antiplástico da cerâmica do MT-PO-143 
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Gráfico 45 – Presença de engobo na cerâmica do MT-PO-143 

 

 

 

 decoração plástica se faz presente em um número reduzido de fragmentos (1,2% do 

total).  

Gráfico 46 – Presença de decoração plástica na cerâmica do MT-PO-143 
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Gráfico 47 – Tipos de decoração plástica da cerâmica do MT-PO-143 

 

s vasilhas apresentam predominantemente contornos restringidos, seguidos de perto 

elos abertos, porém pratos planos estão ausentes. Entre as vasilhas restringidas, as de borda 

infletida foram mais numerosas.  
 

 

Gráfico 48 - Categoria das vasilhas do MT-PO-143 
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Gráf

 

 

 

 

 

 

 

Acima de 10 litros as ocorrências registradas são poucas.  
 

Gráfico 50 - Capacidade Volumétrica das vasilhas do MT-PO-143 
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mudança, numa estratigrafia aparentemente perturbada79, que apresenta uma densidade de 

material relativa , antiplásticos e padrões 

de decoração plástica muito diversos, além de vasilhas de morfologia comum às diversas 

tradições ceramistas.  

esse sítio verifica-se que todas as vasilhas reconstituídas graficamente apresentam 

dimensões modestas, com diâmetros de boca, de bojo e alturas que ficam abaixo de 40 cm, com 

volumes m ximos que pouco ultrapassam os 20 litros. Entre as formas das vasilhas, aquelas de 

funções específicas, tais como os pratos rasos, usados como tostadores, as vasilhas restringidas de 

grandes capacidades volumétricas, adequadas para armazenagem de líquidos, não foram 

registradas nesse sítio. 

ica, uma investigação 

ma  a possibilidade de que também no 

âmbito da 

 
                                                

 

mente baixa e onde aparecem, em pequenas quantidades
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Desta forma, no contexto da ocupação Descalvados, a ausência de atributos cerâmicos 

que remetam a uma permanência prolongada, ou a uma população numerosa, sugere uma função 

do sítio para o desenvolvimento de atividade limitada, embora esta atividade pudesse ser sazonal 

e, portanto, recorrente.  

 

Já para compreender a ocupação Pantanal naquele sítio, dada a significativa espessura 

do pacote arqueológico e da aparente diversidade apresentada pela cerâm

is detalhada se faz necessária. Não se descarta, porém,

ocupação Pantanal o sítio tenha sido usado mais como acampamento para exploração 

sazonal do arrozal nativo e de seus arredores, do que para permanência prolongada.  
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5.4  O material cerâmico numa leitura inter-sítios: sistema de sítios  

A análise do conjunto cerâmico em estudo permite, por um lado, a identificação dos sítios 

associados àquelas duas distintas cerâmicas – Descalvados e Pantanal, além de auxiliar a 

atribuição de diferentes funções para sítios distintos no âmbito de cada sistema.  

Na caracterização das cerâmicas Pantanal e Descalvados alguns atributos revelam maior 

eficiência, podendo ser tomados, dentro desse contexto, como “traços-diagnóstico” enquanto 

outros  colocam algumas dificuldades.   

Quando se contrapõem as cerâmicas Pantanal e Descalvados ressalta, na primeira, a 

ausência principalmente do antiplástico de concha triturada, da decoração pintada, dos pratos 

planos e tigelas rasas, e das vasilhas de maior porte. Já a decoração incisa em barra só se faz 

presente na cerâmica Pantanal. 

Outros atributos ainda, que fazem também diferença, como a queima e o acabamento 

alisado e polido, podem representar alguma dificuldade na identificação de sua filiação, dado a 

recorrente presença de pátina pós-deposicional na superfície das peças, que muitas vezes impede 

uma análise mais segura do acabamento.  

No caso da queima, embora a da cerâmica Descalvados apresente melhor oxidação do que a 

cerâmica Pantanal, esse atributo isoladamente não pode ser tomado para diferenciação dessas 

duas cerâmicas, dado que durante a queima podem ocorrer situações diversas, levando a um 

maior ou menor grau de  oxidação, sobre as quais não temos o menor controle. Se a coleção é 

pequena a situação fica ainda pior. No entanto, pode-se dizer que na cerâmica Pantanal o núcleo 

não oxidado dos fragmentos é geralmente mais largo do que na cerâmica Descalvados. 

Quanto às formas das vasilhas e capacidades volumétricas daquelas duas tradições 

ceramistas, a diferença está na ausência, na cerâmica Pantanal, das formas rasas e compostas 

presentes na cerâmica Descalvados, e nas vasilhas de maior porte. No entanto, a cerâmica 

Descalvados também tem todas as formas existentes na cerâmica Pantanal.   

Essa situação pode criar alguma dificuldade na identificação, especialmente no caso dos 

sítios de atividade limitada, onde podem estar ausentes as vasilhas que apresentam alguns dos 

melhores elementos diferenciadores dessas duas cerâmicas, como as vasilhas decoradas e as 

vasilhas de uso específico, como os pratos planos e tigelas rasas, e as grandes vasilhas de 
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armazenagem. Vasilhas de uso múltiplo, que servem tanto para cozinhar como para servir, como 

as tigelas de profundidades medianas e fundas, parecem ser as vasilhas preferenciais para 

atividades externas aos assentamentos principais e são justamente essas que estão presentes tanto 

na cerâmica Pantanal quanto na cerâmica Descalvados.  

Nesse contexto, em tal situação o antiplástico representa ainda o melhor fator diferenciador 

entre as duas cerâmicas, já que aquele de concha triturada é exclusivo da cerâmica Descalvados, e 

sua presença deve ser esperada mesmo nos sítios de atividade limitada, já que o seu emprego 

preferencial parece ser nas vasilhas que vão ao fogo, conforme proposto anteriormente e como 

novamente pudemos aferir. 

Nesse caso também deve auxiliar a identificação de mudança na cerâmica ao longo da 

estratigrafia, onde o antiplástico de concha triturada da cerâmica Descalvados pode estar ausente 

nos estratos mais profundos, e os padrões decorativos da cerâmica Pantanal podem se fazer 

presentes.   

Entre os quatro sítios estudados verificou-se a ocorrência de cerâmica Descalvados no MT-

PO-01 (Descalvados-I), MT-PO-02 (Jacaré), e no MT-PO-143 (Arrozal Nativo). Nos dois 

primeiros sítios a cerâmica Descalvados se apresenta de forma praticamente exclusiva, mas no 

MT-PO-143 aparece também cerâmica Pantanal. 

Já no MT-PO-142 (Bananal do Acuri), faz-se presente apenas cerâmica Pantanal, tanto em 

superfície quanto em profundidade, indicando o seu uso exclusivo por grupos pescadores-

caçadores-coletores aos quais é atribuída essa tradição ceramista. 

Além de auxiliar na identificação da filiação cultural, o material cerâmico também pode ser 

útil na atribuição de funções aos sítios. 

No conjunto de sítios que apresentam cerâmica Descalvados, uma significativa 

variabilidade é identificada, tanto em relação à densidade do refugo composto por material 

cerâmico, como nas características do próprio material.  

No sítio Descalvados-I (MT-PO-01), a alta densidade com que ocorre o material cerâmico e 

uma alta ocorrência de fragmentos com antiplástico de concha triturada, de presumido uso 

doméstico para cozimento de alimentos, indica o seu uso como base para uma permanência 
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prolongada. As dimensões e capacidades volumétricas dessas vasilhas sugerem ainda uma 

ocupação do sítio por grupo composto por população relativamente alta.  

Por outro lado, recipientes de armazenagem de altas volumetrias, representados por vasilhas 

restringidas altas e bojudas de borda infletida, de melhor acabamento e melhor queima do que as 

vasilhas que vão ao fogo parecem estar mais representadas no MT-PO-02 do que no MT-PO-01.  

Uma aparente ausência de cerâmica de elaboração mais esmerada, tais como aquelas com 

melhor queima e acabamento, presença de engobo, ou ainda decoradas com pintura geométrica 

sugerem, quando comparado ao sítio Jacaré (MT-PO-02), uma importância menor do MT-PO-01 

no desempenho de funções sociais. 

Já a cerâmica com decoração plástica representada por corda impressa e outros padrões 

incisos considerados exógenos, no conjunto de sítios examinado está presente somente no MT-

PO-01, sugerindo uma especificidade do mesmo em relação ao material cerâmico.  

As vasilhas com decoração de corda impressa, embora não apareçam no MT-PO-02, nesse 

outro sítio têm uma presença significativa. A ocorrência dessa decoração no MT-PO-01 parece 

indicar não apenas uma “cerâmica importada”, mas a possibilidade de integração de oleiras de 

grupos exógenos, já que esse padrão decorativo no contexto da região do Chaco e do Alto 

Paraguai é atribuído ao grupo etnográfico Guaná (conforme Gomes-Perasso 1978 e Susnik 

1994). Tal integração também é sugerida pelo uso de concha triturada como antiplástico, traço 

este característico das vasilhas de uso doméstico da cerâmica Descalvados, na cerâmica com 

decoração de corda impressa.  

Quando se examina a posição do sítio Arrozal Nativo (MT-PO-143) no conjunto de sítios, 

verifica-se uma menor densidade de material arqueológico cerâmico Descalvados e uma ausência 

de diversas formas de vasilhas, especialmente daquelas de uso específico como os pratos planos e 

as grandes vasilhas de armazenagem. Registra-se a ausência daquelas vasilhas restringidas de 

maiores capacidades volumétricas, próprias para armazenagem e cocção de elevadas quantidades. 

Ou seja: nesse sítio foram usadas preferencialmente vasilhas de uso múltiplo e de baixas 

capacidades volumétricas, em detrimento daquelas de usos específicos e de altas volumetrias. 

Essas características do material cerâmico, e uma relativa baixa densidade no refugo 

sugerem pouca permanência de grupos da ocupação Descalvados naquele sítio. 
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Desta forma, a ausência de atributos que remeteriam à permanência prolongada e a uma 

população numerosa indica uma função do sítio para o desenvolvimento de atividade limitada, a 

exemplo da coleta do arroz silvestre, dada a sua localização nas imediações de uma área de 

arrozal nativo. 

Por outro lado, a significativa espessura do pacote arqueológico, que alcança cerca de 90 

cm, a diversidade de antiplásticos e de padrões de decoração plástica parece sugerir diversidade 

de ocupações. Evidentemente, apenas com esses dados não se pode avançar muito na discussão 

da cerâmica e da ocupação desse sítio, porém já se pode ao menos reconhecer o seu potencial 

para ocupações sazonais voltadas para a exploração do arrozal nativo, por diversos e distintos 

grupos. 

Ainda um último aspecto importante do material cerâmico do grupo de sítios em estudo é 

relativo ao fato de não terem apresentado as esperadas evidências de uma utilização concomitante 

pelos grupos associados às duas tradições ceramistas, situação sugerida anteriormente pelo 

componente Descalvados/Pantanal presente nos aterros da planície alagável, e no qual nos 

apoiamos para propor a hipótese de possibilidade de estreitos contatos entre aqueles diferentes 

grupos culturais.  

Os sítios em estudo associados à ocupação Descalvados – MT-PO-01 e MT-PO-02 

(Descalvados e Jacaré) apresentam apenas material da tradição ceramista homônima. Já o sítio 

MT-PO-142 (Bananal do Acuri) apresenta somente cerâmica Pantanal.  

O único sítio do conjunto que apresentou material das duas tradições ceramistas – o MT-

PO-143 (Arrozal Nativo) forneceu material culturalmente diverso que aparece “misturado” nas 

diversas camadas estratigráficas, situação que pode ter sido causada por processo pós-

deposicional, relativo à aragem da terra realizada para plantio de pastagem.  

A obtenção de dados mais conclusivos sobre o processo de ocupação desse sítio e de uma 

possível ocupação concomitante pelos distintos grupos culturais em questão, poderia ser ainda 

tentada com novas escavações. No entanto, como será visto mais adiante, as datações obtidas 

para o conjunto de sítios indicam que a investigação da concomitância entre as ocupações 

Descalvados e Pantanal nesse sítio teria grande chance de resultar infrutífera.   
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Desta forma, os dados de cultura material obtidos no âmbito desse projeto não favorecem o 

tratamento de questões relacionadas a possíveis contatos entre os dois grupos ceramistas aqui 

representados, pois não forneceram evidências que apontassem para uma possível concomitância 

das ocupações. 

 

5.5 Resultados da análise para uma leitura intra-sítio: o sítio Jacaré 

Como já foi colocado, o sítio Jacaré (MT-PO-02), associado à ocupação Descalvados, foi 

investigado mais intensamente com escavações mais amplas, oportunizando o estudo de diversas 

estruturas arqueológicas que foram determinantes para a atribuição de função a diferentes áreas. 

Uma leitura do comportamento do material cerâmico em diferentes estruturas auxiliará a 

compreensão da própria distribuição dos vestígios arqueológicos na área do sítio e da articulação 

entre diferentes setores ou áreas-função.  

Das quatro áreas escavadas que apresentaram estruturas arqueológicas, três foram 

consideradas montículos80: Montículo-1, Montículo-3 e Montículo-4, e uma outra não se 

apresentou como elevação do terreno: o Setor N52. 

A essas áreas foram atribuídas determinadas funções, com base nas características das 

estruturas e materiais arqueológicos que apresentaram, entendendo cada área-função como uma 

activity area, conforme Flanery & Winter (1976, p.34), ou seja, como uma área espacialmente 

delimitada onde tarefas específicas ou conjuntos de tarefas relacionadas são realizadas, 

geralmente caracterizada pela distribuição de instrumentos, refugos e/ou matérias-primas, e onde 

estruturas ou conjuntos de estruturas também podem estar presentes.    

Dessas áreas, duas foram consideradas áreas de funções funerárias, por terem apresentado 

urnas cerâmica contendo esqueletos humanos, e duas foram consideradas de funções domésticas, 

por terem apresentado estruturas de combustão com restos faunísticos e alta densidade de refugos 

numa camada de pequena espessura81. Por ora vejamos como se comporta o material cerâmico 

em cada uma dessas áreas.   

                                                 
80 Com já foi definido em capítulo anterior, foram considerados “montículos” pequenas elevações de formas 
aproximadamente elípticas ou circulares que se destacam do nível natural da cordilheira, e que contem estruturas 
arqueológicas. 
81 Maiores detalhes sobre essas estruturas estão apresentados no próximo capítulo. 
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Tabela I – Quantidade de material cerâmico analisado em cada Área-função do MT-PO-02 
SETOR Reconstituições de Bordas e/ou 

vasilhas completas  
(unidades) 

 

Peças cerâmicas 
(unidades) 

Montículo-1 35 1.448 

Montículo-3 187 5.849 

Montículo-4 172 2.168 

Setor N52 87 2.220 

 

Em três das quatro áreas do sítio Jacaré que foram contempladas com escavações de 

superfícies amplas (Montículo-3, Montículo-4 e Setor N52) o antiplástico mais freqüente foi 

aquele de caco moído e/ou grãos subarredondados de quartzo, seguido pelos que contém concha 

triturada na sua composição. Outros antiplásticos têm pouca ocorrência. Na Área de 

Sepultamentos-I, escavada no Montículo-1, que apresentou somente sepultamentos infantis, no 

entanto, a concha triturada é mais freqüente como antiplástico, aparecendo, ainda, a areia fina em 

um número significativo de fragmentos. 
 

Gráfico 51 – Tipos de antiplástico em cada Área-função ( MT-PO-02) 
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em percentuais elevados: 36,6%, 24,5% e 21,8%, respectivamente. Mas na área de função 

funerária do Montículo-1 sua presença é bem menor do que nas demais áreas (5,9%).  
Gráfico 52 – Presença de engobo em cada Área-função (MT-PO-02) 
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e em uma das áreas de função funerária (Setor N52), a pintura aparece nos percentuais 4,8%, 

11,0% e 5,9%, respectivamente. Mas na área de função funerária do Montículo-1 sua presença é 

bem pequena, em apenas 0,4% do total de fragmentos.  

Gráfico 53 – Presença de pintura em cada Área-função (MT-PO-02)  
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Pre a, registrando-se, ainda, 

pequena ocorrência de fragmentos com pintura nas duas cores.  
 

dominam as pinturas na cor vermelha, seguida pela pret

 

 

Gráfico 54 – Cor da pintura na cerâmica do MT-PO-02 
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A baixa ocorrência de pintura em fragmentos com antiplástico de concha indicou que 

esse tipo de decoração preferencialmente era feito em vasilhas com antiplásticos de caco e/ou 

quartzo. 
Gráfico 55 – Antiplásticos da cerâmica com pintura (MT-PO-02) 
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Em relação às capacidades volumétricas das vasilhas, parece haver um mesmo padrão 

nas duas áreas de funções domésticas (Montículo-3 e Montículo-4) e em uma das áreas de função 

funerária (Setor N52). Nessas áreas fazem-se presentes vasilhas de capacidades volumétricas 

diversas, d

s capacidades 

volumétricas mais altas, entre 80 litros e 400 litros, que se apresentam em menor número.  

No Montículo-1, entretanto, o padrão não se conserva: as vasilhas de maiores 

capacidades volumétricas estão ausentes, pois não ocorrem vasilhas com volumetrias acima de 20 

litros. As mais numerosas são as de capacidades volumétricas entre 2 litros e 10 litros, seguidas 

pelas inferiores a 2 litros e apresentando apenas algumas entre 10 litros e 20 litros. 
 

 

Gráfico 56 – Capacidade Volumétrica em cada Área-função - formas 3 a 8 (MT-PO-02)  
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Para as formas 1 e 2 que correspondem aos pratos planos e tigelas rasas, no lugar das 

capacidade étricas foi usado o diâmetro de boca considerado, nesse caso, mais eficiente 

para demonstrar o porte das vasilhas.    
 

) 

 

Essas vasilhas apresentam uma variação em seus diâmetros que fica ente 10 cm e 60 

cm, sendo mais numerosas as que apresentam diâmetros de boca entre 20 cm e 40 cm, seguidas 

pelas de diâmetros menores, entre 10 cm e 20 cm. Um pequeno número ultrapassa os 40 cm de 

diâmetro. Essas últimas, no entanto, estão ausentes no Montículo-1.  

 

Observam-se idênticos padrões nas áreas de funções domésticas representadas pelo 

Montículo- s pratos planos 

) apresentam diâmetros entre 20 cm e 40 cm, assim como as tigelas rasas mais 

freqüentes; as tigelas rasas menores, com diâmetros entre 10 cm e 20 cm são menos numerosas, 

aparecendo ainda algumas tigelas rasas maiores, com diâmetros entre 40 cm e 60 cm. 

s volum

Gráfico 57 –  Diâmetro de boca em cada Área-função – formas 1 e 2 ( MT-PO-02
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também n  registradas tigelas rasas maiores, com diâmetros entre 40 e 60 cm, ao 

contrário d

ntaram um 

padrão geral de maioria de vasilhas abertas, seguidas pelas restringidas de borda direta e, 

finalmente

 

 

 

Entre as vasilhas de contorno aberto, pratos planos só aparece

stica – o Montículo-3 e o Montículo-4. De maneira geral, as tigelas de profundidades 

edianas são mais numerosas, à exceção do Montículo-4, onde as rasas são as mais freqüentes. 

esconsiderando a presença dos pratos planos nas áreas de funções domésticas, o padrão 

presentado por elas e pela área de função funerária do Setor N52 é bastante semelhante, 

destacando-se do grupo apenas a área de sepultamentos do Montículo-1, onde quase não 

ocorreram formas de contorno restringido com borda infletida. 

ão foram

o Setor N52. Outra diferença está ainda na freqüência das tigelas rasas: enquanto no 

Montículo-1 as mais freqüentes apresentam diâmetros entre 20 cm e 40 cm, no Setor N52 

ocorrem diâmetros entre 10 cm e 20 cm, e ainda, entre 20 cm e 40 cm com a mesma freqüência.  

Em relação às categorias de vasilhas, as duas áreas de funções domésticas (Montículo-

3 e Montículo-4), e as áreas de função funerária (Setor N52 e Montículo-1) aprese

, pelas restringidas de borda infletida. Mas no Setor N52 as vasilhas restringidas com 

bordas infletidas são relativamente mais numerosas do que nas outras áreas, e no Montículo-1, ao 

contrário, as formas restringidas são menos numerosas. 

 
Gráfico 58 - Categoria das vasilhas em cada Área-função (MT-PO-02) 
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Gráfico 59 –  Forma das vasilhas em cada Área-função (MT-PO-02) 

 

 

 

 

 

Como marca de uso, a presença de fuligem foi significativa. Nas áreas de funções 

domésticas ( se freqüência muito mais 

levada de fragmentos com restos de fuligem do que na área de função funerária do Setor N52.  

Gráfico 60 –  Presença de fuligem em cada Área-função (MT-PO-02) 
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ráficG  –  Antiplástico dos fragmentos com fuligem em cada Área-função (MT-PO-02) 

 

 

os antiplásticos.  

o Montículo-3 o antiplástico de concha triturada está proporcionalmente mais 

prese planos e ainda 

em freqüentes entre as tigelas rasas. Nas vasilhas de formas restringidas com borda infletida e 

escoço sua presença é bem pequena. 
 

 

) 

 

m fuligem em cada Área-função (MT-PO-02) 

 

 

os antiplásticos.  

o Montículo-3 o antiplástico de concha triturada está proporcionalmente mais 

prese planos e ainda 

em freqüentes entre as tigelas rasas. Nas vasilhas de formas restringidas com borda infletida e 

escoço sua presença é bem pequena. 
 

 

Gráfico 62 –  Antiplástico das diferentes formas de vasilhas do Montículo-3 (MT-PO-02) 
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 triturada está proporcionalmente mais 

presente nas vasilhas restringidas com borda direta, nos pratos planos e nas tigelas rasas, sendo 

pouco freqüente nas restringidas com borda infletida. 
 

 

 

Gráfico 63 –  Antiplástico das diferentes formas de vasilhas do Montículo-4 (MT-PO-02) 
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Gráfico 64 –  Antiplástico das diferentes formas de vasilhas do Setor N52 (MT-PO-02) 

 

ais numerosas do 

que as dem is.  

ráfico 65 –  Antiplástico das diferentes formas de vasilhas do Montículo-1 (MT-PO-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 –  Antiplástico das diferentes formas de vasilhas do Setor N52 (MT-PO-02) 

 

 concha apresentam-se proporcionalmente mais numerosas do 

que as dem is.  

ráfico 65 –  Antiplástico das diferentes formas de vasilhas do Montículo-1 (MT-PO-02) 
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Nas áreas escavadas, em relação à distribuição das formas de acordo com os 

antiplásticos, verifica-se a ocorrência de um padrão geral. Esse padrão geral evidencia que o 

antiplástico de concha triturada é mais presente nas vasilhas restringidas com

pratos planos e nas tigelas rasas, ou seja: nas vasilhas cujas formas são m

 borda direta, nos 

ais adequadas para 

cozinhar e 

 

Em relação à pintura geométrica, observa-se que no Montículo-3 as tigelas fundas 

com pintura são mais numerosas do que as sem pintura. Significativa quantidade das demais 

formas abertas também recebeu pintura, e ainda parte das infletidas. Nos pratos planos a pintura 

foi ausente. 
 

Gráfico 66 –  Pintura nas diferentes formas de vasilha do Montículo-3 (MT-PO-02) 
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No Montículo-4 as tigelas fundas e de profundidades medianas que apresentam 

pintura também são mais numerosa do que as sem pintura. Entre as formas restringidas são mais 
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Gráfico 67 –  Pintura nas diferentes formas de vasilha do Montículo-4 (MT-PO-02) 
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No Setor N52 foram registradas muitas vasilhas com pintura que, nas formas tigel

fundas e tigelas de profundidades medianas, e ainda nas restringidas com borda direta chegam

ser mais numerosas do que as vasilhas não pintadas.   
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No Montículo-1 a pintura também está mais presente nas vasilhas abertas.

elas rasas com pintura são mais numerosos do que aquelas sem pintura. 
Gráfico 68 –  Pintura nas diferentes formas de vasilha do Montículo-1 (MT-PO-02) 
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Gráfico 69 –  Pintura nas diferentes formas de vasilha do Setor N52 (MT-PO-02) 
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diversas outras maiores, de volumes que ficam entre 10 e 40 litros, que também podem ser
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Deste modo, verificou-se que as vasilhas que mais recebem pintura geométrica são as 

abertas, representadas pelas tigelas rasas, fundas e de profundidades mediana

enor 

silhas e as 

des volumétricas. 

 

No Montículo- 3, entre as tigelas fundas, as de volumetrias inferiores a 2 litros

 marcante predominância, seguidas pelas de volumetrias entre 2 litros e 10 litros, e 
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Entre as vasilhas de contorno restringido e borda direta, são mais numerosas as de 

volumetrias entre 2 e 10 litros, sendo ainda significativa a ocorrência de volumes entre 10 e 40 

litros, regi

Gráfico 70 –  Capacidade volumétrica das diferentes formas de vasilha do Montículo-3 (MT-PO-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Montículo-4, entre as tigelas fundas e de profundidades medianas, as de menores 

volum  inferiores a 2 litros, apresentam marcante predominância, seguidas pelas de 

volum s e 10 litros. Entre as tigelas fundas estão ainda algumas de volumetrias 

entre 10 litros e 20 litros, que correspondem a bacias. As vasilhas restringidas com borda direta 

apresentam-se nas mais variadas volumetrias, estando a maioria entre 10 litros e 40 litros, 

seguidas de perto pelas de capacidades volumétricas entre 2 litros e 10 litros. Estão ainda 

presentes algumas poucas de capacidades volumétricas entre 40 litros e 80 litros.   

As vasilhas de contorno restringido e borda infletida, embora menos numerosas do 

que as dem is, apresentam todas as classes de volumetrias, desde as inferiores a 2 litros, como as 

superiores a 200 litros.  

strando-se ainda algumas vasilhas com capacidades volumétricas altas, acima de 80 

litros. Entre as de contorno restringido e borda infletida, as mais numerosas são as de volumetrias 

entre 20 litros e 40 litros e acima de 200 litros.  
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maior quantidade de capacidades volumétricas entre 2 litros e 10 litros, seguidas pelas de 

volumetrias mais baixas, de até 2 litros. As vasilhas restringidas com borda direta apresentam 

capacidade

Gráfico 71 –  Capacidade volumétrica das diferentes formas de vasilha do Montículo-4 (MT-PO-02) 

 

 

 

 

 

 

 

No Montículo-1, as tigelas de profundidades medianas e as tigelas fundas apresentam

s volumétricas entre 2 litros e 40 litros, sendo mais numerosas aquelas de volumetrias 

entre 2 litros e 10 litros. 
 

Gráfico 72 –  Capacidade volumétrica das diferentes formas de vasilha do Montículo-1 (MT-PO-02) 
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No Setor N52 as vasilhas abertas e infletidas com borda direta e baixas volumetrias 

são mais numerosas, seguidas pelas de volumetrias entre 2 litros e 10 litros.  As tigelas fundas 

apresentam volumetrias entre 10 litros e 20 litros, e entre 20 litros e 40 litros, correspondendo a 

bacias. As vasilhas restringidas de borda direta, associadas à cocção, apresentam ainda algumas 

vasilhas de volumetrias entre 10 litros e 80 litros. As vasilhas de contorno infletido, embora 

menos numerosas do que as demais, apresentam todas as classes de volumetrias, desde as 

inferiores a 2 litros, como as superiores a 200 litros.  
 

Gráfico 73 –  Capacidade volumétrica das diferentes formas de vasilha do Setor N52 (MT-PO-02) 
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As vasilhas abertas caracterizadas como tigelas fundas e de profundidades medianas 

de volumetrias mais baixas, de até 2 litros são as mais numerosas, seguidas pelas de capacidades 

volumétricas entre 2 e 10 litros. Ocorrem também nessas áreas vasilhas abertas de capacidades 

volumétricas maiores do que 10 litros e que corresponderiam a bacias. 
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Com isso verificou-se a ocorrência de algumas recorrências na relação entre as form

das vasilhas e as capacidades volumétricas. 

Nas duas áreas de funções dom

de função funerária (Setor N52)

ésticas (Montículo-3 e Montículo-4) e num

responder a um determinado padrão.  
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As vasilhas restringidas com borda direta, que são mais adequadas para cocção, teriam 

geralmente volumetrias intermediárias, entre 10 litros e 80 litros. Algumas vasilhas com essa 

forma ficam ainda fora desses limites, mas são esporádicas.  

Já as vasilhas restringidas com borda infletida, embora menos numerosas, ocorrem em 

uma ampla gama de classes de volume, das mais baixas, inferiores a 2 litros, às mais altas, 

superiores a 200 litros.  

Das quatro áreas estudadas, somente a área de Sepultamentos do Montículo-1 parece 

ais altas 

etida. As 

inada. 

ão se faz presente. 

 

Gráfico 74 –  Capacidade volumétrica em diferentes tipos de antiplástico - Montículo-3 (MT-PO-02) 
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que serviriam para uma gama de funções, tanto para cozinhar, quanto para servir. 

A relação entre as capacidades volumétricas e os antiplásticos também foi exam

Verificou-se que no Montículo-3 os antiplásticos de concha triturada estão mais 

preponderantes nas vasilhas de volumetrias medianas, entre 10 e 80 litros, enquanto nas de 

capacidades volumétricas mais baixas ou nas de maiores volumetrias, os antiplásticos de caco 

e/ou quartzo são mais freqüentes. Em vasilhas com capacidades volumétricas acima de 200 litros 

o antiplástico de concha n
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No Montículo- 4 os antiplásticos de concha triturada estão mais presentes nas vasilhas 

de capacidades volumétricas medianas, entre 10 e 80 litros, embora não supere as com 

antiplástico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Montículo-1, em relação às capacidades volumétricas, os antiplásticos de concha 

triturada es

antiplástico de caco e/ou quartzo. Nas de menores 

volumetria

 de caco e/ou quartzo. Nas vasilhas de capacidades volumétricas mais baixas ou nas 

de maiores volumetrias, os antiplásticos de caco e/ou quartzo são bem mais freqüentes. Em 

vasilhas com capacidades volumétricas acima de 80 litros o antiplástico de concha não se faz 

presente. 

 
Gráfico 75 –  Capacidade volumétrica em diferentes tipos de antiplástico - Montículo-4 (MT-PO-02) 
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Gráfico 76 –  Capacidade volumétrica em diferentes tipos de antiplástico - Montículo-1 (MT-PO-02) 
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No Setor N52 os antiplásticos de concha triturada estão mais presentes nas vasilhas de 

capacidades volumétricas medianas, entre 10 litros e 80 litros, enquanto nas de volumetrias mais 

baixas ou mais altas, os antiplásticos de caco e/ou quartzo são mais freqüentes. Em vasilhas com 

capacidade

 

 

 

 

 

 

Vê-se, portanto, que em todas as áreas investigadas o antiplástico de concha triturada 

foi mais presente nas vasilhas de capacidades volumétricas medianas, e menos presente nas de 

menores volumetrias, sendo praticamente ausentes nas de maiores capacidades volumétricas. O 

s volumétricas acima de 80 litros o antiplástico de concha nem se faz presente. 

 
Gráfico 77 –  Capacidade volumétrica em diferentes tipos de antiplástico – Setor N52 (MT-PO-02) 
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mesmo padrão se verifica na área de sepultamento do Montículo-1, com a re

stão prese

ssalva de que aí não 

e tes as vasilhas de maiores capacidades volumétricas. 

 

Padrões ge

n

rais apresentados pelo material cerâmico de acordo com as funções das áreas 

 

Analisado o material cerâmico proveniente das escavações realizadas em quatro áreas-

função do sítio Jacaré verificou-se a ocorrência de alguns padrões em determinados atributos ou 

aspectos que são significativos. 

Alguns desses padrões parecem ser gerais, independentemente da proveniência do 

material em relação à área-função em que foi resgatado. Outros apresentam variações, 

dependend

No sítio Jacaré os antiplásticos de caco moído e/ou grãos sub-arredondados de quartzo 

predominam, seguidos pelo de concha triturada que também está presente em quantidade 

significativa de fragmentos. A exceção é a área escavada do Montículo-1 onde são mais 

numerosos os fragmentos com antiplástico de concha. 

Como já colocamos anteriormente, o antiplástico de concha está associado às vasilhas 

preferenciais para uso sobre o fogo, e auxiliaram a discussão intersítios. Agora esse antiplástico 

auxiliará a discussão de funções específicas de diferentes áreas de um mesmo sítio.  Restos de 

fuligem ocorrem com maior freqüência nos fragmentos com antplástico de concha. 

étrica em todas as 

áreas escav  que mais recebem 

pintura geom  podendo apresentar essa 

utro padrão verificado, embora com exceção da área escavada no Montículo-1, é a 

ocorrência

o das funções das suas áreas de origem. 

A presença de material cerâmico com engobo e com pintura geom

adas também aparece como um padrão no sítio Jacaré. As vasilhas

étrica são as de formas abertas, representadas pelas tigelas,

decoração também vasilhas restringidas.  

O

 de vasilhas que cobrem uma ampla gama de volumetrias, desde as inferiores a 2 litros, 

até as que superam os 200 litros. Nesse conjunto, a quantidade das vasilhas decresce à medida 

que aumentam a suas capacidades volumétricas. Na área de sepultamento do Montículo-1 

somente foram registradas vasilhas de pequenas volumetrias, inferiores a 20 litros.  
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  Os diâmetros de boca das vasilhas rasas tomados, no lugar das volumetrias, como 

indicadores mais eficientes do seu porte, estão entre 10 cm e 60 cm, sendo muito poucos os que 

A relação entre as formas e os antiplásticos evidencia um outro padrão geral em que 

as vasilhas restringidas com borda direta e os pratos planos e as tigelas rasas são os que mais 

apresentam antiplástico de concha triturada, ou seja: as vasilhas de cozinhar e tostar alimentos.   

A relação entre as formas das vasilhas e as classes de volume também foi identificado 

um outro padrão. Neste padrão as vasilhas abertas que podem ser entendidas como de servir 

alimentos, caracterizadas como tigelas fundas e de profundidades medianas de volumetrias mais 

baixas, de até 2 litros, são as mais numerosas, seguidas pelas de capacidades volumétricas entre 2 

e 10 litros. Ocorrem também nessas áreas vasilhas abertas de capacidad s volumétricas maiores 

do que 10 litros e que corresponderiam a bacias. 

 padronizada: o 

a olumétricas 

edianas, e menos presente nas de menores volumetrias, sendo praticamente ausentes nas de 

aiores capacidades volumétricas.  

A despeito desses padrões gerais apresentados pelo material cerâmico do sítio Jacaré 

 algumas diferenças que podem ser relacionadas às funções específicas de cada área-

Na maioria dos atributos cerâmicos e aspectos analisados, as duas áreas de funções 

ésticas (Montículo-3 e Montículo-4) e uma das áreas de função funerária (Setor N52) 

tam grandes semelhanças. A área de função funerária escavada no Montículo-1, no 

entanto, em apresentou-se de forma diversa das demais.    

ultrapassam 40 cm. 

e

As vasilhas restringidas com borda direta, que são mais adequadas para cocção, têm 

em geral volumetrias intermediárias, entre 10 litros e 80 litros. Já as vasilhas restringidas com 

borda infletida, adequadas para armazenagem, ocorrem em uma ampla gama de classes de 

volume, das mais baixas, inferiores a 2 litros, às mais altas, superiores a 200 litros.  

A relação entre as classes de volume e os antiplásticos parece também

ntiplástico de concha triturada foi mais presente nas vasilhas de capacidades v

m

m

ocorrem

função.  

dom

apresen

 grande parte dos aspectos analisados 

Em relação às categorias e formas de vasilhas, as duas áreas de funções domésticas 

(Montículo-3 e Montículo-4) e a áreas de função funerária do Setor N52 apresentaram um padrão 
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geral de maioria de vasilhas abertas, seguidas pelas restringidas de borda direta e, finalmente, 

pelas restringidas de borda infletida. Somente no Montículo-1 as vasilhas restringidas com borda 

infletida estão quase ausentes. Na área de sepultamento do Setor N52, no entanto, as vasilhas 

stringidas de borda infletida são proporcionalmente bem mais numerosas do que nas demais 

ratos planos só apareceram nas áreas de funções domésticas, tendo sido ausentes nas 

duas áreas 

 grãos sub-arredondados de quartzo, seguido pelos que contém 

concha trit

de pintura geométrica, embora presentes na 

cerâmica d

métricas diversas, desde aquelas inferiores 

a 2 litros, a

ros. 

, seguidas pelas de 

diâm

re

áreas, praticamente se igualando, em número, às restringidas de borda direta. 

P

de função funerária: do Montículo-1 e do Setor N52.  

Quanto ao tipo de antiplástico, o material das quatro áreas apresentou como mais 

freqüente o de caco moído e/ou

urada na sua composição. Na área escavada no Montículo-1, no entanto, a concha 

triturada é muito mais freqüente como antiplástico do que nas demais áreas.  

Acabamentos com engobo e presença 

e todas as áreas, são bem menos freqüentes no Montículo-1. 

Em relação às capacidades volumétricas das vasilhas, enquanto nas duas áreas de 

funções domésticas (Montículo-3 e Montículo-4) e em uma das áreas de função funerária (Setor 

N52) fazem-se presentes vasilhas de capacidades volu

té algumas superiores a 200 litros, no Montículo-1 não foram registradas vasilhas com 

capacidades volumétricas superiores a 20 litros. Adicionalmente, enquanto nas outras áreas as 

vasilhas mais numerosas são as vasilhas abertas de menores capacidades volumétricas, de até 2 

litros, no Montículo-1 as mais freqüentes são as de volumetrias entre 2 litros e 10 lit

Ao utilizarmos o diâmetro de boca das vasilhas planas e rasas, no lugar da capacidade 

volumétrica, para melhor entender o porte dessas vasilhas de pouca altura interna, aquele atributo 

também indica algumas significativas variações. As vasilhas rasas apresentam diâmetros entre 10 

cm e 60 cm, sendo mais numerosos os que estão entre 20 cm e 40 cm

etros menores, entre 10 cm e 20 cm. Apenas um pequeno número de vasilhas ultrapassa 40 

cm de diâmetro. Essas últimas, no entanto, estão ausentes no Montículo-1.  

Distingue ainda as duas áreas de funções funerárias entre si a freqüência das tigelas 

rasas: enquanto no Montículo-1 as mais freqüentes apresentam diâmetros entre 20 cm e 40 cm, 

no Setor N52 os diâmetros dessas vasilhas ficam entre 10 cm e 20 cm.  
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Outro importante atributo é representado pelos restos de fuligem apresentados pelos 

fragmentos cerâmicos.  Nas áreas de funções domésticas ocorreram mais fragmentos com restos 

de fuligem do que nas áreas de função funerária.  

 

fuligem es

entos do 

Montícu

e na área de 

função fun

rda infletida.  

 resgatada em contexto funerário.  

ta 

que incluir

Entre as áreas de função funerária, a do Montículo-1 apresentou maior quantidade de 

fragmentos com restos de fuligem do que a do Setor N52. A área de função funerária do Setor 

N52 apresenta ainda outra diferença: ao contrário do que acontece nas demais áreas, os restos de

tão mais presentes em fragmentos com antiplásticos de caco e/ou quartzo do que em 

fragmentos com antiplástico de concha. 

Quanto à relação entre as formas das vasilhas e suas capacidades volumétricas, nas 

duas áreas de funções domésticas e na área de função funerária do Setor N52, as vasilhas abertas 

de volumetrias mais baixas, de até 2 litros são as mais numerosas, seguidas pelas de capacidades 

volumétricas entre 2 litros e 10 litros, e só então pelas demais. Na área de sepultam

lo-1, a despeito de não ocorrerem vasilhas com volumetrias acima de 20 litros, as 

vasilhas abertas mais freqüentes não são as de menor volumetria, mas sim as entre 2 litros e 10 

litros. 

Outro aspecto distintivo é que nas duas áreas de funções domésticas 

erária do Setor N52, as vasilhas restringidas com borda infletida ocorrem em uma 

ampla gama de classes de volume, das mais baixas às mais altas. Já na área de sepultamento do 

Montículo-1 não ocorreram nem as vasilhas com as mais altas capacidades volumétricas, e são 

raras as vasilhas restringidas com bo

A análise desse conjunto de atributos evidencia que alguns padrões muito semelhantes 

ocorrem na cerâmica do sítio Jacaré, quer tenha sido resgatada em contexto doméstico, quer 

tenha sido

Em contexto doméstico, as diversas categorias, formas e capacidades volumétricas das 

vasilhas cerâmicas indicam atividades que extrapolam a cocção e a tostagem, com ênfase nas 

atividades e armazenar e servir. Tal característica sugere intensas atividades sociais, que 

demandariam a produção e o consumo de grandes quantidades de alimentos, e regras de etique

iam relações entre indivíduos, grupos domésticos e grupos mais amplos. 
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A ocorrência de padrões semelhantes em áreas de sepultamento sugere uma recriação 

do ambiente doméstico em contexto funerário.  

No entanto, algumas características distintivas ocorrem entre a cerâmica das áreas de 

função funerária representadas pelo Setor N52 e pelo Montículo-1: 

 

• A área de função funerária do Montículo-1 não apresenta vasilhas de altas 

capacidades volumétricas, nem vasilhas abertas cujo diâmetro de boca 

o funerária do Setor 

omésticas, o Montículo-1 

ultrapasse 40 cm; 

• A área de função funerária do Montículo-1 apresenta uma maior proporção de 

antiplástico de concha triturada do que as demais áreas, e  maior proporção de 

fragmentos com restos de fuligem do que a área de funçã

N52; 

• Inversamente ao Setor N52 e às áreas de funções d

apresenta freqüência maior de vasilhas abertas com capacidades volumétricas 

entre 2 litros e 10 litros do que vasilhas abertas com volumetrias menores, de 

até 2 litros; 

• Distingue ainda as duas áreas de funções funerárias entre si a freqüência das 

tigelas rasas: enquanto no Montículo-1 as mais freqüentes apresentam 

diâmetros entre 20 cm e 40 cm, no Setor N52 os diâmetros dessas 

preponderantes ficam entre 10 e 20 cm;  

• A área de função funerária do Setor N52, ao contrário do que acontece no 

Montículo-1, os restos de fuligem estão mais presentes em fragmentos com 

antiplásticos de caco e/ou quartzo do que em fragmentos com antiplástico de 

concha, sugerindo utilização sobre o fogo de vasilhas que não seriam 

cotidianamente utilizadas para cocção e tostagem. 

 

Assim, de maneira sintética, é possível verificar diferentes características nos itens 

cerâmicos da parafernália ritual das distintas áreas de sepultamento.  
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Na área de sepultamentos do Setor N52, onde foram registrados sepultamentos 

secundários de indivíduos adultos em urnas, a parafernália funerária apresenta uma presença mais 

significativa de vasilhas de armazenar e de servir, do que de vasilhas apropriadas para cocção e 

tostagem, d

tiplo, em contraste com uma baixíssima presença de 

artefatos d

Talvez ainda possa ser futuramente explorada uma correspondência entre a tralha 

doméstica 

 tralha doméstica cerâmica (associada ao 

processam

te às vasilhas 

restringidas de grandes capacidades volumétricas e às tigelas de menores volumetrias, nem 

enotando ênfase em atividades sociais. 

No Montículo-1 onde foram registrados apenas sepultamentos de infantes, ao 

contrário, as vasilhas cerâmicas são predominantemente de caráter doméstico, com ênfase nas 

vasilhas de antiplásticos de concha com presença de restos de fuligem, volumetrias baixas e 

medianas, formas abertas de uso múl

e caráter social.   

Considerando as funções das vasilhas já estabelecidas anteriormente, e os padrões 

identificados expostos acima, pode-se concluir que a parafernália ritual composta pelas vasilhas 

cerâmicas e representada pelo mobiliário funerário do Setor N52 apresenta-se bastante 

semelhante àquela que compunha a tralha doméstica, incluindo-se aí toda a baixela de servir, e as 

grandes vasilhas de armazenar.  

e o mobiliário funerário, à medida que grandes vasilhas de armazenagem são usadas 

como urnas para o sepultamento secundário de adultos, estando também presentes nas estruturas 

funerárias outras diversas categorias e formas de vasilhas usadas em contexto doméstico, e que 

incluem vasilhas de processar, armazenar e de servir alimentos em grande parte representados por 

produtos cultivados. Talvez fosse o uso dessa

ento, armazenagem e partilha de alimento) como mobiliário funerário, uma expressão 

do ethos de grupo cultivador, que reafirmasse nos rituais funerários a prática do cultivo e do 

consumo coletivo de produtos cultivados.   

Já as diferenças marcantes apresentadas pela área funerária do Montículo-1, podem 

estar associadas ao seu uso específico como cemitério de crianças recém-nascidas ou falecidas 

ainda na primeira infância, o que aponta para uma diferenciação social por classe de idade. 

Nesse cemitério não teriam sido usados, como acompanhamento funerário, diversos 

itens específicos para as funções de armazenar e servir, associadas respectivamen
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aquelas pe

 os recipientes cerâmicos de múltiplos usos ou 

associados

 mais caracteristicamente 

“domésticos” parece indicar uma condição ainda não-social para os indivíduos falecidos nos 

primeiros mes

 

Setores do Montí ca e suas funções

quenas vasilhas restringidas de armazenar itens raros. Ao contrário, nesse cemitério 

predominam como acompanhamento funerário,

 às funções de cozinha e a grupo doméstico, sugerindo rituais mais modestos. Tal 

parafernália mortuária composta primordialmente por itens

es ou anos de vida.    

culo-3, sua cerâmi  

 

 

As qua

atribuídas funções específicas, que serão tratadas com nível de maior detalhe no próximo 

capítulo. Poré  

discussão das funç

contexto de depos

Para is  a área escavada do Montículo-3, caracterizada como de funções 

domésticas. O n

divisão em setore

atribuídas as ativid

A área o, de vasilhas de altas capacidades 

volumétricas,  

estruturadas com 

entendida como se

grande bigorna, al

entendida como se

00E04/NW e N00E00/SE; 

o Setor de Armazenagem como a área contida nas quadrículas N02E00/NE, N02E02/NW, 

tro áreas escavadas no sítio Jacaré forneceram estruturas às quais foram 

m, para avançarmos na compreensão do material cerâmico Descalvados e na 

ões das vasilhas, vamos examiná-lo dentro dessas estruturas e, portanto, no seu 

ição.  

so usaremos

 co texto arqueológico evidenciado pelas escavações nesse montículo permite sua 

s, de acordo com as estruturas que apresenta, e para as quais podem ser 

ades de processamento, armazenagem e cozinha.  

 que apresentou fragmentos em conexã

foi entendida como setor de armazenagem; a área que apresentou fogueiras 

blocos de arenito, fragmentos cerâmicos e abundantes restos faunísticos foi 

tor de cozinha, e a área que apresentou utensílios líticos representados por uma 

ém de almofarizes, percutores e maceradores, junto com material cerâmico, foi 

tor de processamento.   

 

Desta forma, o Setor de Processamento foi considerado como sendo a área contida nas 

quadrículas N00E00/NW, N00E00/NE, N00E02/NW, N00E02/NE, N
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N02E00/SW

a o material cerâmico analisado em cada um 

desses seto

, N02E00/SE, N02E02/SW, e N02E02/SE; e o Setor de Cozinha como contida nas 

quadrículas, N00E02/SE, N00E04/SW e N00E04/SE (ver croqui). 

 

A tabela apresentada a seguir quantific

res. 

 
Tabela J – Quantidade de material cerâmico analisado – setores do Montículo-3 

SETOR Reconstituições de Bordas e/ou 
vasilhas completas  

(unidades) 
 

Peças cerâmicas 
(unidades) 

PROC

concha triturada. Enquanto nos setores de 

Armazenagem e Processam

ESSAMENTO 35 1.494 

ARMAZENAGEM  35 2.249 

COZINHA 118 2.220 

 

 

Passemos então a examinar como se comporta o material cerâmico e as vasilhas 

reconstituídas graficamente a partir de fragmentos de borda, buscando semelhanças e diferenças 

nos padrões que apresentam. 

 

Em todos os setores do Montículo-3, os antiplásticos predominantes no material 

cerâmico são aqueles de caco moído e/ou grãos subarredondados de quartzo, seguido por 

quantidade significativa de fragmentos com concha triturada. Outros antiplásticos são 

extremamente ocasionais. Entre os três setores examinados, é no de cozinha que ocorre maior 

quantidade de vasilhas com antipásticos de 

ento o antiplástico de concha triturada está presente em 14,81% e 

27,1% do total de fragmentos de cada uma dessas áreas, respectivamente, no Setor de Cozinha 

esse percentual cresce para 43,1% . 

Assim, a distribuição do antiplástico de concha pelos diferentes setores do Montículo-

3 é mais um elemento que indica a sua preferência para as vasilhas de uso sobre o fogo.  
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Gráfico 78 - Tipos de Antiplástico das vasilhas dos Setores do Montículo-3   

 

 

 

 

 

 

G

 

ocessamento distribuem-se de modo que 

as vasilhas de menores volumetrias, de até 10 litros, são mais numerosas, seguidas pelas 

 

 

 

 

Nos três setores examinados – de Processamento, Armazenagem e Cozinha, os restos 

de fuligem são muito mais freqüentes em fragmentos com antiplásticos de concha triturada do 

que com outros tipos de antiplásticos.  
 

ráfico 79 - Antiplástico dos fragmentos com fuligem - Setores do Montículo-3   
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capacidade, acima de 40 litros. Vasilhas com capacidades volumétricas acima de 80 litros estão 

ausentes nesse setor.  

No Setor de Armazenagem as capacidades volumétricas distribuem-se de modo que as 

vasilhas de

merosas, seguidas de perto pelas de volumetrias entre 2 e 10 litros. As de 

capacidades volumétricas medianas, entre 10 e 40 litros são as menos freqüentes nesse setor.  

uem-se de modo decrescente, 

com maior  de vasilhas  até 2 litros, seguido por significativa 

presença das de volumetria entre 2 e 10 litros,  e pelas medianas, entre 10 e 40 litros. As de maior 

capac  litros, são bem menos numerosas, que decrescem mero, na medida 

em qu olumes.  

ma, verifica-se nos Setores de Armazenagem e de Cozinha ocorre a gama 

completa de capacidades volumétricas, desde vasilhas de menos de 2 litros até vasilhas que 

ultrapassam os 200 litros, enquanto no Setor de Processamento não ocorreram volumetrias acima 

de 80 litros

s, no Setor de Armazenagem.  

 

 menores volumetrias, de até 2 litros, e as de maiores volumetrias, acima de 80 litros 

são as mais nu

No Setor de Cozinha as capacidades volumétricas distrib

 número de menores volumetrias, de

idade, acima de 40  em nú

e aumentam seus v

Desta for

. Em todos os setores as vasilhas mais numerosas são as de baixas volumetrias, 

seguidas pelas medianas nos Setores de Processamento e de Cozinha, e pelas de altas capacidades 

volumétricas, acima de 80 litro

 
Gráfico 80 – Capacidade volumétrica das vasilhas dos Setores do Montículo-3  
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No caso dos pratos planos ou tigelas rasas, os diâmetros de boca foram tom

atributo que melhor representa o porte daquelas vasilhas.  

Nos setores de Processamento e Armazenagem, as vasilhas planas e ras

iâmetros de boca entre 10 cm e 20 cm, e entre 20 e 40 cm. Vasilhas com diâmetros de boca 

cima de 40 cm não ocorreram nesses setores. Já no Setor de Cozinha, os diâmetros de boca das 

vasilhas m is rasas são mais freqüentes entre 20 a 40 cm, sendo registrados também alguns 

diâmetros de boca acima de 40 cm, representando grandes pratos. 
 

Gráfico 81 - Diâmetro de Boca das formas planas e rasas nos setores do Montículo-3 

 

 

 

 

 

 

 

 r tringidas com borda direta nos setores de Processamento e C

rmazenagem, as vasilhas restringidas com borda infletida são mais numerosas do que as de 

orda direta.   
Gráfico 82 – Categoria de vasilha dos setores do Montículo-3 
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Em t

No s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando, agora, a distribuição dos antiplásticos nas diferentes categorias de 

asilhas e nos diferentes setores da área de funções domésticas do Montículo-3, se constata a 

redominância dos fragmentos cerâmicos com antiplásticos de caco moído e/ou grãos sub-

rredondados de quartzo.  

 

odos os setores, entre as vasilhas abertas, as de profundidades medianas são as mais 

numerosas, seguidas pelas rasas. Tigelas fundas também ocorrem com freqüência significativa. 

Vasilhas restringidas de borda direta ocorrem com mais freqüência nos setores de Cozinha e 

Processamento, e as vasilhas restringidas com borda infletida, nos setores de Armazenagem e 

Cozinha.  

etor de Armazenagem as vasilhas restringidas com borda infletida são as mais 

numerosas. Nos setores de Processamento e de Cozinha prevalecem as tigelas e as vasilhas 

restringidas de borda direta. 

 
Gráfico 83 – Forma  de vasilha dos setores do Montículo-3 
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No entanto, nos setores de Processamento e de Cozinha a freqüência do antiplástico 

de concha triturada é bem maior: enquanto no primeiro prevalece o antiplástico de concha na 

categoria das vasilhas restringidas de borda direta, na segunda, tanto as restringidas de borda 

direta com

Gráfico 84 –

 

 

ráfico 85 – Antiplástico nas diferentes categorias de vasilhas – Setor de Armazenagem do Montículo-3 

Gráfico 86 –

o as abertas são muito numerosas.  
 

 Antiplástico nas diferentes categorias de vasilhas – Setor de Processamento do Montículo-3 
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 Antiplástico nas diferentes categorias de vasilhas – Setor de Cozinha do Montículo-3 
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Examinando, ainda, a distribuição dos antiplásticos nas diferentes formas de vasilhas 

 nos  

aneira geral predominam os fragmentos cerâmicos com antiplásticos de caco moído e/ou grãos 

sub-arredondados de quartzo.  

No Setor de Processamento as vasilhas abertas do tipo prato plano e as restringidas 

com borda direta apresentam-se em maior número com antiplástico de concha. As tigelas rasas e 

de profundidades medianas apresentam antiplástico predominantemente de ca

grãos subarredondados de quartzo, e as tigelas fundas e vasilhas restri

apresentam exclusivamente esse mesmo antiplástico.  

 

 

 

 

 

 

 

No Setor de Armazenagem, em todas as formas de vasilhas predomina o antipl

de caco moído e/ou grãos de quartzo, principalmente nas vasilhas restringidas com borda 

infletida, com ou sem gargalo. Nas formas abertas que correspondem a tigelas rasas e fundas e 

ainda as vasilhas restringidas com borda direta, ocorrem mais vasilhas com antiplástico de 

concha do que nas demais formas.  

e  diferentes setores da área de funções domésticas do Montículo-3, se constata que de uma

m

co moído e/ou 

ngidas com gargalo, 

 
Gráfico 87 – Antiplástico nas diferentes formas de vasilhas – Setor de Processamento do Montículo-3 
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Gráfico 88 – Antiplástico nas diferentes formas de vasilhas – Setor de Armazenagem do Montículo-3 

 

, finalmente, nas vasilhas do Setor de Cozinha, os antiplásticos de caco e/ou  quartzo 

são prepon

o de concha estão numericamente mais bem representadas do que nos 

outros setores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

derantes em quase todas as formas de vasilhas. No entanto, o antiplástico de concha 

triturada tem presença bem maior do que nas demais áreas, estando ausente somente em uma das 

formas restringidas com borda infletida e pescoço. Observe-se, portanto, que no Setor de Cozinha 

as vasilhas com antiplástic

Gráfico 89 – Antiplástico nas diferentes formas de vasilhas – Setor de Cozinha do Montículo-3 
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Após o exame de todos esses atributos da cerâmica Descalvados do sítio Jacaré, é 

reciso agora sintetizar, reunindo as informações mais importantes que foram obtidas com o 

de dois anos em laboratório.  

Nesse sítio representativo da ocupação Descalvados, algumas informações obtidas 

plicações para a discussão das funções das próprias v

dentro do sítio.  

eqüentes, pois poderiam cumprir uma gama mais ampla de funções. Nessa categoria estão desde 

ratos planos e tigelas de profundidades diversas, que poderiam ser usadas tanto para transferir 

o para servir. Com 

xceção dos pratos planos e tigelas rasas, mais específicas para tostagem, as demais vasilhas 

bertas podem ser entendidas como vasilhas de uso múltiplo. 

Quanto às vasilhas restringidas, sua freqüência parece estar relacionada à sua 

dequação para a atividade à qual estão associadas: no Setor de Armazenagem as restringidas 

 borda infletida são as mais numerosas do que as de borda direta, e no Setor de Cozinha as 

stringidas com borda direta são mais numerosas do que as de borda infletida. 

No Setor de Processamento as vasilhas restringidas com borda infletida, preferenciais 

ara armazenagem, são pouco numerosas sugerindo que transferências do material processado 

para as grandes vasilhas de armazenagem seriam feitas em vasilhas abertas ou restringidas com 

bordas diretas, ou ainda, que pelo menos parte do material processado fosse transferida do Setor 

de Processamento diretamente para o Setor de Cozinha. Ambos os casos poderiam ocorrer 

concomitantemente, e remetem a grupo extenso: no primeiro caso, a estocagem de grandes 

volumes, e no segundo, o cozimento e tostagem também de grandes quantidades.  

Na cerâmica Descalvados os antiplásticos revelaram-se também muito importantes na 

atribuição 

composição, preferencial para cocção e tostagem. Entre os três 

p

trabalho desenvolvido durante cerca 

têm maiores im asilhas e das funções de 

áreas específicas 

Em relação às categorias e formas das vasilhas, as de contornos abertos são as mais 

fr

p

conteúdos, como para tostar (as rasas) e para cozinhar (as mais fundas), com

e

a

a

com

re

p

de função às vasilhas. Em todos os setores do Montículo-3 o antiplástico mais 

freqüente é aquele representado por caco cerâmico moído e/ou grãos subarredondados de quartzo, 

próprios das vasilhas não preferenciais para uso sobre o fogo. Em seguida, está o antiplástico que 

leva concha triturada na sua 
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setores (p

e antiplástico para a confecção de vasilhas 

ara uso sobre o fogo. Já a ocorrência de modo exclusivo de antiplásticos de caco e/ou quartzo 

nas gra tura 

eométrica, permite inferir o seu uso preferencial em vasilhas que seriam poupadas do uso 

constante sobre o fogo.  

Os restos de fuligem também foram muito úteis para a identificação de vasilhas 

preferenciais para uso sobre o fogo. Em todos os setores da área de funções domésticas 

representada pelo Montículo-3, os restos de fuligem foram registrados em um número bem maior 

de fragme  antiplástico de concha triturada do que com qualquer outro tipo de 

antiplástico.  

m relação às capacidades volumétricas das vasilhas verificou-se que em todos os 

setores do Montículo-3 são mais numerosas as vasilhas de pequenas capacidades volumétricas, de 

até 2 litros, que poderiam ser usadas para tostar e servir alimentos secos (pratos planos e tigelas 

rasas), para servir ensopados e cozidos, além de transferir pequenas quantidades de itens 

processados ou estocados (tigelas fundas e de profundidades medianas) ou, ainda, armazenar 

pacidades 

volumétricas entre 2 e 10 litros são as mais freqüentes, indicando que uma maior 

manipulação (processamento, transferência, cocção e oferta de alimentos preparados) 

ocorreria com a utilização de vasilhas com essas volumetrias; 

rocessamento, armazenagem e cozinha), é no Setor de Cozinha que a freqüência do 

antiplástico de concha é mais alta. 

A ocorrência do antiplástico de concha triturada associada aos restos de fuligem nas 

formas de vasilhas mais adequadas para cozinhar e tostar, e ainda a sua maior ocorrência em área 

de cozinha, permitiu confirmar o uso preferencial dess

p

ndes vasilhas de armazenagem, nas vasilhas com melhor acabamento e/ou com pin

g

ntos com

E

itens de pequena monta (vasilhas restringidas com borda infletida). 

A maior diferença registrada entre os setores em relação à volumetria das vasilhas está 

nos grandes containers, de volumetrias acima de 80 litros, que aparecem em maior quantidade no 

Setor de Armazenagem, estando totalmente ausentes no Setor de Processamento.  

Para as vasilhas de capacidades volumétricas intermediárias, verificou-se que:  

 

• Em todos os setores da área de funções domésticas as vasilhas de ca
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• No Setor de Cozinha as vasilhas com capacidades volumétricas entre 10 e 40 litros são 

tam ém freqüentes, indicando preparo de alimentos cozidos e ensopados para grupo 

extenso; 

•  No Setor de Armazenagem a presença maior de vasilhas de altas capacidades 

volumétricas, entre 80 litros e 277 litros, indica estocagem de alimentos e/ou preparo de 

bebidas fermentadas em significativa quantidade. As vasilhas com capacidades 

volumétricas entre 10 e 40 litros podem estar indicando armazenagem de alguns itens 

tam ém em quantidades menores. A supremacia das vasilhas de volumetria entre 10 e 20 

litros se comparadas com as de 20 a 40 litros, pode estar indicando também maior 

freqüência de transferências de volumes entre 10 e 20 litros, o que é compreensível por 

razões operacionais; 

• No

ram subsídios adicionais para a atribuição de função às vasilhas cerâmicas, a 

exemplo da relação entre capacidades volumétricas e antiplásticos, e entre esses e as formas das 

vasilha ntículo-3, 

étricas medianas, de 10 litros a 40 litros, são as que de forma mais 

 antiplástico de concha. As vasilhas de capacidades volumétricas mais 

a de 80 litros apresentam quase exclusivamente antiplásticos de caco e/ou quartzo. Já 

etrias mais baixas há predominância do antiplástico de caco e/ou quartzo, 

ente do seu setor de proveniência. 

as que apresentam 

las de capacidades volumétricas medianas, entre 10 litros a 40 

étricas baixas, de até 2 litros, a preponderância é dos 

lásticos de caco e/ou quartzo. Nas vasilhas de capacidades volumétricas maiores, acima de 

b

b

 Setor de Processamento a freqüência semelhante entre as vasilhas de capacidades 

volumétricas entre 20 e 40 litros e entre 10 e 20 litros indica mesma ênfase nas atividades 

de processar (que estaria associada às vasilhas maiores) e de transferir (que estaria 

associada às vasilhas menores). 

Além das formas, antiplásticos, restos de fuligem e capacidades volumétricas, outros 

aspectos fornece

s. Em todos os setores da área de funções domésticas representada pelo Mo

vasilhas de capacidades volum

recorrente apresentam

altas, acim

nas vasilhas de volum

independentem

Nos setores de Processamento e Armazenagem, as vasilh

antiplástico de concha são aque

litros, enquanto nas de capacidades volum

antip
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80 litros, 

idades volumétricas medianas, 

geralmente

 cerâmica Descalvados é 

relativame

s vasilhas abertas (entre as quais as 

tigelas e b

ntre as vasilhas 

restringida

co e quartzo, 

correspond

contidas nessas grandes vasilhas, para o consumo ou para a cozinha. Nesse setor, o antiplástico 

os antiplásticos são exclusivamente de caco e/ou quartzo, estando ausentes os de 

concha.  

No Setor da Cozinha, no entanto, as vasilhas com capac

 entre 10 litros e 80 litros apresentam preponderância ou significativa presença de 

vasilhas com antiplástico de concha. 

Com isso verifica-se que o antiplástico de concha na

nte mais presente nas vasilhas de capacidades volumétricas medianas, o que pode ser 

tomado como evidência do seu uso para cocção, remetendo, nesse caso, para grupo doméstico 

extenso.    

A relação entre as categorias e formas de vasilhas com os tipos de antiplásticos 

também fornecem informações relevantes. 

No Setor de Processamento são mais freqüentes a

acias), seguidas pelas restringidas de borda direta, sendo pouco presentes as vasilhas 

restringidas com bordas infletidas.  

Entre as vasilhas abertas, o antiplástico de caco e/ou quartzo é o mais freqüente, 

seguido por aqueles que incluem concha triturada na sua composição. E

s, as de borda infletida apresentam unicamente antiplástico de caco e/ou quartzo; as de 

borda direta com antiplástico de concha estão presentes de forma bastante significativa, chegando 

a igualar ou mesmo a ultrapassar, em quantidade, aquelas com antiplástico de caco e quartzo e 

combinações. 

Verifica-se, portanto, que o antiplástico de concha é mais freqüente nas vasilhas 

restringidas de borda direta, apropriadas para cocção. Esse antiplástico também está presente nas 

vasilhas abertas, embora em menor quantidade do que o antiplástico de ca

endo a tostadores (pratos planos e tigelas rasas). Já nas vasilhas restringidas de borda 

infletida, apropriada para armazenagem, é usado exclusivamente o antiplástico de caco moído 

e/ou grãos subarredondados de quartzo.    

No Setor de Armazenagem as vasilhas mais numerosas são as restringidas com borda 

infletida, seguidas pelas abertas, que serviriam para as transferências de pequenas quantidades 
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de concha tem pouca presença, até mesmo nas vasilhas restringidas de borda direta, que são 

preferenciais para cocção. 

Observe-se ainda que as maiores diferenças na freqüência do tipo de antiplástico estão 

nas vasilhas restringidas: as de borda infletida (mais apropriadas para armazenagem) são 

confeccionadas com antiplástico de caco e quartzo, estando praticamente ausente o antiplástico 

de concha triturada; nas de borda direta (mais apropriadas para cocção), ao contrário, o 

antiplástico de concha registra uma maior presença. 

Quando considerados em conjunto e em seus contextos, esses dados permitem o 

estabelecimento de relações que oportunizam a obtenção de informações que vão além

portam

 do 

com

o de informação sobre aspectos da cultura que vão além da própria produção dos 

artefatos c

que, devido à diversidade de 

vasilhas qu

ógicos 

apresen  pelo material cerâmico, a sua distribuição pelos setores de processamento, 

arm

aspecto

que em da direta. Essas formas são 

ento tecnológico do grupo, expresso pelo modo particular que tinha de produzir seus 

utensílios cerâmicos.  

As relações entre as formas das vasilhas e os demais atributos permitem também a 

inferência de como e para que as vasilhas cerâmicas seriam usadas. Ou seja: A cerâmica passa a 

ser um veícul

erâmicos. Nessa perspectiva, o potencial informativo do material cerâmico será tanto 

maior quanto mais ampla tiver sido a sua participação em diversos aspectos do modo de vida de 

determinado grupo cultural. 

No caso da ocupação Descalvados, a cerâmica tem um alto potencial informativo, 

dada a sua participação em diversos aspectos da vida do grupo cultural ao qual está associada. 

Desde o papel preponderante que exerceu em hábitos cotidianos 

e compunham a tralha doméstica e a ocorrência de diversos tipos de vasilhas de usos 

específicos, podem ser entendidos como relativamente sofisticados. Até a sua intensa 

participação nas práticas rituais funerárias.  

Na área de funções domésticas do Montículo-3, os atributos físicos e morfol

tados

azenagem e cozinha, e ainda os restos de fuligem, oportunizam a inferência de diversos 

s relacionados às funções das vasilhas. 

Vasilhas com antiplásticos que levam concha triturada na sua composição são aquelas 

geral apresentam formas abertas e formas restringidas com bor
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adeq d

profund

infletida opriadas para estocagem, não apresentam esse antiplástico. 

volumé

volume

capacid

indicam

armazen

antiplástico de concha apresentam também uma freqüência bem 

men

geomé

acompa

antiplás ão recebiam os melhores acabamentos e nem decoração 

caracteriza

 grãos de subarredondados de quartzo parecem 

ter sido os

quartzo na confecção de vasilhas usadas para cocção.  Adicionalmente, a presença de melhor 

ua as para a tostagem (pratos planos e tigelas rasas) e para cocção (tigelas fundas e de 

idades medianas, e vasilhas restringidas de borda direta). Formas restringidas de borda 

, mais apr

Por outro lado, vasilhas com antiplástico de concha apresentam capacidades 

tricas medianas, sendo poucas as vasilhas com esse antiplástico que apresentam 

trias mais altas. São mesmo inexistentes nas volumetrias maiores.   

O fato do antiplástico de concha estar ausente tanto nas vasilhas de maiores 

ades volumétricas quanto nas vasilhas de contorno restringido com borda infletida 

 que esse antiplástico não era normalmente usado na confecção de vasilhas de 

agem.  

As vasilhas com 

or de engobo do que aquelas com antiplástico de caco e/ou quartzo, enquanto a pintura 

rica, nos poucos casos em que se faz presente, resume-se a uma única linha 

nhando o lábio da vasilha. Isso evidencia o caráter mais rudimentar das vasilhas com 

tico de concha, que geralmente n

t

da por padrões mais elaborados de pintura.   

Por outro lado, restos de fuligem são mais freqüentes nos fragmentos cerâmicos com 

antiplástico de concha do que em fragmentos com antiplástico de caco e/ou quartzo, sendo ainda 

a sua presença mais expressiva no setor de cozinha. Isso evidencia uma exposição ao fogo mais 

recorrente das vasilhas com antiplástico de concha. 

Todos esses aspectos indicam o caráter utilitário das vasilhas que foram 

confeccionadas com antiplásticos que levam concha triturada na sua composição, que seriam 

preferenciais para uso sobre o fogo.  

  Já os antiplásticos de caco moído e/ou

 mais indicados para as vasilhas de armazenagem, reinando absolutos entre aquelas 

vasilhas que apresentam as mais altas capacidades volumétricas. 

Em contraste, as formas restringidas com borda direta são as menos freqüentes em 

vasilhas com esses antiplásticos. Isso indica um menor emprego de antiplástico de caco e/ou 
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acabamento, de maior freqüência de engobo, e a ocorrência de pintura geométrica de maneira 

quase exclusiva nas vasilhas com antiplástico de caco e/ou quartzo, são outros indicativos de 

funções pr

entada pelos antiplásticos de caco e quartzo sobre os 

antiplástico

 de caco e quartzo em relação às vasilhas de antiplástico de concha triturada, indica 

uma utiliza

e complexidade nos processos de processamento, 

armazenag

nificado cultural   

para

 se dispondo de dados que representem toda a variabilidade existente nos padrões 

materiais d

cionalismo utilitário, já que não se atém a apenas 

responder 

eferenciais distintas de cocção e tostagem, para essas vasilhas. 

Por outro lado, nas vasilhas abertas, que teriam uso múltiplo, dependendo das suas 

dimensões, a preponderância apres

s de concha, indica ainda uma maior quantidade de vasilhas para servir do que para 

cozinhar e tostar.  

No contexto da cerâmica Descalvados, portanto, a supremacia das vasilhas de 

antiplástico

ção intensiva de vasilhas cerâmicas para atividades não diretamente ligadas ao uso do 

fogo. Tal fato sugere maior intensidade 

em e distribuição de alimentos do que nas atividades de cocção e tostagem. 

 

5.6 Uma leitura intra-sítio: um sig

 o material cerâmico do sítio Jacaré 

No sítio Jacaré, embora tenham sido realizadas escavações de superfícies amplas em 

áreas para as quais puderam ser atribuídas funções específicas, de uso doméstico e de uso ritual, 

não foi possível ainda evidenciar áreas completas, e nem identificar todas as áreas-função que 

corresponderiam ao conjunto de habitações e cemitérios que compunham o assentamento. 

Não

o sítio, a discussão de aspectos de organização social e da possível ocorrência de 

hierarquias e estratificação fica prejudicada. No entanto, é possível discutir outros aspectos 

culturais de grande interesse, associados a padrões de subsistência e a padrões funerários, 

abordando significados de ordem prática e simbólica.     

Tais aspectos vêm de encontro às proposições de Sahlins (1979) de que a cultura não 

pode ser totalmente explicada pelo fun

ao mundo natural, ou a lidar com as necessidades biológicas, mas sobretudo cria 

sistemas de significados através do qual cada grupo cultural se relaciona com o mundo.  
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A despeito de não termos ainda podido aprofundar estudos nessa direção, 

pretendemos, ao menos de forma introdutória, utilizar o potencial do material arqueológico da 

ocupação D

rário. 

o na  sua organização no registro arqueológico. Já o material cerâmico da 

área de fun

eas escavadas. No Setor N52, no qual foi registrada uma maior 

quantidade

e ser visto nos croquis das áreas escavadas, 

apresentad

de vasilhas, e das mais distintas capacidades 

volumétric

escalvados para o tratamento de semelhantes questões.     

Com as análises realizadas na cerâmica do sítio Jacaré, o estudo da sua distribuição 

nas distintas áreas indicou que padrões muito semelhantes ocorrem nas características 

tecnológicas, morfológicas, na decoração e nas dimensões das vasilhas, independentemente de 

terem sido resgatadas em contexto doméstico ou fune

 As diferenças existentes entre o material cerâmico das duas áreas de função 

doméstica representadas (Montículos 3 e 4) e o material resgatado na área de função funerária 

representada pelo Setor N52 parecem estar mais no nível de detalhe do que nas suas 

características ou mesm

ção funerária do Montículo-1 apresenta diferenças marcantes em relação ao material 

das outras áreas, possivelmente associadas à sua função como cemitério para uma classe 

específica de idade. 

Ao se comparar o que ocorre nas diferentes áreas verifica-se que a densidade 

apresentada pelo material arqueológico no Montículo-1 fica bem abaixo do padrão geral 

apresentado pelas outras ár

 de material cerâmico, se não levarmos em conta a camada correspondente ao material 

de superfície e à laje de fragmentos que encobre a área de sepultamentos, a densidade do material 

cerâmico nos estratos inferiores e que correspondem à camada de urnas e oferendas se aproxima 

bem mais daquela do Montículo-1. Isto é, a densidade do material nas áreas de sepultamento é 

bem menor do que o material presente nas estruturas de função doméstica. E isto é o que se lê 

claramente durante as escavações, como pod

os no próximo capítulo. O Montículo-1, como não apresentou fragmentos cobrindo as 

sepulturas, forneceu uma quantidade bem menor de fragmentos.  

No ambiente doméstico, ao contrário, uma profusão de fragmentos remete a uma 

grande diversidade de formas e categorias 

as. Até mesmo fragmentos das vasilhas de fabricação mais esmerada, como aquelas 

que apresentam engobo e/ou pintura geométrica têm presença expressiva nas áreas de uso 
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doméstico. Essa diferença presente na densidade do material arqueológico parece estar 

relacionada ao processo de formação do registro arqueológico, que é diverso para cada área-

função: enquanto no ambiente doméstico o refugo vai sendo acumulado ao longo do tempo, nas 

áreas de se

istintas áreas-

função, no

últiplo com antiplástico de concha, que teriam um caráter mais “doméstico” do 

que social.

 que vão além das funções práticas que 

exercem e

éstico para tostar e servir podem  assumir a 

função de 

as.  

s. Vasilhas globulares de uso 

doméstico 

pultamento o registro expressa a ação intencional realizada num determinado lapso 

temporal, restrito ao período de realização dos próprios rituais funerários. 

A diferença mais significativa apresentada pelo material cerâmico das d

 entanto, parece estar na área de sepultamentos do Montículo-1, que escapa ao padrão 

geral, apresentando um conjunto de vasilhas cerâmicas onde estão ausentes vasilhas de uso 

específico, tais como as de armazenar e de servir, ao mesmo tempo em que são mais freqüentes 

vasilhas de uso m

 Tal diferença pode estar relacionada às funções desse montículo como área específica 

de sepultamentos para uma determinada classe de idade. 

Devido à presença das mesmas formas e categorias de vasilhas cerâmicas em distintos 

contextos dentro de um mesmo sítio, conclui-se que esses artefatos estão presentes tanto nas áreas 

de uso doméstico e cotidiano, como em áreas em que são realizados os rituais de sepultamento. 

Tal fato sugere que esses artefatos cumpririam papéis

m contexto doméstico, e que poderiam assumir funções de conotação simbólica em 

contexto ritual.  As grandes vasilhas restringidas usadas no cotidiano para armazenagem, em 

contexto funerário servem como urnas para o sepultamento secundário. Vasilhas abertas, 

representadas pelas tigelas usadas em contexto dom

cobre-crânios em sepultamentos primários, como já se verificou em diversos sítios da 

ocupação Descalvados. Podem ser usados, ainda, para o consumo de alimentos durante os rituais, 

e para condicionar oferendas funerári

Como também ocorreria no ambiente doméstico em situações do cotidiano, pequenas 

vasilhas de armazenagem em contexto funerário acondicionam oferendas nobres, em geral 

adornos, enquanto em pequenas tigelas são ofertados alimento

aparecem aparentemente “vazias” em contexto funerário, contendo sedimentos com 

restos faunísticos, principalmente de peixes, e podem ter sido usadas para o preparo das refeições 

rituais. Essas vasilhas cerâmicas estão presentes, portanto, nos espaços domésticos e nos espaços 
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funerários, tomando parte em situações cotidianas e rituais. Têm usos aparentemente específicos 

dentro de cada contexto, mas que podem estar relacionados a um mesmo conteúdo simbólico.   

Se considerarmos a parafernália ritual associada aos sepultamentos, as vasilhas 

cerâmicas 

lgodão e adornos de arte plumária, representam itens especiais que não se 

conservaria

omo já propôs Viertler (1991) para os rituais funerários Bororo, haveria diversas 

s especiais ritos de passagem. Os rituais 

funer são de prestígio social, como mecanismo de 

controle s

caráter 

coletivo e 

m, de consumo coletivo, e de relações 

intergrupai

otivando 

o desenvolvimento de pesquisas.  

representam os elementos, por excelência, que transitam entre o ambiente doméstico e 

o ambiente ritual. Outros itens, de propriedade clãnica ou ainda associados a status diferenciado, 

prestígio e poder, elaborados sobre materiais perecíveis tais como trançados de palha, 

indumentária de a

m no registro arqueológico. Os adornos líticos, por sua vez, embora muito registrados 

como acompanhamento funerário, pouco têm aparecido em contexto doméstico. Desta forma, o 

material cerâmico tendo presença significativa nos dois contextos - doméstico e ritual, pode ser 

tomado como o elemento de ligação entre o nível prático, de subsistência, e o nível simbólico, 

das representações expressas no ritual funerário.  

C

implicações de ordem sociológica e ecológica para esse

ários podem ser entendidos como expres

ocial e reafirmação de padrões culturais, e ainda como instrumento indutor de 

rearranjos sociais e de distribuição de bens materiais. 

No caso da ocupação Descalvados, dada a presença de padrões funerários diversos e 

complexos, as práticas de manipulação dos restos mortais e de sepultamento secundário, o 

a riqueza de itens da cultura material envolvida nessas práticas, pode-se reconhecer a 

grande importância desses ritos para aquela sociedade. 

Poderiam esses padrões expressar diversos aspectos da pauta cultural em vigor, a 

exemplo do modelo cultural de subsistência, que atribuiria importante papel às práticas de cultivo 

como garantia de produção excedente, de armazenage

s. Poderiam ainda expressar a reafirmação dos papéis sociais de idade e de gênero, dos 

papéis sociais do morto quando em vida, e a reafirmação do próprio grupo social do morto. 

O que se poderá inferir desses aspectos através da tralha doméstica e da parafernália 

ritual da ocupação Descalvados constitui um desafio que continuará por muito tempo m
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NO PANT

 

ada dos europeus.  

cupação Guató do Aterradinho 

do Banana

CAPÍTULO 6 

CRONOLOGIA DA OCUPAÇÃO HUMANA  

ANAL MATO-GROSSENSE 

 

 

 

Como visto anteriormente, a ocupação do Pantanal Mato-grossense remonta a pelo 

menos oito mil anos antes do presente. 

Já a ocupação por grupos ceramistas, parece ter se iniciado por volta de 200 ou 300 

anos antes de Cristo, sendo os sítios cerâmicos mais extensos, supostamente associados a grandes 

cultivadores, situados já na pré-história tardia situando-se, grosso modo, a partir do último 

milênio antes da cheg

Essa cronologia vem sendo construída, muito recentemente, a partir das pesquisas de 

diversos estudiosos do Pantanal. Schmitz et al. (1989) e Peixoto (2003) forneceram datas que 

cobrem um maior período temporal para distintas áreas do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Para 

o trecho do estado de Mato Grosso, Martins & Kashimoto (2000) forneceram uma seqüência para 

um grande sítio cerâmico com sepultamentos em urnas (sítio Rio Jauru); Oliveira & Viana 

(1999/2000) forneceram uma data para um sítio arqueológico de ocupação contemporânea Guató; 

Migliacio (2000) forneceu datações para diversos aterros e sítios ribeirinhos associados à 

cerâmica Pantanal e à cerâmica Descalvados.  

Ocupações etnográficas de aterros pelos Guató foram registradas por Max Schmidt 

(1910) para assentamentos Guató no rio Caracará; Oliveira & Viana (1999/2000) para um 

assentamento no Morro do Caracará; Migliacio (2000b) para a o

l no Baixo São Lourenço, e de um aterro contemporâneo, denominado São Benedito, 

também no Baixo São Lourenço. 
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6.1 As datas obtidas anteriormente para o Pantanal (Mato Grosso do Sul e Mato Grosso)  
 

As pesquisas de Schmitz e sua equipe (1998) forneceram a primeira série de datações 

de longo termo para o Pantanal de Mato Grosso do Sul, região de Ladário/Corumbá, que cobre 

um período temporal que vai de mais de 8 mil anos atrás até o quarto século depois de Cristo. 

Essa seqüê

 situadas entre 4460+/-80 AP e 3060+/-

80 AP.  

 cerâmicos, que recuam até cerca de 900 anos antes de 

Cristo fora

ncia apresenta duas ocupações pré-cerâmicas, seguida por ocupações ceramistas mais 

tardias. 

 

As ocupações mais antigas referem-se a grupos caçadores-coletores não-ceramistas, 

conforme datas obtidas por Schmitz et al (1989) para estratos pré-cerâmicos de um sítio (MS-CP-

22) implantado na barranca do rio Paraguai em Ladário (MS). Após essa ocupação há um hiato 

temporal, registrando-se outras ocupações pré-cerâmicas

A ocupação ceramista se intensifica no Pantanal de Corumbá a partir de 2160+/-

50AP, quando as datas se multiplicam. Uma data mais recuada, de 2750+/-50 AP atribuída à 

tradição Pantanal ainda não foi discutida, representando, no entanto, a possibilidade de uma 

antiguidade maior para o início da ocupação ceramista. 

Outra seqüência de datas que cobrem um amplo período temporal é a fornecida por 

Peixoto (2003), para a região dos Grandes Lagos do Pantanal Sul-Mato-grossense (Lagoa do 

Castelo e Lagoa Vermelha), localizadas mais a noroeste de Corumbá, já quase na divisa com o 

estado de Mato Grosso. Nessa área Peixoto registrou mais um sítio com camada de ocupação 

não-ceramista (MS-CP-71) que forneceu as datas 5500+/-130 AP e 4220+/-130 AP.  

Outras datas antigas para sítios

m obtidas pelo autor e parecem reforçar a idéia de uma maior antiguidade para aquelas 

ocupações. Suas datas mais recentes para sítios ceramistas ficam entre o século VII e o século 

XVII da presente era. 

Vê-se, portanto, que o quadro cronológico fornecido por esses dois autores apresenta 

datas bastante compatíveis entre si. 
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Para o Pantanal de Cáceres, alguns autores também já apresentaram datações 

absolutas. Martins & Kashimoto (2000) forneceram uma seqüência para um grande sítio 

cerâmico c

as datas para a ocupação 

Descalvado

atadas do Aterro Jacarezinho (MT-PO-42) 

sugere ain

ica Descalvados. As datas para a 

ocupação 

mica 

Descalvado

om sepultamentos em urnas (sítio Rio Jauru), e Migliacio (2000) para diversos aterros 

e sítios ribeirinhos da ocupação Descalvados.  

Para o grande sítio cerâmico implantado na margem do rio Jauru, um dos principais 

afluentes do trecho mais alto do Alto Paraguai, Martins & Kashimoto (2000) obtiveram datas 

entre 1520+/-150 AP e 810+/-85 AP para a ocupação Descalvados. Uma camada inferior do 

mesmo sítio, na qual foi registrada “uma discreta ocorrência de material lítico lascado a uma 

profundidade maior que um metro (Op. cit, p:133), foi atribuída pelos autores a uma ocupação 

por caçadores-coletores. 

Migliacio (2000) obteve as datas de 1200+/-120 AP e 925+/-100AP para camadas de 

aterro associadas à cerâmica Pantanal (MT-PO-42), e divers

s, tanto para sítios de aterro quanto para sítios ribeirinhos.  

Desta forma, as datas obtidas a partir do material cerâmico Descalvados forneceram 

um período que vai de 1050+/-100 AP até 200+/-20 AP, isto é, do século X ao século XVIII da 

era cristã, deixando, no entanto, uma faixa temporal entre os séculos XIV a XVII, sem registros. 

Uma seqüência estratigráfica de amostras cerâmicas d

da uma concomitância parcial entre a ocupação Pantanal e a ocupação Descalvados, 

num período inserido entre os séculos IX e XII.    

Em resumo, para o Pantanal de Cáceres as datas mais seguras e numerosas 

contemplam a ocupação pelos grupos que produziram a cerâm

associada à cerâmica Pantanal são menos numerosas, e a data para uma suposta 

ocupação por grupo não-ceramista ainda é isolada, sendo o seu material lítico exíguo e ainda não 

sistematicamente estudado e/ou publicado.   

Para o Pantanal de Cáceres, o que se tem disponível, com maior segurança, é a 

cronologia de uma ocupação pelos grandes grupos cultivadores ceramistas associados à cerâ

s, e que está situada, grosso modo, entre os séculos IX e XVIII da era cristã.  

 



    328 
 

Tabela K - Datações absolutas de sítios arqueológicos da região do Pantanal Mato-grossense 
 
 

SITIO, FILIAÇÃO TECNOLÓGICA E 
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

PROFUNDIDADE 
cm 

DATA E LABORATÓRIO FONTE(S) 

 
MS-CP-22 (fase Corumbá I) 
(Ladá -MS) 

 
120-130 

 
8.180±80 AP (Beta-91898) (CV) 

 
Schmitz et al. 

(1998) 
MS-CP-22 (fase Corumbá I) 
(Ladá -MS) 

70-80 8.160±60 AP (Beta-91897) (CV) Schmitz et al. 
(1998) 

MS-CP-22(fase Corumbá I) 
(Ladá -MS) 

100-110 8.270±80 AP (Beta-110551) (CV) Schmitz et al. 
(1998) 

MS-CP-22(fase Corumbá I) 
(Ladário-MS) 

60-70 8.390±80 AP (Beta-110550) (CV) Schmitz et al. 

MS-CP-22 (fase Corum
(Ladá (1998) 
MS-CP-22 (fase C
(Ladário-MS) 
MS-C
(Ladá
MS-C
UTM
MS-C
UTM 413900E/7874

0 3.940±60 AP (Beta-72220) (A/C13) Schmitz et al. 

MS-CP-16 (fase C
UTM
MS-C
UTM
MS-C
UTM
MS-C
UTM
MS-CP-
UTM
MS-C
UTM
MS-C
UTM

1820±60 AP (Beta-91894) (CL) Schmitz et al. 
(1998) 

MS-CP-20 (tradiçã
UTM 421700E/78
MT-P
453025
MT-P
(trad.
MT-P
(tradi (2000a) 
MT-P
(tradição Pantanal) (Cáceres-MT) 

80-90 1.200±120 AP (Fatec) (TL) Migliacio 
(2000a) 

MT-PO-68 – Bananalzinho Bororo 
(tradição Descalvados) (Cáceres-MT) 

10-20 200±20 AP (Fatec) (TL) Migliacio 
(2000a) 

rio

rio

rio

(1998) 
bá I) 

rio-MS) 
40-50 8.210±80 AP (Beta-110549) (CV) Schmitz et al. 

orumbá I) 20-30 8.220±60 AP (Beta-110549) (CL) Schmitz et al. 
(1998) 

P-32 (fase Corumbá I) 
rio-MS) 

40-50 4.460±80 AP (Beta-83571) (CV) Schmitz et al. 
(1998) 

P-16 (fase Corumbá II) 
 413900E/7874200N (Corumbá-MS) 

130-140 4.140±60 AP (Beta-72199) (A/C13) Schmitz et al. 
(1998) 

P-16 (fase Corumbá II) 60-7
200N (Corumbá-MS) (1998) 

orumbá II) 
 413900E/7874200N (Corumbá-MS) 

30-40 3.920±60 AP (Beta-72201) (A/C13) Schmitz et al. 
(1998) 

P-16a (fase Corumbá II) 
 413900E/7874200N (Corumbá-MS) 

60-70 3.060±80 AP (Beta-83570) (CV) Schmitz et al. 
(1998) 

P-16a (tradição Pantanal) 
 413900E/7874200N (Corumbá-MS) 

30-40 2.750±50 AP (Beta-83569) (CV) Schmitz et al. 
(1998) 

P-16a (tradição Pantanal) 
 413900E/7874200N (Corumbá-MS) 

20-30 1.710±70 AP (Beta-83568) (CV) Schmitz et al. 
(1998) 

20 (tradição Pantanal) 
 421700E/7876400N (Corumbá-MS) 

175-190 2.160±50 AP (Beta-91896) (CL) Schmitz et al. 
(1998) 

P-20 (tradição Pantanal) 
 421700E/7876400N (Corumbá-MS) 

125-140 1.850±60 AP (Beta-91895) (CL) Schmitz et al. 
(1998) 

P-20 (tradição Pantanal) 
 421700E/7876400N (Corumbá-MS) 

105-120 

o Pantanal) 
76400N (Corumbá-MS) 

50-65 1.700±50 AP (Beta-91893) (CL) Schmitz et al. 
(1998) 

O-03 (tradição Pantanal) 
E/8026008N (Poconé-MT) 

60-80 820±60 AP (Beta-118269) (CV) J. Oliveira 
(2002) 

O-42 – Aterro Jacarezinho 
Pantanal/Descalvados) (Cáceres-MT) 

10-20 1.050±100 AP (Fatec) (TL) Migliacio 
(2000a) 

O-42 – Aterro Jacarezinho 
ção Pantanal) (Cáceres-MT) 

40-50 925±100 AP (Fatec) (TL) Migliacio 

O-42 – Aterro Jacarezinho 
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SITIO, FILIAÇÃO TECNOLÓGICA E 
LOCALIZAÇ GEOGRÁFICA ÃO 

PROFUNDIDADE 
(cm) 

 

DATA E LABORATÓRIO FONTE(S) 

 
MT-PO-68 – Bananal
(tradi
 
MT-P
(tradi
 
MT-P tobá 
(tradiçã os) (Cáceres-MT) 
 

40-50 750±70 AP (Fatec) (TL) Migliacio 
(2000a) 

MT-PO-38 – Jabota 
(tradição Descalva
 
MT-P
(tradi
 
Rio J
(Cáce

(1999c) 
Rio Jauru (t scalvados) 
(Cáceres-MT) 

0-10 830±90 AP (Fatec-226) (TL) Martins & 

Rio J
(Cáce

Rio J
(Cáceres

20±90 AP (Fatec-213) (TL) Martins & 
Kashimoto 

Rio Jauru (t
(Cáce

Rio J
(Cáce

Rio J
(Cáce

Martins & 
Kashimoto 

Rio Jauru (tradição De
(Cáce

Rio J
(Cáce Kashimoto 

(1999c) 
Rio Jauru (tradição
(Cáceres-MT) 

(1999c) 
Rio Jauru (tradição Descalvados) 
(Cáceres-MT) 

20-30 1.030±100 AP (Fatec-225) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 

zinho Bororo 
ção Descalvados) (Cáceres-MT) 

 
40-50 

 

 
670±70 AP (Fatec) (TL) 

 
Migliacio 
(2000a) 

O-137 – Santo Antônio das Lendas 
ção Descalvados) (Cáceres-MT 

 
40-50 

 
670±70 AP (Fatec) (TL) 

 
Migliacio 
(2000a) 

O-38 – Ja
o Descalvad

dos) (Cáceres-MT) 
60-70 690±70 AP (Fatec) (TL) Migliacio 

(2000a) 

O-44 – Índio Grande 
ção Descalvados) (Cáceres-MT) 

53 820±80 AP (Fatec) (TL) Migliacio 
(2000a) 

auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

Superficial 930±100 (Fatec-206) Martins & 
Kashimoto 

radição De
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

0-10 990±100 AP (Fatec-221) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 

-MT) 
10-20 8

(1999c) 
radição Descalvados) 

res-MT) 
10-20 890±90 AP (Fatec-214) (TL) Martins & 

Kashimoto 
(1999c) 

auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

10-20 940±100 AP (Fatec-210) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

10-20 945±110 AP (Fatec-216) (TL) 

(1999c) 
scalvados) 

res-MT) 
20-30 810±85 AP (Fatec-227) (TL) Martins & 

Kashimoto 
(1999c) 

auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

20-30 950±100 AP (Fatec-208) (TL) Martins & 

 Descalvados) 20-30 995±100 AP (Fatec-220) (TL) Martins & 
Kashimoto 
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SITIO, FILIAÇÃO TECNOLÓGICA E 
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

PROFUNDIDADE 
cm 

DATA E LABORATÓRIO FONTE(S) 

auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

 
20-30 

 
1.140±110 AP (Fatec-212) (TL) 

 
Martins & 

 
Rio J
(Cáce Kashimoto 

(1999c) 
Rio Jauru (tradição
(Cáceres-MT) 

 
Rio J
(Cáce

Rio J
(Cáce

(1999c) 
Rio Jauru (t
(Cáceres-MT) 

30-40 1.500±150 (Fatec/Unep-218) (TL) Martins & 

Rio J
(Cáce Kashimoto 

(1999c) 
Rio Jauru (tradição
(Cáceres-MT) 

Rio J
(Cáce

Rio J
(Cáce

Rio J
(Cáce

1.400±150 AP (Fatec-217) (TL) Martins & 
Kashimoto 

Rio Jauru (tradição De
(Cáce

Rio P
(Cáce

Córre
(tradi
(Cáceres-MT) 

1.450±150 AP (Fatec-234) (TL) Martins & 
Kashimoto 

MS-CP-61 
(tradi

MS-C
(tradição Pantanal) (Un.Waterloo/Canadá-4197) ( C) 

 

oto (2003) 

MS-CP-71 
(tradição Pantanal) 

65-70 1890±100 AP  
(Un.Waterloo/Canadá-106719) (14C) 

Peixoto (2003) 

 Descalvados) 20-30 1.350±140 AP (Fatec-223) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 

auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

 
30-40 

 
1.000±110 AP (Fatec-207) (TL) 

 
Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

30-40 1.035±100 AP (Fatec-215) (TL) Martins & 
Kashimoto 

radição Descalvados) 
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

30-40 1.520±160 (Fatec-222) (TL) Martins & 

 Descalvados) 40-50 1.300±125 AP (Fatec-211) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

40-50 1.340±140 AP (Fatec-224) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

40-50 1.350±130 AP (Fatec-219) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 
auru (tradição Descalvados) 
res-MT) 

40-50 

(1999c) 
scalvados) 

res-MT) 
70-80 2.300±300 AP (Fatec-209) (TL) Martins & 

Kashimoto 
(1999c) 

iraputanga (tradição.Descalvados?) 
res-MT) 

40 760±80 AP (Fatec-229) (TL) Martins & 
Kashimoto 

(1999c) 
go Água Doce 
ção.Descalvados?) 

40 

(1999c) 

ção Pantanal) 
40-45 340±80 AP (ITRL/Un.Toronto-

106724) (AMS) 
 

Peixoto (2003) 

P-71 40-45 1290±100 AP  
14

Peix
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SITIO, FILIAÇÃO TECNOLÓGICA E 
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

PROFUNDIDADE 
cm 

DATA E LABORATÓRIO FONTE(S) 

 
M
(trad (Un.Waterloo/Canadá-106720) (14C) 

P ) 

(U ) 

1  
(  

1  
(  

1  
(  

 e completada de Oliveira (2002) 

S-CP-71 
. Pantanal) 

 

 
11 5 0-11

 
2640±100 AP  

 
eixoto (2003

MS-CP-55 
nal) (tradição Panta

 

80-85 2550±120 AP  
n.Waterloo/Canadá-106721) (14C

Peixoto (2003) 

MS-CP-55 
(tradição Pantanal) 
 

00-105 2820±120 AP  
Un.Waterloo/Canadá-106722) (14C)

Peixoto (2003) 

MS-CP-55 
 (pré-cerâmico)

 

 
35-140

 
4220±130 AP  

Un.Waterloo/Canadá-106723) (14C)
 

 
Peixoto (2003) 

MS-CP-55 
 (pré-cerâmico)

 

75-180 5500±130 AP  
Un.Waterloo/Canadá-106725) (14C)

 

Peixoto (2003) 

Adaptada

 

Abreviaturas adotadas: 

CV - datação radiocarbônica convencional 

A/C13 - datação radiocarbônica ajustada por C13 

nológicos para nal de 

ento nte pro  obtidas para o 

  

rvão, provenientes de duas distintas fogueiras do Montículo-1 do sítio 

ue foram datadas por C  pelo Laboratório Beta;  

de cerâmica e sedimentos, provenientes dos sítios Descalvados -

T-PO-02), Ba do Acuri (  Nativo -

am datadas por termolum ptically e 

TL - datação por termoluminescência 

AMS – Accelerator Mass Spectrometry. 
 
 
6.2  Novos dados cro  o Panta Cáceres 

 

Com o desenvolvim do prese jeto, dez novas datas foram

Pantanal de Cáceres a partir de:

 

• Amostras de ca

Jacaré (MT-PO-02) e q 14

• Oito amostras (MT-PO

01), Jacaré (M nanal MT-PO-142) e Arrozal  (MT-PO

143), e que for inescência (TL) e o stimulat
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luminescence (OSL), ce D Unive  

Washington, sob a responsabilidade de James K. Feathers (ver o relatório das datações 

athers anexad inal deste te . 

tidas para a ocupação pré-col eres 

no Luminescen ating Laboratory da rsidade de

de autoria de Fe o ao f xto como Apêndice 3)

 
TABELA  L    - Novas datações ob onial do Pantanal de Các

Sítio Quadra/Quadrícula  
de coleta 

 

Nível 
estratigráf 

(cm) 
 

Datação obtida/ 
Idade calibrada 

Método 
de 

datação 

Laboratório/ 
nº d  

Poço teste 2 4 AD 11  U

65 AD 1301+/-90  OSL U

ontículo 3 18 D 1  U

MT-PO-02 Montículo 1 
00 

45 AD 1603+/-60 OSL UW1311 

-02 Montículo 1 
04 

20-22 410 + ou – 70 BP, 
calibrada

C14 Be

-02 Montículo 1 
S04/W00 

23-27 330 + ou – 50 BP, 
calibrada  1450 a 1660 DC 

C14 B

1 15 AD

MT-PO-142 Poço teste 1 45 BC 158+/-154 OSL/TL U

1 29 AD 370

MT-PO-143 Poço teste 1 74 BC 25+/- 185 OSL/TL U

 

to na tabela acima, os sítio

 2 datas cada u  sítio MT . 

 

O conjunto de datas obtidas apresenta uma discrepância significativa, de até mais de 

1700 anos, entre os sítios que apresentam material cerâmico Pantanal, associado aos grupos 

pescadores-caçadores-coletores, e aqueles sítios que apresentam material cerâmico Descalvados, 

associado aos ceramistas cultivadores.  No entanto, a data mais recente de que se dispõe para a 

cerâmica Pantanal (sítio MT-PO-142), de AD 919+/-108, ainda é compatível com as datas mais 

recuadas disponíveis para a ocupação Descalvados, o que não inviabiliza a possibilidade da 

a amostra

MT-PO-01 5 82+/-119 OSL W1308 

W1306 MT-PO-01 Poço teste 1 

MT-PO-02 M
N52W00 

 A 510+/-80 TL W1307 

S04W

MT-PO
S08/E   1410 a 1645 DC 

ta 189.338 

MT-PO eta 184.622 

MT-PO-142 Poço teste   919+/-108 OSL/TL UW1305 

W1310 

MT-PO-143 Poço teste   +/- 176 OSL UW1304 

W1309 

 

Como pode ser vis s MT-PO-01, MT-PO-142 e MT-PO-143 

foram contemplados por m, e o -PO-02 , com quatro datas
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ocorrência de contato entre os grupos, embora não estabeleça tal possibilidade entre os ocupantes 

dos sítios que fazem parte do conjunto no momento em estudo.  

 

Sítios de material cultural Pantanal 

 

Quatro datas foram obtidas a partir de cerâmica Pantanal: duas para o sítio Bananal do 

Acuri (MT-PO-142), que apresenta exclusivamente material cultural Pantanal (cerâmica e lítico), 

e duas para o sítio Arrozal Nativo (MT-PO-143), que apresenta material cultural Pantanal e  

Descalvados. 

As datas obtidas para o MT-PO-142 e para o MT-PO-143 são compatíveis com as 

datas mais antigas disponíveis anteriormente para as ocupações ceramistas do Pantanal Sul Mato-

grossense, ou seja, cerca de 300/200 anos antes de Cristo.  Essas datas cobrem, portanto, a 

discrepância temporal que havia entre as mais antigas ocupações ceramistas de aterros sul mato-

grossenses e os aterros do Pantanal de Cáceres, cuja data mais antiga de que dispúnhamos era a 

de 1200+/-120 AP. Desta forma, a idéia anterior de que a ocupação do Pantanal na região de 

Mato Grosso do Sul seria bem anterior à ocupação da área mais setentrional do Pantanal, 

representada por Cáceres, cai agora por terra.     

Por outro lado, as datas discrepantes entre estratos de material cultural Pantanal no 

MT-PO-142, separadas em quase 800 anos, podem suscitar diferentes explicações.  

Considerando algumas mudanças já registradas em certos atributos da cerâmica 

Pantanal dos aterros de Cáceres, entre os quais figura a presença de decoração incisa em barra 

(também chamada incisa penteada) apenas nos estratos mais profundos dos aterros (Migliacio 

2000), a primeira e mais fácil explicação, seria a de uma ocupação de longo tempo por grupo de 

mesma cultura, com algumas mudanças no estilo cerâmico. 

Uma segunda alternativa seria a de uma mudança da própria população, ou seja, uma 

substituição de um grupo cultural por outro.  Tal idéia encontra fundamento na informação 

colhida entre os Guató por Max Schmidt (1942) quando de suas visitas aos grupos do Caracará-

São Lourenço, de que os Matsubehe os teriam precedido na construção dos aterros.  Susnik 
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(1994, p.28,79) relaciona os Matsubehe aos Orejones das crônicas quinhentistas, que 

posteriormente teriam sido substituídos por outros grupos canoeiros.  

Mais recentemente, os Guató do Morro do Caracará indicaram a Jorge Eremites de 

Oliveira a existência de duas cerâmicas arqueológicas distintas: uma que era assumida como 

sendo deles próprios, e outra atribuída por eles a grupos anteriores (Oliveira, comunicação 

pessoal).  

Voltando agora à cerâmica presente nos estratos mais profundos dos aterros, que 

apresenta decoração incisa penteada ou incisa em barra, é preciso considerar que dada a 

exigüidade da amostra coletada, oriunda de apenas um poço-teste, ainda não foi possível 

estabelecer minimamente a morfologia de bordas, bases e das próprias vasilhas e, portanto, ainda 

não se pôde estabelecer com segurança a sua afinidade com a cerâmica Pantanal. Por outro lado, 

mesmo sem considerar uma relação direta entre essas cerâmicas arqueológicas e os grupos 

etnográficos que ocuparam os aterros do Pantanal de Cáceres, já se pode assumir a possibilidade 

de ocorrência de pelo menos duas distintas ocupações por grupos anteriores aos grandes 

cultivadores associados à cerâmica Descalvados. 

Desta forma, as datas obtidas para o sítio Bananal do Acuri (MT-PO-142) que 

apresentam datas separadas por até oito séculos, reforçam a necessidade de uma investigação 

mais refinada sobre a ocupação associada à cerâmica Pantanal presente nos aterros de Cáceres, já 

que a variabilidade existente nessa cerâmica ainda não é bem conhecida, nem está bem explicada.  

Para isso, faz-se necessário, daqui para frente, definir projetos voltados para a ampliação do 

conhecimento sobre a ocupação dos aterros, especialmente daquelas ocupações representadas nos 

seus estratos mais profundos, associadas àquela cerâmica a que chamamos anteriormente 

Pantanal fase Taiamã, e aquela a que chamamos Incisa Penteada (Migliacio, 2000). 

 

Sítios de material cultural Descalvados 

    Seis novas datas foram obtidas para a ocupação Descalvados: duas datas a partir de 

amostras de cerâmica e sedimentos para o sítio Descalvados (MT-PO-01) e quatro para o sítio 

Jacaré (MT-PO-02). Para esse último sítio, duas datas foram obtidas por C14 a partir de amostras 
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de carvão coletadas em fogueiras estruturadas, e duas datas obtidas a partir de amostras de 

cerâmica e sedimentos, também provenientes de estruturas arqueológicas.  

As datas obtidas para o MT-PO-01 situam esse sítio entre meados do século XI e o 

final do século XIV, e as datas obtidas para o MT-PO-02, entre o século XV e meados do século 

XVII (tanto para as amostras cerâmicas, quanto para as amostras de carvão). 

As datas do MT-PO-02 inserem o sítio num período temporal que vai de cerca de um 

século antes e um século após as primeiras expedições européias alcançarem a área. Assim, as 

referências fornecidas pelas fontes etno-históricas, especialmente aquelas das crônicas das 

expedições espanholas que se deram nos dois primeiros séculos da Conquista são de muito 

interesse para a discussão dos dados empíricos. 

Já as datas fornecidas para o MT-PO-01, são um pouco mais antigas do que as do 

MT-PO-02, porém estabelecendo ainda uma possível continuidade temporal, o que não exclui a 

possibilidade de uma concomitância na ocupação desses dois sítios.  Ainda mais se considerando 

que não dispomos de uma seqüência estratificada de datas para esses sítios, parece que a questão 

da concomitância entre os dois assentamentos permanece em aberto, impondo a discussão dos 

outros tipos de dados tanto numa perspectiva sincrônica, quanto numa perspectiva diacrônica. 

Considerando agora o conjunto de datas obtidas no âmbito desse projeto, para as 

ocupações Pantanal – representadas pelos sítios Bananal do Acuri (MT-PO-142) e Arrozal Nativo 

(MT-PO-143), e Descalvados – representadas pelos sítios Descalvados (MT-PO-01) e Jacaré 

(MT-PO-02) fica, mais uma vez confirmada a anterioridade da ocupação Pantanal. Por outro 

lado, vê-se que com o recorte geográfico do presente projeto é impossível avançar-se na 

discussão de possíveis contatos culturais entre os dois grupos ceramistas, já que as datas mais 

próximas obtidas ainda separam os sítios daquelas distintas ocupações em quase três séculos. Ou 

seja, a situação de contato sugerida anteriormente por um conjunto de vestígios arqueológicos 

(componente cerâmico Descalvados/Pantanal, sepultamentos de padrão Pantanal nos cemitérios 

Descalvados, entre outros), vai ter que aguardar ainda novos dados que oportunizem o 

aprofundamento de sua investigação.   

 

* 
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CAPÍTULO 7 

ÁREAS, ESTRUTURAS, E SUAS FUNÇÕES: O SÍTIO JACARÉ 

 

 

 

No sítio Jacaré, selecionado para a realização de estudos intra-sítio, a estratégia 

adotada para realização de prospecções e de escavações contemplou áreas de montículos e áreas 

inter-montículos, e permitiu acessar diferentes setores espaciais. Os setores que apresentaram 

estruturas forneceram dados bastante seguros para atribuição de função para diversas áreas 

daquele sítio.  

Ali, a ocorrência de diferentes áreas às quais podem ser atribuídas as mesmas funções, 

quer sejam elas domésticas ou rituais, indica o grande potencial do sítio para o desenvolvimento 

de estudos de organização social, e para investigação de ocorrência de possíveis hierarquias 

internas. No entanto, entendemos que para isso se faz necessária a intensificação das escavações, 

com evidenciação completa de diversas estruturas, para estudos comparativos de áreas de mesma 

função, nos quais se buscaria explicações para uma possível e esperada variabilidade. 

Embora os trabalhos de campo desenvolvidos até o momento não tenham sido 

suficientes para dar conta de toda a distribuição espacial dos vestígios, e de toda a variabilidade 

interna do sítio, alguns avanços já puderam ser feitos, especialmente na atribuição de funções a 

diferentes áreas e na identificação de uma variabilidade significativa no que diz respeito aos 

espaços de função funerária.  

Outro importante avanço foi na identificação de padrões arqueológicos e traços 

indicadores de determinadas funções, apresentados pelas estruturas. Após a abertura de diversas 

áreas, às quais se pode atribuir funções específicas, com base nos padrões arqueológicos que 

apresentaram (natureza, densidade, distribuição e estado de conservação do material 

arqueológico), tornou-se possível, com intervenções bem menores, identificar outros pontos que 

apresentam estruturas semelhantes, como foi testado, por exemplo, com prospecções de apenas 

0,50 x 0,50 m.  
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No sítio Jacaré foram realizadas escavações de superfícies amplas em quatro 

diferentes áreas que apresentaram estruturas. Para a atribuição de funções a essas áreas do sítio, 

foram consideradas principalmente a densidade e a natureza do material arqueológico, bem como 

o conteúdo das vasilhas cerâmicas, além das características do sedimento presente em cada uma 

delas. Das quatro estruturas escavadas, duas caracterizaram-se como espaços de funções 

domésticas, e as outras duas, como espaços de funções funerárias. 

 

 

7.1 Espaços de funções domésticas 

 
 

No sítio Jacaré, duas áreas de funções domésticas foram identificadas: uma junto ao 

marco-zero estabelecido, e que corresponde ao Montículo-3, e outra a 142 metros ao norte e 84 

metros a oeste do mesmo, que corresponde ao Montículo-4 (ver croqui adiante).  

Ambos os montículos estão localizados sobre a plataforma da cordilheira que 

corresponde ao sítio Jacaré e apresentam-se até 0,80m mais alto do que a grande plataforma da 

cordilheira, e até 3 metros acima do nível do baixio alagável.  

No Montículo-3 as estruturas começam a ser evidenciadas a uma profundidade de 18 

cm e 20 cm; no Montículo-4 a 20 cm e 27 cm. Embora não apresente camadas estratigráficas bem 

delimitadas, o pacote arqueológico apresenta um sedimento mais escuro, devido à maior 

concentração de restos orgânicos, enquanto os níveis estéreis aproximam-se do bege claro, 

característico do sedimento síltico-arenoso dessa cordilheira82. 

Embora, há algumas décadas, tenha sido desmatada e gradeada uma vez, para 

formação de pastagem (hoje com misto de capim e vegetação secundária - capoeira), as duas 

                                                 
82 Nas áreas escavadas não foi possível delinear camadas estratigráficas, já que o sedimento é arenoso e homogêneo 
em todos os níveis, com a coloração clareando gradualmente do marrom mais escuro (4/2 Dark Grayish Brown-
10YR ou, ainda 4/3 Brown – 10YR, de acordo com a Carta Munsell), até o bege claro (6/2 Pinkish Gray-10YR, ou 
6/2 Pink – 5YR), nas camadas mais profundas. No Montículo-3, entre as profundidades de 18 a 50cm e no 
Montículo-4, entre 10 e 30cm, o sedimento é húmico-arenoso, de coloração marrom escuro, coincidindo com o nível 
das estruturas. A partir de então o sedimento começa a clarear até chegar a uma coloração bege claro já nos níveis 
mais profundos. A diferença na coloração parece estar relacionada à presença de húmus nas camadas mais próximas 
da superfície.  
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áreas apresentaram estruturas conservadas, envolvendo vasilhas cerâmicas quebradas in situ, 

além de fogueiras estruturadas. 

 

7.1.1 Área de funções domésticas do Montículo-3 

 

No Montículo-3 foi escavada uma área que apresentou estruturas contíguas que 

podem ser associadas a atividades de processamento, armazenagem e cozinha.   

Esta área apresenta como características gerais:  

• Início e base da estrutura a pouca profundidade; 

• Sedimento húmico-arenoso na camada da estrutura; 

• Ausência de ossos humanos e de adornos corporais.  

 

Em superfície a área apresentou material cerâmico e lítico em baixa densidade. No 

nível-1 (de zero a 10 cm de profundidade) a densidade de material aumenta. No nível-2 (a 18 cm 

de profundidade) as estruturas de armazenagem e processamento já ficam mais nítidas, enquanto 

a estrutura de cozinha contígua fica mais bem evidenciada a 20 cm de profundidade. 

O caráter primário da deposição nessa área-função permitiu que considerássemos que 

a posição do material arqueologicamente registrada corresponde, de uma maneira geral, ao seu 

local de uso.  

Devido à organização espacial das estruturas e vestígios e à suas características, é 

possível identificar setores específicos nos quais seriam desenvolvidas as atividades. No entanto, 

há certa interpenetração dos mesmos setores, decorrente tanto de fatores pós-deposicionais, 

quanto da articulação entre as três atividades.  

O setor de processamento corresponde a seis das quinze quadrículas escavadas 

(N00E00/NW, N00E00/NE, N00E02/NW, N00E02/NE, N00E04/NW N00E00/SE); o setor com 

funções de armazenagem corresponde a outras seis quadrículas (quadrículas N02E00/NE, 

N02E02/NW, N02E00/SW, N02E00/SE, N02E02/SW e N02E02/SE); e o setor de cozinha 

corresponde às três restantes (N00E02/SE, N00E04/SW e N00E04/SE) (ver croqui).  
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Pode-se considerar que as estruturas de processamento e armazenagem foram quase 

integralmente evidenciadas, dado a queda brusca da densidade de material arqueológico nas 

quadrículas contíguas às escavadas, e o aparecimento de estruturas de função diversa (cozinha) 

nas quadrículas contíguas do setor sudeste da área aberta. Já a área de estruturas de combustão 

apresenta evidências de continuidade nas direções norte, sul e leste. 

Enquanto o setor de processamento parece se ligar diretamente com o setor de 

armazenagem, o setor de cozinha apresenta-se um pouco mais separado, devido à presença de 

estruturas de combustão. 

Analisados em conjunto, os setores de Armazenagem e Processamento apresentaram 

as seguintes características: 

 

• Presença de fragmentos cerâmicos de grande espessura (ultrapassam 30 mm), 

inclusive bordas e muitos fragmentos em conexão, indicando tratar-se de uma 

deposição primária, e que representam vasilhas de grande porte agrupadas, 

quebradas in situ ; 

• Presença de fragmentos que correspondem a algumas pequenas vasilhas; 

• Presença de implementos líticos apropriados para processamento de vegetais, tais 

como: bigorna ou “quebra-coquinho”, percutores, almofarizes e maceradores, 

além lâmina de machado (reciclado), de estilhas ocasionais de rochas 

microcristalinas silicosas (sílex e calcedônia); 

• Presença pouco expressiva de cerâmica com antiplástico de concha triturada que 

correspondem a vasilhas de cozinhar;  

• Ausência de carvão e de restos faunísticos. 

 

Enquanto no Setor de Armazenagem destacam-se grandes containers, de altas 

capacidades volumétricas, as atividades de processamento são indic das pela utensilagem lítica 

em que se destacam numerosos almofarizes e bigornas. 

Alguns elementos registrados nessa área ainda têm função desconhecida, como é o 

caso de um trecho de laje ou revestimento de argila, de dimensões aproximadas de 60 cm x 45 

a
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cm, cujo topo foi registrado a 20 cm de profundidade, entre as quadrículas N02E00/NE e 

N02E02/NW. Esta “laje”, de cerca de 3 cm a 5 cm de espessura, é composta por argila sem 

antiplástico adicionado, desenvolve-se horizontalmente, e apresenta a superfície superior alisada 

e queimada, enquanto a superfície inferior é mais grosseira e crua. Pode-se sugerir a construção 

desse elemento in loco, inclusive a sua queima.  

Dado o fato do trecho de laje estar entre inúmeros fragmentos com características 

semelhantes, e que foram registrados dispersos nas suas imediações, pode-se propor que a peça 

contínua coletada representa apenas um trecho remanescente de um elemento que teria sido 

maior.  

Como a área de sepultamentos do Setor N52 apresentou fragmentos com mesmas 

características, uma das quadrículas da área de armazenagem que apresentou a laje foi 

selecionada para investigação de estratos mais profundos83, não apresentando, no entanto, 

nenhuma outra estrutura.  

 

O setor com função de cozinha, contíguo ao Setor de Armazenagem e Processamento 

corresponde a apenas três das quinze quadrículas abertas, e representa 3m2 de uma área 

presumida maior. Embora não tenha havido tempo para evidenciar a totalidade da área desta 

cozinha, a mesma apresentou características semelhantes às da grande área de cozinha 

evidenciada mais ao norte, e que corresponde a uma área do Montículo-4 (Quadra N142W84/SE 

& Ampliações), ou seja: 

 

• Presença de estruturas de combustão, compostas por pequenos blocos de arenito, 

fragmentos cerâmicos (diversos deles queimados), carvão e restos faunísticos, 

representados por conjuntos de caramujos gastrópodes, ossos de peixes, de 

mamíferos, de aves e de répteis; 

                                                 
83 As quadrículas N02E02/NW/N foi escavada até 50 cm e a N02E02/NW/S até 80 cm de profundidade. A partir 
desse nível, a quadrícula foi testada com cavadeira tipo “boca-de-lobo”, até uma profundidade de 1,20 metros. 
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• Presença de uma profusão de fragmentos cerâmicos de diversas formas, espessuras 

e acabamentos, decorados, sem decoração, com fuligem, queimados ou não, 

compostos por bordas, apêndices e bases, além dos fragmentos de parede;  

• Presença significativa de fragmentos de vasilhas com antiplástico de concha 

triturada que correspondem a vasilhas de cozinhar; 

• Ausência de fragmentos cerâmicos mais espessos, que pudessem corresponder às 

grandes vasilhas de armazenagem;  

• Presença de peças de arenito de tamanho mais reduzido, inclusive maceradores e 

pequenas bigornas (quebra-cocos), utilizados para estruturar fogueiras. 

 

No nível 1 (até 10 cm de profundidade o sedimento é húmico-arenoso, de coloração 

marrom escuro (4/3 Brown – 10YR, conf. Carta Munsell de cores), clareando gradativamente até 

que na profundidade de 1,0 m  chega a uma coloração bege claro (6/2 Pink– 5YR).  

Depois da análise do material coletado feita em laboratório e da reconstituição gráfica 

das formas das vasilhas cerâmicas, essas diferenças ficaram ainda mais nítidas. 

Desta forma, observa-se que as diferenças mais evidentes entre o Setor de 

Armazenagem e os demais são dadas pela cerâmica: a ocorrência de grandes vasilhas de 

armazenagem de contorno restringido e borda infletida, e a menor ocorrência de vasilhas de uso 

sobre o fogo, ou seja: de vasilhas de formas restringidas de borda direta e de pratos planos com 

antiplástico de concha triturada.  

O setor de processamento, por sua vez, apresenta a maioria das tigelas de capacidades 

volumétricas mais altas, que quase alcançam 30 litros, podendo ser consideradas como bacias, e 

ausência de vasilhas de armazenagem de maior volumetria.  

O Setor de Cozinha distingue-se principalmente pela presença de fogueiras 

estruturadas com presença de restos faunísticos, e pela grande quantidade de fragmentos de 

vasilhas das mais variadas formas e volumetrias. O Setor de Cozinha apresenta a maioria das 

vasilhas restringidas com borda direta, preferenciais para cocção, dos pratos planos e tigelas 

rasas, adequados para tostagem e, ainda a densidade mais alta de fragmentos com antiplástico de 
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concha triturada que, como já foi mostrado, são preferenciais para uso sobre o fogo. Apresenta 

ainda grande ocorrência de pratos e tigelas, e algumas vasilhas de armazenar pequenos volumes. 

Já a utensilagem lítica indica uma integração das funções do Setor de Armazenagem e 

o Setor de Processamento, com as bigornas e almofarizes fazendo-se presentes nos dois setores, 

entre as grandes vasilhas de armazenagem, embora com presença maior na área de 

processamento. No Setor de Cozinha, embora tenham sido registrados vários percutores e 

maceradores, esses artefatos líticos estavam sendo usados para estruturar as fogueiras, 

provavelmente como apoios de panela, à semelhança de comportamento já registrado 

etnograficamente entre os Bororo (conf. Caiuby Novaes 1986, p.81).     

 

7.1.2 Área de funções domésticas do Montículo-4 

 

Da mesma forma que no montículo anterior, no Montículo-4 também foram 

evidenciadas estruturas que puderam ser associadas a atividades de processamento, armazenagem 

e cozinha.  

Esta área apresenta também as mesmas características gerais:  

• Início e base da estrutura a pouca profundidade; 

• Sedimento húmico-arenoso na camada da estrutura; 

• Ausência de ossos humanos e de adornos corporais.  

 

Entre os níveis 1 e 3 (até 30 cm de profundidade o sedimento é húmico-arenoso, de 

coloração marrom escuro (4/2 Dark Grayish Brow – 10YR, conf. Carta Munsell de cores) 

coincidindo com as estruturas de fogueira. A partir do nível-4 (de 30 a 40 cm de profundidade) o 

sedimento começa a clarear até chegar a uma coloração bege claro (6/2 Pinkish Gray – 10YR) já 

no nível 9 (de 80 a 90cm de profundidade).  

Em superfície e no nível-1 (até 10 cm de profundidade) a área apresentou baixa 

densidade de material arqueológico, que é composto por fragmentos cerâmicos e alguns blocos 

de arenito. 
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No nível-2 (de 10 cm a 20 cm de profundidade) há um aumento expressivo de 

material arqueológico, principalmente de fragmentos de arenito de tamanho mediano (entre 17 e 

18 cm de profundidade), já sugerindo estruturas aproximadamente circulares, com restos 

faunísticos e carvões esparsos por toda a área. 

No nível-3 (de 20 cm a 30 cm de profundidade) as estruturas de arenito ficaram 

totalmente evidenciadas (a 27 cm de profundidade), e a 30 cm, depois de retiradas as estruturas, 

ainda havia material em densidade expressiva.  

Na quadrícula N142W84/SE, que foi abaixada até 40 cm de profundidade, o nível 4 

(de 30 cm a 40cm) apresentou baixa densidade de material cerâmico e lítico, porém os restos 

faunísticos ainda foram bastante expressivos. O setor sul dessa quadrícula continuou a ser 

rebaixado, e apresentou as mesmas características do nível-4 até uma profundidade de 70 cm. 

Após esse nível o material cerâmico e lítico desapareceu e os restos faunísticos diminuíram 

muito, quase desaparecendo totalmente.  

Nessa área os restos faunísticos são muito abundantes, compostos por conjuntos de 

caramujos gastrópodes, restos de peixe, ossos de aves, de mamíferos e de répteis. Os peixes 

fornecem os restos mais abundantes, representados por vértebras, dentes, escamas e esporões, 

além de fragmentos de ossos da cabeça.  

A área escavada, com funções de cozinha, processamento e armazenagem, 

corresponde a 6m2 (seis quadrículas contínuas de 1,00m x 1,00m). No entanto, a área aberta 

embora pareça grande, não chegou a evidenciar o espaço funcional completo que se estende 

principalmente para norte e oeste.  

Diversas estruturas de fogueira foram registradas nesta área, como pode ser visto no 

croqui já apresentado.  

Embora a mancha de combustão se estendesse por toda a área, as estruturas de 

fogueira eram indicadas por alinhamentos aproximadamente circulares de blocos de arenito, com 

muitas cinzas, carvões e restos faunísticos, além de fragmentos cerâmicos e líticos, e que também 

se distribuíam por toda a área aberta. Devido a essas características, a área foi inicialmente 

entendida como um “cozinhão”. Com a identificação de diversos implementos líticos apropriados 

para o processamento de vegetais e a reconstituição gráfica de vasilhas que corresponderiam a 
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diversas bacias e caldeirões além de uma vasilha de grande capacidade volumétrica, às quais 

podem ser atribuídas as funções de processamento e armazenagem, pode-se inferir o uso da área 

também para o desenvolvimento dessas duas outras atividades.  

As características dessa área de processamento e cozinha podem ser assim 

sintetizadas: 

 

• Presença de estruturas de combustão, compostas por pequenos blocos de arenito, 

dispostos de forma aproximadamente circular, fragmentos cerâmicos (diversos 

deles queimados), carvões e restos faunísticos representados por conjuntos de 

caramujos gastrópodes, restos ósseos de peixes, de mamíferos, de aves e de 

répteis. 

• Presença de uma profusão de fragmentos cerâmicos de diversas formas, 

espessuras, decoradas, sem decoração, com fuligem, queimados, perfis completos 

de vasilhas, bordas, apêndices e bases, além dos fragmentos de parede, e um 

fragmento de estatueta antropomorfa.  

• Presença significativa de fragmentos de vasilhas com antiplástico de concha 

triturada que correspondem a vasilhas de cozinhar e tostar. 

• Presença de vários implementos líticos tais como: lâmina de machado reciclado, 

fragmento de machado de rocha ígnea, polidor com marcas de uso, almofarizes, 

maceradores, bigornas e percutores, além de outros de múltiplo uso. 

 

Observe-se que as mesmas características gerais estão presentes nas duas cozinhas 

evidenciadas, do Montículo-3 e do Montículo-4. 

No Montículo-3, com a divisão da área em setores, de acordo com as suas estruturas, 

foi possível verificar quais os tipos de vasilhas que os compõem e explorar as suas funções. 

Para o Setor de Armazenagem a reconstituição gráfica indicou grandes potes de 

capacidades volumétricas de 89 litros, 99 litros, 127 litros, 178 litros e 277 litros. Outras vasilhas 

bem menores, que acompanham esses grandes containers, provavelmente seriam utilizadas para 

retirar e transferir parte do conteúdo estocado. 
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pas de urnas. As pequenas vasilhas

om o material do Setor de Processamento foram reconstituídas tigelas de 

capacidades volumétricas relativamente altas: de 13 litros e 23 litros, além de diversas tigelas de 

menores volumetrias, recipientes de armazenagem de volumetrias inferiores a 40 litros, um 

caldeirão de volumetria ao redor de 50 litros, representado por uma grande vasilha restringida de 

borda direta, e um prato plano de 38cm de diâmetro, entre outras.  

 reconstituição gráfica da forma das vasilhas das áreas de cozinha permitiu compor 

uma tralha doméstica extremamente diversificada que inclui vasilhas das mais diversas formas e 

volumetrias. Nessa tralha estão presentes tigelas rasas e fundas que, por suas dimensões variadas 

poderiam corresponder a bacias, pratos rasos e fundos, grandes, médios e pequenos. Estão 

presentes também vasilhas restringidas de bordas diretas, algumas delas apresentando claros 

sinais indicativos de terem ido ao fogo como restos de fuligem e resíduos internos queimados, e 

que corresponderiam a panelas e caldeirões de grandes, médias e pequenas capacidades 

volumétricas. Entre essas vasilhas são registradas desde aquelas de volumetrias pequenas, 

inferiores a 1 litro, diversas que ultrapassam 40 litros, e até um caso que se aproxima dos 70 

litros. E, ainda, vasilhas de armazenagem de volumetrias também variadas, às vezes apresentando 

pescoços e estreitos gargalos. Pode-se assim considerar que a utensilagem cerâmica das áreas de 

cozinha corresponde a uma verdadeira baixela. 

lém da cerâmica de acabamento mais grosseiro e antiplástico de concha moída, que 

é mais utilizada nas vasilhas para uso sobre o fogo, e aquelas de acabamento alisado e/ou polido, 

com engobo total ou parcial, que apresentam antiplástico de caco moído e/ou grãos 

subarredondados de quartzo, ocorre ainda, nas áreas domésticas, uma significativa presença de 

vasilhas decoradas com esmerada pintura geométrica geralmente vermelha, de presumido uso 

ritual, o que insere novo elemento para discussão.  

s vasilhas pintadas abertas, que também poderiam ser apropriadas para servir, têm 

sido recorrentemente resgatadas em contexto funerário, onde ocorrem como cobre-crânios84 e 

como tam  restringidas pintadas também ocorrem como 

                                                 
84 Diversos sepultamentos apresentando essa característica foram registrados nos sítios Índio Grande, Aterro 
Marimbondo Aterro Mata Escura, e no próprio sítio Jacaré. , 
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acompanhamento funerário85, em geral contendo adornos. Desta forma, a ocorrência dessas 

vasilhas em contexto doméstico pode estar indicando a realização de atividades ritualísticas no 

espaço interno das habitações, o que vem de encontro a referências etnográficas existentes para 

diversas culturas, a exemplo dos rituais de reclusão da moça púbere entre os Paresi e parte dos 

rituais funerários entre os Bororo, conforme informações fornecidas por Ramos-Costa (1985) e 

Caiuby Novaes (1886) sobre esses grupos que integram o contexto cultural ora em estudo. 

Também fazem parte dessas estruturas os materiais líticos que, em sua maioria, são 

representados por blocos e fragmentos de arenito, obtidos em afloramentos relativamente 

próximos.  

Os blocos e fragmentos de arenito compõem estruturas circulares de fogueira, mas 

aparecem também, no espaço doméstico, em quantidade significativa, como material bruto com 

marcas de utilização pelo uso, e que cumpririam funções como bigornas, almofarizes, polidores, 

percutores, maceradores. Foram resgatadas também algumas lâminas de machado, geralmente 

reciclados, usados como percutores e/ou bigornas. Raras lascas de arenito silicificado, de função 

presumível de cortar também são registradas. 

Em contexto doméstico aparecem ainda, alguns ocasionais artefatos de rochas 

microcristalinas silicosas, que como já vimos, são de difícil obtenção. Representados por 

pequenos instrumentos utilitários, como raspadores e pontas de uso presumível como furadores86. 

Fragmentos dessas matérias-primas são raros. 

Os artefatos líticos presentes dos espaços domésticos revelam uma intensa atividade 

de processamento. Levando-se em conta a utensilagem lítica presente, representada por diversos 

quebra-cocos ou bigornas, percutores, almofarizes e trituradores ou maceradores, pode-se 

considerar que as atividades seriam principalmente de quebrar e de moer – provavelmente 

utilizadas para a abertura de cocos e a trituração de grãos. Inversamente, o lascamento de 

matérias-primas líticas, se ocorria, seria uma atividade de muito menor intensidade, já que 

resíduos de lascamento estão ausentes ou são extremamente raros. 

                                                 
85 Fato já registrado nos sítios Índio Grande e Aterro Pedro Flores. 
86 Diversos fragmentos cerâmicos exibindo perfurações pós-queima foram registrados nessas estruturas. 
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No entanto, a presença de um polidor para instrumentos de gume numa dessas áreas 

de função doméstica, indica ainda que ali também poderiam ser desenvolvidas atividades de 

acabamento, reavivamento ou reciclagem de artefatos líticos. 

Os restos faunísticos nas estruturas domésticas, assim como carvões e cinzas 

espalham-se por uma área de dimensões consideráveis, extravasando, em muito, as estruturas de 

combustão formadas por fragmentos de arenito dispostos em círculo, sugerindo apoios para 

panelas. No Montículo-4, carvões, cinzas e restos faunísticos cobriam toda a área escavada, de 6 

m2, não tendo sido evidenciada a estrutura completa.  

Ensaios realizados pela arqueóloga Paula Nishida sobre um banco de dados que está 

produzindo dos restos faunísticos desse sítio87 indicam que numa área da cozinha a parte 

preponderante desses vestígios é de peixes pequenos seguida por uma quantidade bem menor de 

restos de pequenos mamíferos, de alguns mamíferos de maior porte, e por aves, répteis e 

moluscos. 

 

7.2 Espaços de funções funerárias 

 

No sítio Jacaré, duas áreas de funções funerárias foram parcialmente escavadas: uma 

no Montículo-1 e outra numa área não caracterizada como montículo que devido à sua 

localização em relação ao marco-zero do sítio, foi denominada “Setor N52”.  

No Montículo-1, a partir de 18 cm de profundidade, bocas de vasilhas cerâmicas 

começaram a aparecer, e suas bases foram registradas a 60 cm. No Setor N52 as bocas das 

grandes vasilhas foram evidenciadas a 25 e 27cm, e suas bases a 95 cm e 110 cm 

respectivamente. 

Da mesma forma que nos setores já tratados, embora há algumas décadas essas áreas 

já tenham sido desmatadas e gradeadas uma vez, para formação de pastagem (hoje com misto de 

capim e vegetação secundária - capoeira), ainda apresentaram estruturas conservadas, envolvendo 

                                                 
87 Dados ainda não publicados, apresentados no XIII Congresso da SAB (2005), obtidos através da análise de 9.070 
restos faunísticos provenientes de uma quadrícula de 1,0 x 1,0 m da Área de Processamento, Armazenagem e 
Cozinha-II (N142W84/SE) e de uma quadrícula da Área de Sepultamentos-II (N52W00/SW), ambas do sítio Jacaré 
(MT-PO-02). 
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vasilhas cerâmicas inteiras e/ou quebradas in situ, além de fogueiras estruturadas. No entanto, 

diversas vasilhas quebradas ou mesmo fundos de vasilhas evidenciados no Montículo-1 a partir 

de subsubperfície, sugerem alterações adicionais no terreno88.   

O Montículo-1, localizado numa área mais baixa do que a plataforma alta da 

cordilheira, se apresenta a até 2,0m acima do nível do baixio alagável. A área de sepultamentos 

escavada nesse montículo está a 4m a norte e 120m a leste do ao marco-zero estabelecido para o 

sítio.  

A outra área de sepultamentos escavada localiza-se no eixo Norte-Sul, a 52 metros ao 

norte do marco-zero já definido anteriormente. Considerando a topografia atual do terreno, não é 

possível classificar esta área como “montículo”, mas como um ponto da vertente leste da 

plataforma mais alta da cordilheira, a 2,40 metros acima do baixio alagável e, portanto, a 0,60m 

abaixo do topo da cordilheira. 

Nas duas áreas de sepultamento não é possível delinear camadas estratigráficas, pois o 

sedimento siltico-arenoso muda de coloração gradativamente, desde um marrom mais escuro, nas 

camadas superficiais, até o bege claro, nas camadas mais profundas.  

 

7.2.1 Características gerais das áreas de sepultamentos 

 

As áreas de funções funerárias apresentam estruturas afloradas. No Montículo-1 o 

próprio aterro que compõe o montículo pode ser considerado como uma estrutura; no setor N52, 

o conjunto de blocos de arenito e vasilhas também afloradas marcam as sepulturas. Disso se 

depreende que, de fato, as estruturas funerárias eram para ser vistas.  

As urnas funerárias começaram a ser evidenciadas a pouca profundidade – a partir de 

18cm no Montículo-1 e de 25cm no Setor N52. Essas áreas caracterizam-se por uma extrema 

organização dos materiais arqueológicos. As estruturas são compostas por vasilhas cerâmicas 

restringidas, utilizadas como urnas funerárias, e cobertas por tigelas usadas à guisa de tampas, 

acompanhadas por vasilhas menores, e também por outros itens depositados como oferendas.  
                                                 
88 O sítio teria sido impactado pela ação de antigos moradores da fazenda, que dali tiravam vasilhas cerâmicas para 
reaproveitamento para uso doméstico, conforme informa Petrullo (1932). Outros impactos podem ter sido causados 
por retirada de terra para aterramento de estradas internas da fazenda. 
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Pequenas fogueiras bem delineadas se fazem presentes entre as urnas e em associação 

a elas. Os resíduos das fogueiras formam nítidos “pacotes” de carvões, cinzas e restos faunísticos, 

que muitas vezes se iniciam no mesmo nível da base das urnas e permanecem por vários níveis, 

sugerindo um enterramento gradual das urnas e, conseqüentemente, um ritual funerário de longa 

duração. A mesma coisa parecem sugerir as oferendas funerárias, depositadas em diversos níveis. 

As duas áreas de uso funerário foram escavadas até o nível de base das urnas, onde o 

sedimento claro e a baixa densidade de restos materiais evidenciam o esgotamento do pacote 

arqueológico. 

Embora esses traços gerais estejam presentes em ambas as áreas de sepultamentos, 

algumas diferenças marcantes indicam certa variabilidade existente nos padrões funerários.     

 

7.2.2 Características específicas da Área de Sepultamentos - I (Montículo-1) 

 

O Montículo-1 caracteriza-se como um aterro, isto é, como acúmulo intencional de 

sedimentos, formando um patamar mais elevado a partir do nível natural da cordilheira, onde o 

sítio está implantado. A vertente mais exposta à umidade e a um possível alagamento está 

protegida por um “colchão” de caramujos gastrópodes e fragmentos de arenito, de cerca de 20 cm 

de espessura, a guisa de arrimo ou ainda de laje, servindo para estruturar o sedimento arenoso de 

que é composta a cordilheira.  

Foram investigados 14 pontos diferentes do Montículo-1, que incluíram escavações 

amplas, quadras de 2,00m x 2,00m, quadrículas de 1,00m x 1,00m, como também prospecções de 

0,50m x 0,50m, somando uma área total de 26,75m2. Tais escavações, acrescidas dos resultados 

de análise do material arqueológico em laboratório, permitem entender a distribuição dos 

vestígios no montículo, e inferir o uso dos setores que o compõe. 

Os setores mais altos do montículo, representados pelo seu topo e médias vertentes, 

apresenta estruturas que envolvem urnas funerárias e diversos itens de acompanhamento, como 

outras vasilhas cerâmicas, entre as quais aquelas decoradas com pintura geométrica. Entre as  
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urnas estão ainda dispostas diversas fogueiras contendo restos faunísticos, que se apresentam 

bem delineadas e espessas, representadas por “pacotes” de carvões e cinzas que começam a 

aparecer desde o nível de boca superior das urnas, se intensificando até o seu nível de base. 

 

Na área de baixa vertente/sopé, ao menos no setor sul do Montículo-1, mais 

intensamente investigado, além da camada composta por caramujos gastrópodes e fragmentos de 

arenito, fogueiras são verificadas a partir de subsuperfície, com presença de muitos restos 

faunísticos queimados e muito fragmentados, e florísticos, representados por cocos queimados de 

bocaiúva e acuri, além de adornos que teriam sido dispensados no fogo.  

Dada a sua ocorrência em nível estratigráfico imediatamente abaixo da superfície, 

pode-se inferir que esse refugo tivesse se formado a partir do nível do piso de ocupação, 

sugerindo um caráter distinto daquele das fogueiras associadas às urnas. Poderiam ser decorrentes 

de uma permanência temporária do grupo no local durante os rituais funerários, ou ainda na 

realização de outras etapas dos rituais além do próprio enterramento das urnas. 

Pelo fato dessas fogueiras estarem justamente na parte baixa da vertente e, portanto, 

em área mais sujeita a inundações, pode-se considerar que elas não estariam associadas a uma 

ocupação permanente. A presença de adornos de concha descartados numa dessas estruturas de 

combustão, por outro lado, reforça seu caráter de fogueira ritual, onde possivelmente os pertences 

de um morto teriam sido incinerados89.      

 

De qualquer forma, tanto as fogueiras associadas às urnas, quantos as fogueiras 

superficiais sugerem rituais de longa duração. 

 

 

 

 

 

                                                 
89 A incineração dos objetos pessoais dos mortos durante os rituais de sepultamento é tratada por Viertler (1991) em 
registro etnográfico dos funerais Bororo. 
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A parafernália ritual registrada na área de sepultamento do Montículo-1 também se 

mostra diferente daquela do Setor N52. Assim, no Montículo-1 verificou-se: 

 

• Presença escassa de artefatos líticos, registrando-se apenas dois artefatos brutos com 

transformações pelo uso, e um artefato lascado em sílex;  

• Presença de parafernália funerária cerâmica também composta principalmente por 

vasilhas de caráter utilitário: vasilhas de formas abertas e volumetria reduzida, com 

antiplástico de concha de uso múltiplo, ou seja, não específico;  

• Presença reduzida de vasilhas de armazenagem. 

 

Nessa área, portanto, o material cultural indica pouca ênfase no consumo coletivo de 

alimentos e no depósito de oferendas. Tais características sugerem rituais mais modestos, talvez 

mais restritos a grupos domésticos. Considerando que a área apresentou apenas sepultamentos de 

crianças de pouca idade, a ausência de vasilhas indicativas de consumo coletivo de alimentos 

durante os rituais sugere a possibilidade de realização de cerimônias menos complexas, que 

envolvessem menor manipulação de bens materiais, para os falecidos na primeira infância. 

 

7.2.2 Características da área de Sepultamentos-II (Setor N52) 

 

A área de sepultamentos do Setor N52 não se caracteriza como “montículo” ou aterro. 

Apresenta, em seu lugar, um acúmulo de blocos de arenito e fragmentos cerâmicos de grossa 

espessura, que foi registrado em superfície90.  

A despeito do desmatamento e de uma aragem da terra sofrida pelo sítio para 

formação de pastagem, entre blocos de arenito ainda foram registrados, in situ, diversos 

fragmentos cerâmicos ainda em conexão, sugerindo que ali teria sido colocada uma vasilha 

grande, possivelmente de alimento ritual, como oferenda e/ou para consumo91.  

                                                 
90  Petrullo (1932) já havia notado, nesse sítio, a marcação de sepulturas com blocos de arenito. 
91 Um detalhado exemplo etnográfico de refeições rituais associadas aos ritos funerários é fornecido por Renate B. 
Viertler em A refeição das Almas, estudo sobre os funerais Bororo, publicado em 1991.  
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O topo da estrutura encontrava-se aflorado. A camada aflorada era formada por 

grandes fragmentos cerâmicos e grandes blocos de arenito, e ficou mais evidente no nível 1 (de 0-

10 cm), crescendo em área, e soltando o material a 17 cm de profundidade. 

Abaixo dessa primeira estrutura perturbada registrada em superfície, duas vasilhas 

grandes, praticamente intactas, foram se evidenciando a partir de 27cm e 25cm de profundidade, 

estando suas bases nas profundidades de 95 cm e de 110 cm, respectivamente. O bojo de uma 

terceira vasilha se evidenciou na parede oeste da área aberta, mas, por limitação de tempo, a 

escavação não foi ampliada naquele sentido.  

Em nível intermediário, entre a estrutura da superfície e as vasilhas enterradas, 

registrou-se ainda uma camada de fragmentos cerâmicos de diversas espessuras, que se estende 

até um pouco abaixo do nível de boca das vasilhas. Nela, os fragmentos cerâmicos apresentam-se 

sem conexão e sem possibilidade de remontagem, sugerindo a composição de uma camada de 

proteção ou de demarcação do nível funerário. Nessa camada, do mesmo modo como aconteceu 

nas áreas de funções domésticas, foram registrados também fragmentos cerâmicos planos, que 

apresentam apenas uma superfície alisada e queimada. 

A hipótese de depósito de urnas funerárias sobre a superfície do terreno (como 

registrado entre alguns grupos etnográficos) foi descartada, pois não foram registrados ossos 

humanos dispersos naquela área, embora grandes e espessos fragmentos cerâmicos em superfície, 

alguns em conexão ou possibilitando remontagem, indicassem que uma grande vasilha havia sido 

quebrada naquele local.  

Na área aberta foram registradas 11 fogueiras, que tinham início próximo às bocas das 

urnas, continuando até suas bases. Algumas contornavam as duas grandes vasilhas cerâmicas ou 

se localizavam entre as mesmas, em alguns níveis somando-se umas às outras.  
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As fogueiras caracterizam-se como manchas de combustão, contendo cinzas, carvão, 

restos faunísticos e ainda algumas vasilhas pequenas quebradas, de prováveis oferendas 

compostas por alimentos.  

Grande quantidade de ossos de peixes, aves e mamíferos foi encontrada nessas 

fogueiras, sendo que alguns deles parecem ter sido depositados inteiros sobre o solo, já que por 

ocasião das escavações parte de seus ossos ainda permaneciam em conexão. Registraram-se 

também algumas pequenas vasilhas quebradas in situ com restos de peixe. Diversos crânios de 

preá (Cavia sp) e restos de tatu (Dasypodidae) também foram coletados nesta área.  

Os restos faunísticos provenientes de uma das áreas de sepultamento, analisados pela 

arqueóloga Paula Nishida, mostraram-se menos abundantes do que os da área de cozinha, mas 

apresentam uma maior variedade de categorias faunísticas e uma maior ocorrência de espécies 

não pisciformes, o que parece indicar o consumo de uma relativa diversidade de itens de origem 

animal por ocasião dos rituais. 

As oferendas também incluíram duas pequenas lâminas metálicas em forma de cunha 

com gume em uma das extremidades. Dado o contexto temporal do sítio, essas peças metálicas 

são de grande interesse, podendo ter chegado aí através dos primeiros exploradores espanhóis, 

que entraram na região no século XVI92.  

Pode-se sugerir que o enterramento das urnas depositadas no fundo de áreas escavadas 

no solo fosse acompanhado por uma série de fogueiras onde se preparava e/ou dispensava os 

restos dos alimentos ofertados aos mortos e/ou consumidos durante os rituais de sepultamento. O 

enterramento das urnas se daria de maneira paulatina, já que essas fogueiras são registradas em 

vários níveis da estratigrafia nas imediações daquelas vasilhas rituais, desde suas bocas até as 

suas bases.  

Depois de tampada, a urna seria coberta por uma camada de fragmentos cerâmicos 

e/ou por uma laje de argila crua, queimada apenas por cima, in situ, sobre a qual seriam 

colocadas outras vasilhas cerâmicas contendo alimentos como oferendas ou para consumo 

coletivo. Destacavam-se, em superfície, fragmentos de uma grande vasilha de armazenagem que 

                                                 
92 O grande interesse das populações ameríndias por artefatos de metal no início da colonização européia é tratado 
por Granero (1993), e também citado por Monteiro (1992) para grupos Guarani no Brasil Meridional.  
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poderia ter sido usada para acondicionamento de líquidos, a exemplo de bebida fermentada de 

milho ou mandioca - a chicha, cujo consumo é registrado na região desde os primeiros relatos 

coloniais até os dias de hoje. Blocos de arenito seriam então usados tanto para escorar essa 

grande vasilha quanto para marcar o local da sepultura. 

 

Algumas características gerais dessa área de sepultamento podem ser elencadas: 

 

• A estrutura pode ser entendida como sendo composta por três camadas de materiais: a 

primeira, em superfície e subsuperfície, composta por blocos de arenito e por vasilhas 

cerâmicas cujas bases alcançam uma profundidade de cerca de 17 cm; a segunda, 

intermediária, formada por uma camada de fragmentos cerâmicos e/ou argila crua, cuja 

base está a 29 cm de profundidade; e a terceira, composta por urnas e vasilhas funerárias 

registradas a partir de 25 cm até 110 cm de profundidade, acompanhadas por oferendas de 

natureza diversa e por fogueiras contendo restos faunísticos; 

• As vasilhas funerárias enterradas foram registradas a partir de sua tampa ou de sua boca, a 

27 cm (vasilha grande de caráter doméstico), e 25 cm de profundidade (urna com 

esqueletos); 

• Presença, em vários níveis de fogueiras com abundantes restos faunísticos, associadas às 

urnas, desde as suas bocas até as suas bases; 

• Presença, em vários níveis, de oferendas depositadas, tais como: lâminas de machados, 

restos ósseos de animais inteiros, cerâmica decorada, e pequenas vasilhas contendo restos 

faunísticos sobre fogueiras e/ou sobre o solo; 

• Extrema organização na distribuição dos vestígios enterrados, podendo-se dizer que nada  

havia “fora do lugar” na estrutura funerária, ou que não tivesse sido intencionalmente 

colocado;  

• Presença de alguns artefatos líticos, embora em quantidade reduzida: um almofariz e dois 

maceradores em arenito; um furador e um raspador em matérias primas microcristalinas.  
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• Presença de maior freqüência de vasilhas abertas de uso social, específicas para servir, 

confeccionadas com antiplástico de caco moído e/ou grãos de quartzo, em relação às 

dem is áreas; 

• Presença de grandes vasilhas de armazenagem, de uso inferido para acondicionamento de 

alim o coletivo.  

bserva-se ainda que as duas áreas de sepultamento abertas (Montículo-1 e Setor 

N52) não receberam escavações em toda a sua extensão e, portanto, ainda não foram obtidas as 

dimensões reais desses cemitérios. 

mbora haja certas características semelhantes entre as duas áreas de sepultamento, 

algumas diferenças marcantes identificadas aumentam ainda mais a variabilidade já registrada 

nos padrões funerários dos grupos associados à ocupação Descalvados.  

erificou-se, por exemplo, que nem todas as áreas de sepultamento estão em 

montículos, caso em que sua localização pode estar marcada por estruturas afloradas, compostas 

de blocos rochosos e/ou vasilhas cerâmicas, e ainda protegidas por camadas de fragmentos 

cerâmicos. 

o mobiliário funerário da área de sepultamentos do Montículo-1 registra-se baixa 

ocorrência de vasilhas de uso social, específicas para servir, enquanto preponderam vasilhas de 

antiplásticos de concha, e de formas e volumetrias que remetem a funções utilitárias de cozinhar 

e tostar, e a grupo doméstico. 

nquanto isso, na área de sepultamentos do Setor N52 estão presentes todas as 

categorias e formas de vasilhas, com grande ênfase naquelas de uso mais específico para servir 

(tigelas) e armazenar (restringidas de borda infletida) pequenos volumes, adequadas para o 

depósito de oferendas de itens valiosos ou raros, e de altas volumetrias, adequadas para 

armazenagem de grandes quantidades de alimentos líquidos para consumo coletivo. 

al variabilidade, apresentada pela parafernália ritual dessas duas áreas de 

sepultamento, pode estar relacionada ao seu uso específico para classes de idade distintas. 

Enquanto a área de sepultamento de adultos (Setor N52) reproduz todos os itens cerâmicos e 

a

entos de consum
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líticos presentes na cultura material do grupo, na área de sepultamento de infantes (Montículo-1) 

apenas os itens utilitários de uso do grupo doméstico se fazem representar.  

Desta forma, o sítio Jacaré fornece mais um aspecto da complexidade das práticas 

mortuárias da ocupação Descalvados.  

Há ainda que se comparar a área de sepultamento de adultos do sítio Jacaré, 

representada pelo Setor N52, com as áreas de funções domésticas escavadas no Montículo-3 e no 

Montículo-4. 

A despeito da profusão de vestígios que se concentram especialmente nas cozinha e 

que causam impressão de aparente desorganização (vide croquis das Áreas de Processamento, 

Armazenagem e Cozinha), a maneira como são organizados os elementos da cultura material em 

cada um desses contextos parece não diferir muito entre si. A diferença no registro arqueológico 

parece estar mais na densidade dos materiais arqueológicos do que na sua natureza ou na sua 

organização espacial.  

Em ambos os contextos, tanto doméstico como ritual, estão presentes os mesmos 

elementos organizadores do cotidiano. Ali estão as grandes vasilhas de armazenagem, a 

utensilagem lítica e cerâmica para o processamento dos alimentos, as fogueiras para o cozimento 

do peixe e para a tostagem dos grãos. Ali estão as vasilhas pintadas de servir, e os pequenos 

recipientes de guardar os adornos e outros elementos de difícil obtenção.  

Ali também estão os restos do banquete ritual e das oferendas em alimentos. Embora 

em quantidade menor do que na área de cozinha, os restos faunísticos da área de sepultamentos 

apresentam uma maior variedade, reafirmando o ideal de abundância diante do morto e da própria 

sociedade. 

Em contexto funerário é como se fosse recriado para o morto o universo cultural: ali 

está representada, e com o maior requinte possível, toda a tralha doméstica: as melhores peças de 

louça, os mais bonitos adornos, as melhores armas, pequenas quantidades de matérias-primas 

raras, alguma utensilagem lítica, e elementos exógenos de difícil obtenção.  Ou seja: o morto é 

munido de toda a tralha do cotidiano, representada pelas peças de maior requinte, adquirindo, 

então, o caráter de parafernália ritual.  
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Ou ainda: o morto é paramentado com todos aqueles elementos que caracterizam o 

grupo culturalmente e, portanto, em certo nível ele representa o grupo como um todo. Nele a 

sociedade se espelha e por ele se faz representar.   

De outro lado, a ostentação e o esbanjamento, que de certa forma são praticados para 

suprir o morto, e que vêm a suprimir bens materiais dos vivos, não deixa de exigir a sua 

renovação, induzindo a produção de novos bens em substituição aos que foram ofertados, 

consumidos ou simplesmente destruídos durante os ritos funerários, e incitando à renovação do 

próprio cotidiano. 

 

 

* 
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CAPÍTULO 8 

O ESPAÇO NA ARQUEOLOGIA DO PANTANAL DE CÁCERES 

 

 

Com a obra Spatial Archaeology, publicada postumamente em 1977, David Clarke 

procurou sistematizar o corpo teórico da informação espacial em arqueologia, considerando as 

diferentes abordagens, tendências e inspirações que até então norteavam os estudos espaciais. De 

acordo com o autor, os estudos espaciais em arqueologia formariam um conjunto “miscelâneo e 

desconexo”, apoiando-se em bases teóricas desenvolvidas por outros campos de conhecimento, 

tais como a economia, a geografia, a arquitetura e a etnologia (Clarke 1977, p. 1, 5). 

A despeito dos esforços de alguns autores para a organização de um corpo teórico para 

tratar do espaço, e que resultaram em algumas obras-referência para a Arqueologia (a exemplo de 

Chang 1968, Hodder & Orton 1975, Clarke 1977, entre outros), a situação identificada por Clarke 

parece não ter se alterado nas últimas décadas. 

 

8.1 Fragmentos de uma antropologia do espaço 

 

Na busca por um suporte teórico para a discussão e interpretação de dados arqueológicos 

espaciais, esbarra-se numa ausência de uma teoria antropológica do espaço. O arqueólogo acaba 

tendo que se socorrer em modelos emprestados de outros campos disciplinares e especialmente 

em exemplos etnográficos de grupos culturais específicos. 

Considera-se ainda, que a Arqueologia vem se dedicando mais às questões do espaço do 

que a própria Etnologia (Clarke 1977, p.27). Todavia, podemos contar com alguns “fragmentos” 

teóricos antropológicos que nos permitem fundamentar uma interpretação do espaço enquanto 

construção cultural. 

 

“Porque o universo não existe senão enquanto é pensado e porque 

ele não é pensado totalmente senão pela sociedade” (Durkheim 198, 

p. 239). 
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Emile Durkheim, ao criar a idéia de “categoria”, lhe atribuiu uma origem social - a 

sociedade estaria na raiz de todos os conceitos. De acordo com a antropóloga Denise Maldi, essa 

premissa teria aberto o caminho para uma etnografia do espaço, já que este seria uma 

representação coletiva, uma categoria da sociedade (grifo nosso). A perspectiva durkheimiana do 

espaço, enquanto representação coletiva, teria assim motivado “um vasto campo de pesquisa 

etnográfica dentro do estudo mais geral das representações coletivas e, na sua forma mais 

moderna, do espaço como construção cultural” (Maldi 1995, p. 80). 

Dentro da linha da Antropologia Social, a organização do espaço traduziria ou mesmo 

retrataria as sociedades que a teriam produzido, o que está bem sintetizado na colocação de Maldi 

de que “não há espaço enquanto abstração, mas enquanto uma representação coletiva que tem 

como modelo a própria sociedade” (Op. cit, p. 79).  

Assim, a partir dos paradigmas da Antropologia Social, gerações de antropólogos têm 

relacionado organização do espaço à organização das próprias sociedades. Especialmente Marcel 

Mauss, discípulo de Durkheim, com seu conceito de território ou estabelecimento (settlement), e 

Lévi Strauss, com sua abordagem estruturalista, forneceram modelos para o tratamento do 

espaço. 

Mauss designou como Morfologia Social a ciência que estuda o substrato material das 

sociedades (grifo nosso), isto é, “a forma que elas assumem ao estabelecerem-se no solo, o 

volume e a densidade da população, a maneira como esta se distribui, bem como o conjunto de 

coisas em que se assenta a vida coletiva” (Mauss 1974, p. 237).  

Considerando que a investigação arqueológica baseia-se, principalmente, em restos 

materiais e na sua distribuição no espaço, o conceito de Mauss é bastante oportuno para o 

arqueólogo, estabelecendo uma relação das sociedades com suas bases materiais e com as 

diferentes formas de ocupação do espaço. 

 

A Arqueologia tem feito amplo uso do conceito decorrente da idéia de morfologia social, 

desenvolvido por Mauss para definir estabelecimento ou assentamento, a partir do estudo da 

sociedade esquimó: 
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“A verdadeira unidade territorial é antes o estabelecimento (settlement), nome pelo 

qual designamos um grupo de famílias aglomeradas e unidas por laços especiais, que 

ocupam um habitat pelo qual se distribuem desigualmente conforme a quadra do 

ano, mas que, como se verá, constitui seu domínio. O estabelecimento é o maciço de 

casas, o conjunto dos lugares das tendas e dos lugares de caça marinha e silvestre, 

que pertencem a um número determinado de indivíduos, ao mesmo tempo que o 

sistema de caminhos e picadas, de canais e portos praticados por tais indivíduos e 

onde eles constantemente se encontram. Isso tudo forma um todo que tem a sua 

unidade e todas as características distintivas pelas quais se reconhece um grupo 

social limitado” (Mauss 1974, p. 251). 

        

Desta forma, Mauss relaciona a organização do espaço com os diversos aspectos da vida 

coletiva, nos seus aspectos econômicos, sociais, religiosos e jurídicos, e que são de certa forma, 

acessíveis por meio da investigação arqueológica. Sua definição está associada ao conceito de 

territorialidade, e fornece as bases para o conceito de sistema de assentamento (settlement), ou 

sistema de sítios, amplamente usado na arqueologia (a exemplo de Willey 1953; Flannery 1976; 

Clarke 1977; de Blasis 1996; entre outros). 

Na etnologia brasileira tiveram também ampla aplicação os modelos estruturalistas 

levistraussianos, como os trabalhos desenvolvidos por Da Matta (1976), Lopes da Silva (1983), 

Caiuby Novaes (1983), e Ramos-Costa (1985). Os primeiros usaram esses modelos no estudo de 

populações do tronco lingüístico macro-Jê (grupos Timbira, Xavante e Bororo, respectivamente), 

e a última, para os Paresi, de língua Aruak.  

Um dos principais modelos é o de uma gradação entre a cultura e a natureza, na qual, o 

caráter social dos espaços estaria mais fortemente materializado no centro da aldeia, afrouxando-

se gradativamente até chegar ao espaço natural, não socializado, ou não humanizado. 

                          

 

 CULTURA ------------------------------------------------------------------------NATUREZA 

    centro               periferia               roças               floresta  
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Da Matta (1976:61-65) utiliza o mesmo modelo para explicar a organização espacial dos Jê-

Timbira; Lopes da Silva (1983:44) e Caiuby Novaes (1983b) também o aplicam, aos Xavante e 

aos Bororo, respectivamente. A citação de Caiuby Novaes exemplifica bem a aplicação do 

modelo: 
 

“O Universo Bororo é assim constituído de uma série de espaços adjacentes, a partir 

de um ponto central – o pátio e a casa dos homens – onde se situa o domínio da 

cultura por excelência, sendo seguido imediatamente pela periferia das casas, pela 

clareira do aije-muga, pelas roças e, finalmente, pelo mato e a floresta”.(Caiuby 

Novaes 1983b, p.71). 

 

Para as aldeias, o modelo da contraposição centro x periferia, representado sinteticamente 

a seguir, também teve ampla aplicação. 

CENTRO x PERIFERIA 

praça x casas 

espaço masculino x espaço feminino 

social, político, ritual x familiar, doméstico 

 

Lopes da Silva coloca que:  

“ a oposição entre o espaço periférico, doméstico, domínio feminino e o espaço central, 

jurídico, público, nas aldeias dos índios Jê do Brasil Central foi notada, descrita e 

analisada pela maior parte dos autores que se dedicaram a essas sociedades” (Op. cit:, 

p.53). 

 

Sylvia Caiuby Novaes também observa:  

“a periferia constituída pelas casas corresponde à esfera doméstica e feminina da 

sociedade Bororo, ao passo que o baimana gajewu e o bororo correspondem à esfera 

jurídica, política e ritual desta sociedade que, embora ocasionalmente freqüentados 

pelas mulheres, caracterizam-se por ser uma esfera tipicamente masculina” (Op. cit:, p. 

59). 
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Haveria uma atribuição de diferentes significados aos distintos espaços, cuja articulação 

teria um caráter organizador entre o social (centro), o doméstico (círculo periférico de casas) e o 

não humanizado (floresta).  

No entanto, alguns autores já mostraram que não só o pátio central da aldeia possui caráter 

social.  

Romana Ramos Costa (1985), que estudou os Paresi, coloca que “o pátio, a casa e a área 

posterior contígua à mesma formam um continuum que pode ser percebido como uma variação 

do mais ao menos social” (Op. cit, p:119), mas identifica, além do pátio, também a casa como um 

outro espaço social fundamental, onde se realizam, por exemplo, parte das festas de chicha, a 

reclusão das meninas púberes, o sepultamento dos mortos, entre outros eventos (Op. cit, p:122-

123). 

Caiuby Novaes (1983, 1986), por sua vez, também evidencia a realização de importantes 

etapas dos funerais Bororo no ambiente interno das casas, além de outras etapas dos rituais 

funerários e de iniciação masculina num espaço externo ao círculo da aldeia, denominado 

baimana gajewu.  Para a autora, a casa é palco da dinâmica da vida social da aldeia, e no caso dos 

Bororo, “aquilo que ocorre no centro da aldeia é simplesmente a formalização ou oficialização 

pública do que já foi vivido, discutido e até mesmo decidido na esfera doméstica” (Caiuby 

Novaes 1986, p.96).  

Há que se relativizar, portanto, a rígida geometria do modelo pátio interno x círculo de 

casas, para extrair o que ele de fato propõe em relação às diferentes categorias de espaço. Esses 

espaços de essência diversa, aos quais se atribuiria diferentes usos e significados, antes de serem 

antagônicos possuem um caráter organizador da vida coletiva, e fornecem o ambiente para o 

exercício da prática social em seus diferentes níveis de interação.  

Desta forma, o modelo espacial estruturalista pode ser muito útil na discussão dos espaços 

internos dos sítios, à medida que permite a identificação de “categorias” de espaços, apreensíveis 

através de suas funções inferidas. Tais funções, por sua vez, indicadas pelos vestígios materiais 

remanescentes e por sua estruturação no registro arqueológico, fornecem o elo entre a cultura 

material e aspectos não materiais da cultura. 
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8.2 Distribuição espacial dos sítios registrados no Pantanal de Cáceres 

 

A partir de diferentes escalas de vestígios: sítios, estruturas e materiais arqueológicos, agora 

pode-se examinar como se dá a sua distribuição espacial.93 

Como já foi colocado, os dados obtidos pela investigação realizada permitem a discussão de 

questões espaciais em diversas escalas.  

Numa escala macro-regional podem ser tratadas questões ligadas ao surgimento das grandes 

aldeias de populações ceramistas já registradas em diversas outras regiões brasileiras, a exemplo 

do Planalto Central e da Amazônia Meridional. 

 Numa escala regional, desde o questionamento do modelo geral vigente da ocupação pré-

colonial do Pantanal, passando pelas distintas funções de diferentes sítios dentro de um sistema, 

até as funções distintas dos espaços dentro de um mesmo sítio.  

Como resultado mais amplo, pode-se propor um refinamento ou mesmo uma revisão do 

tradicional modelo de ocupação das terras altas x ocupação das terras baixas para o Pantanal.  

Na região do Alto Paraguai, pesquisas arqueológicas levaram à construção de modelos que 

vieram a associar os sítios conhecidos como “aterros”, que ocorrem na planície alagável, a grupos 

ceramistas de pescadores-caçadores-coletores, que teriam produzido a cerâmica arqueológica 

conhecida como Pantanal (conforme Rogge e Schmitz, 1992, 1994, 1996; Schmitz et al., 1998; 

Oliveira, 1999/2000, 2002). Paralelamente, a ocupação pré-colonial das terras consideradas mais 

altas no Pantanal é atribuída a grupos horticultores (Peixoto, 1995; Oliveira, 1995, 1999/2000, 

2002; Schmitz et al., 1998). 

Na região mais setentrional do Alto Paraguai, ou seja, no Pantanal de Cáceres, as evidências 

arqueológicas parecem indicar uma situação diversa. 

Primeiramente, deve ser entendido que os conceitos de “terras baixas” e de “terras altas” 

para o Alto Paraguai precisam ser mais bem definidos. A realidade mostra que o uso dessas duas 

                                                 
93 É oportuno esclarecer que não se trata aqui de empreender uma “análise espacial” no sentido de Clarke ou de 
Hodder, tarefa que demandaria um programa muito mais intenso de levantamentos e escavações, de impossível 
realização no âmbito de um programa de pós-graduação, mas de realizar, ainda que em caráter exploratório, um 
encaminhamento preliminar de questões a partir da distribuição dos vestígios arqueológicos no espaço. 
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grandes categorias faz com que sejam ignorados outros componentes paisagísticos, de um variado 

mosaico. Um estudo mais refinado da geomorfologia do Pantanal se faz aí necessário. Os 

próprios ocupantes do Pantanal, tanto em tempos pré-coloniais quanto nos dias de hoje, 

diferenciam um rol de elementos paisagísticos, por eles entendidos e manejados de diferentes 

maneiras ao longo dos ciclos anuais e plurianuais de cheias e secas que caracterizam esse 

ambiente peculiar.  

Aí, grupos culturalmente distintos ocuparam o mesmo ambiente. Os grupos pescadores-

caçadores-coletores deixaram seus vestígios não só nos aterros, mas também em assentamentos 

implantados sobre cordilheiras94 e ainda nas barrancas altas dos rios95, tanto no contexto das 

baías como junto ao próprio rio Paraguai. Por outro lado, os grupos cultivadores deixaram 

contundentes vestígios não só em sítios de terra firme, ou implantados nas cordilheiras, mas 

também em aterros da planície alagável, realizando aí até mesmo sepultamentos96.  

Isso já nos permite considerar equivocada a idéia de duas populações distintas ocupando 

nichos ecológicos específicos. Embora os dois grupos tenham explorado os mesmos nichos, 

caracterizavam-se por marcantes diferenças culturais, quer no sistema de subsistência, quer na 

organização social, quer na cultura material, o que põe por terra qualquer tentativa de explicação 

determinista-ambiental para a adaptação humana, tão tentadora em um ambiente tão específico 

como o Pantanal.  

Desta forma, o modelo grupo pescador-caçador-coletor ocupando a planície alagável com 

aterros versus grupo horticultor ocupando as terras altas vem a ser, na verdade, um esforço de 

estabelecimento de um padrão normativo de ocupação para o Pantanal Mato-grossense, mas que 

não é sustentado pelos dados arqueológicos obtidos no Pantanal de Cáceres. Aqui, os dados 

arqueológicos demonstram exemplarmente como grupos culturais distintos podem ocupar o 

mesmo ambiente, desenvolvendo, cada qual, técnicas e estratégias próprias, resultando em formas 

específicas de adaptação.     

                                                 
94 A exemplo dos sítios Bananal do Acuri e Arrozal Nativo, ambos descobertos nos levantamentos realizados no 
âmbito da presente pesquisa. 
95 A exemplo do Aterro Bambuzinho do Alexandre e Aterro do Augustinho. 
96 A exemplo dos Aterros Palácio, Jacarezinho, Marimbondo, Mata Escura, Carajás, entre outros (Migliacio 2000). 
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Na planície alagável do Pantanal Mato-grossense, as diversas funções desempenhadas por 

distintos sítios já foram sugeridas pelos estudos de Schmitz et al. (1998) para o Pantanal de 

Corumbá (MS) e por Migliacio (2000) para o Pantanal de Cáceres, encontrando sustentação 

também nos dados etnográficos e etnoarqueológicos apresentados por Oliveira (1995; 2002) para 

os grupos Guató.  

No contexto do Alto Paraguai, dada a ampla difusão da construção de aterros pré-coloniais 

para ocupação de áreas alagáveis (cf. Schmitz et al 1998; Oliveira 1995, 2002; Migliacio 2000; 

entre outros) e a sua alta visibilidade na paisagem, pode-se considerar a possibilidade de que 

essas estruturas de terra tenham desempenhado outras funções, além daquela de obtenção de 

plataformas livres de inundações, tais como a de comunicação de estruturas sociais e a de 

controle do território (conf. Oliveira 2002).  

Para o Pantanal de Cáceres, tal proposta decorre ainda da variabilidade das dimensões dos 

sítios e da densidade e natureza do material arqueológico. Assim, alguns aterros parecem ter 

servido apenas como ponto de apoio, como acampamento de passagem, outros como cemitério 

e/ou como habitação, alguns podendo ter chegado a alcançar o status de “core”, sediando eventos 

de caráter social e ritual (Migliacio 2000).  

Da mesma maneira, os extensos sítios cerâmicos implantados sobre cordilheiras, como o 

Descalvados-I e o Jacaré, ou em terraços aluviais, a exemplo dos sítios Barranco Vermelho, 

Santo Antônio das Lendas, Carne Seca, ou ainda em terra firme, a exemplo dos sítios Cavalhada 

e Facão, parecem também ter desempenhado diferentes funções no âmbito de um sistema. 

A área ora em estudo, posicionada entre dois grandes componentes geomorfológicos do 

Alto Paraguai – Depressão do Alto Paraguai e Planícies e Pantanais Mato-grossenses, e tendo 

ainda numa área limítrofe trechos da Província Serrana, parece ter contemplado um trecho 

exemplar. 

No levantamento de sítios, embora não tenhamos realizado uma cobertura total da área – 

dada a dificuldade de acesso a significativas áreas no Pantanal97, e ainda a presença marcante de 

                                                 
97 No Pantanal, muitas áreas permanecem inacessíveis, não ficando secas o suficiente para acesso terrestre, nem 
apresentando água o suficiente para serem acessadas de barco. 
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animais silvestres98, consideramos satisfatório para os objetivos atuais, a identificação de um 

conjunto de sítios próximos, de duas distintas filiações culturais. No entanto, ainda não é demais 

alertar para o caráter exploratório desse trabalho. 

O “recorte” geográfico do tipo catchment area em torno de um sítio conhecido (MT-PO-01) 

mostrou-se bastante adequado para nortear o levantamento de sítios, já que pôde ser emicamente 

aferido, e contemplar componentes paisagísticos e áreas de recursos diversos. 

Pode-se observar que a área em estudo é, em grande parte, composta por baías e vazantes, e 

que as áreas naturais possíveis para uma ocupação permanente são aquelas representadas pelas 

cordilheiras (diques marginais). Haveria ainda a alternativa tecnológica da construção de aterros, 

bastante praticada no Pantanal em tempos pré-coloniais, como já mostraram estudos anteriores.  

As áreas altas, como a Serra Boiada e o Morro São João, poderiam ter sido usadas como 

locais de atividades específicas, tais como obtenção de matérias primas líticas, no caso o arenito, 

ou ainda como mirantes, ou seja, observatórios, já que oferecem uma ampla visão, de uma 

extensa área. Para permanência prolongada essas áreas não seriam adequadas, dada a sua 

declividade acentuada e o substrato rochoso superficial – são compostas, na verdade, por 

afloramentos de arenito. 

Já as áreas alagadas, como as baías, as vazantes e ainda, os cursos d’água tais como os 

corichos e o próprio rio Paraguai, seriam áreas de exploração de recursos lacustres e fluviais, 

além de representarem os principais canais de locomoção e transporte. A rica fauna aquática e o 

arroz do Pantanal, entre outros produtos silvestres, supririam em grande parte, as necessidades 

alimentares. A artesanía sobre espécies de madeira disponíveis nas cordilheiras garantiria o 

eficiente e imprescindível meio de locomoção e transporte representado pela canoa a remo. À 

exceção das matérias primas líticas utilizadas para a produção de artefatos, que seriam mais 

escassas ou teriam que vir de fora, os demais recursos principais tais como madeira para 

produção de canoas, argila para produção da cerâmica e ainda os recursos alimentares obtidos 

pela caça, pesca e coleta, estariam presentes no interior da própria catchment area, representando 

problema de abastecimento apenas no caso de um esgotamento por intensificação da exploração.  

                                                 
98 Muitas vezes temos que interromper escavações ou levantamentos, devido à presença de onças, abelhas, ou ainda a 
passagem de porcos-do-mato. 
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Já para atividades de plantio a situação seria mais delicada, pois as terras disponíveis seriam 

aquelas das cordilheiras, de aptidão agrícola muito limitada para suportar cultivos de caráter 

permanente ou uma agricultura intensiva99. Essa situação poderia ter representado um fator 

limitante para a ocupação dos grupos cultivadores, levando-os a adotar múltiplas estratégias de 

subsistência, conjugando o cultivo à exploração intensiva de recursos lacustres e fluviais, 

conforme já sugerido anteriormente (Migliacio 2000).  

 

8.3 Distribuição intersítios na área em estudo 

 

Com os sítios selecionados entre aqueles registrados nos trabalhos de campo dentro de um 

raio de 5 km em torno do sítio Descalvados-I, já podem ser tratadas questões relativas a sistemas 

de sítios. 

Os sítios registrados dentro do presente recorte geográfico estão sobre cordilheiras, sendo 

que um deles provavelmente pode ser caracterizado como aterro sobre cordilheira (sítio Bananal 

do Acuri). Os demais são sítios distintos, no que tange à sua formação, dos sítios de aterro, por 

nós estudados anteriormente (vide Migliacio 2000), estando implantados sobre cordilheiras, áreas 

naturalmente mais elevadas. Dado que o material cultural presente nos sítios agora em estudo é o 

mesmo que aquele registrado nos aterros da planície alagável, pode-se considerar que estamos 

ampliando o conhecimento regional sobre o sistema de sítios. 

Os sítios do conjunto em estudo como já foi visto, apresentam material cultural associado a 

duas ocupações ceramistas, consideradas culturalmente distintas. Considerando a grande 

proximidade geográfica existente entre esses sítios - 2,7 km e 3,3 km -, é evidente que, se as 

datações realizadas tivessem indicado a possibilidade de uma concomitância entre as ocupações, 

seria impossível não ter ocorrido intenso contato entre os seus ocupantes.  

No entanto, o material datado proveniente do sítio Bananal do Acuri, associado à ocupação 

Pantanal, e a cerâmica Pantanal do sítio Arrozal Nativo forneceram datas muito mais recuadas do 

que os materiais provenientes dos sítios e associados à ocupação Descalvados, indicando uma 

não concomitância entre eles. Tal resultado, embora não seja conclusivo em relação aos possíveis 
                                                 
99 As limitações relacionadas à aptidão agrícola na região do Pantanal de Cáceres já foram tratadas no inicial.   
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contatos que poderiam ter mantido os dois distintos grupos culturais no âmbito de uma área mais 

ampla do que aquela do recorte adotado, não permite que avancemos, por ora, nessa discussão.  

Entre os sítios que apresentam material Pantanal, parece haver também algumas diferenças. 

Enquanto o Bananal do Acuri (MT-PO-142) apresenta-se como um aterro com material 

arqueológico em alta densidade, o Arrozal Nativo parece ter representado um sítio de atividade 

limitada, dado a relativa baixa densidade de material arqueológico, e a sua natureza, que parece 

apontar para ocupações por grupos diversos.  

Considerando apenas os sítios onde está presente o material cultural Pantanal, o seu atual 

registro em cordilheiras acrescenta nova modalidade, diferente daquela representada pelos aterros 

na planície alagável, alternativa que já era considerada possível, mas que ainda não havia sido 

registrada no âmbito do Pantanal de Cáceres.   

Entre os sítios que apresentam vestígios da ocupação Descalvados (MT-PO-01, MT-PO-02, 

e MT-PO-143), a variabilidade intersítios apresentada pelo seu material cultural e pela sua 

densidade, é ainda reforçada pelas características da implantação dos sítios paisagem, e numa 

perspectiva sincrônica aponta para um sistema de sítios. 

Como já foi visto anteriormente, o registro arqueológico representado pelo sítio 

Descalvados-I (MT-PO-01) comporta-se, em relação ao material lítico, de forma bastante 

peculiar no contexto do Pantanal de Cáceres.   

Enquanto todos os sítios que foram objeto de coleta sistemática até o momento, incluindo-

se os aterros que já foram por nós pesquisados (vide Migliacio 2000) em área contígua à do 

projeto em tela, apresentaram quase exclusivamente artefatos prontos, o sítio Descalvados-I 

apresenta áreas com denso refugo de lascamento, evidenciando a produção de adornos 

localmente, embora as matérias primas possam ser exógenas, ou de difícil obtenção.  

Isso sugere para esse sítio a função de oficina lítica e um caráter de porto, isto é, de 

assentamento de maior acesso a influências e a contatos externos. Esse aspecto estaria indicando 

funções específicas para esse assentamento, o que poderia lhe conferir determinada posição 

hierárquica no sistema de sítios.  

Devido às matérias primas consideradas exógenas ou de difícil obtenção (rochas 

microcristalinas silicosas e rochas de origem vulcânica), utilizadas na confecção dos artefatos, 
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especialmente representados por adornos e lâminas de machado, e a sua presença recorrente 

como acompanhamento funerário em sepultamentos que apresentam grande variabilidade 

mortuária, a manipulação, circulação e uso desses artefatos poderiam envolver posições de 

prestígio e hierarquias, bem como situações de contatos intergrupais. 

Os aterros pré-coloniais e mesmo outros sítios localizados em cordilheira ou em terra firme 

apresentam artefatos elaborados sobre as mesmas matérias primas líticas, ao mesmo tempo em 

que ocorre uma ausência de refugo de sua indústria100. No sítio Descalvados-I, ao contrário, a 

quantidade de refugo é marcante. 

Por sua vez, o material cerâmico do sítio Descalvados-I também apresenta um 

comportamento que o diferencia dos demais. A presença predominante de uma cerâmica com 

antiplástico de concha triturada, à qual foi possível atribuir um caráter utilitário, soma-se a uma 

aparente ausência de vasilhas com pintura geométrica, típica da cerâmica Descalvados, entendida 

como de uso social e ritual. Por outro lado, esse sítio apresenta ainda uma cerâmica de decoração 

incisa, dos tipos impressão de corda e ungulada, que pode ser considerada intrusiva.   

Enquanto isso, no sítio Jacaré (MT-PO-02) está presente a decoração com pintura, e estão 

ausentes as decorações do tipo corda impressa e ungulada. Considerando-se que nesse contexto 

essas últimas cerâmicas são etnograficamente associadas a grupos chaquenhos Guaná e Payaguá 

respectivamente (conforme Gómez-Perasso 1978; Susnik 1994, entre outros), a sua presença no 

sítio Descalvados-I, localizado às margens do rio Paraguai, parece reforçar a idéia de uma 

abertura maior desse sítio para influências externas, e para um acesso mais direto a elementos 

exógenos.  

Já o sítio Jacaré, estaria numa posição mais resguardada, localizado à beira de uma baía, 

distante cerca de 2,7 km do Descalvados-I e, portanto, da margem do rio Paraguai. Poderia ter um 

status diferente daquele do assentamento da beira do rio, o que estaria sendo sinalizado pela 

presença de cerâmica com pintura geométrica vermelha, diagnóstica da cerâmica Descalvados, 

com presença recorrente em contexto funerário e, portanto, ritual.  

                                                 
100 Uma exceção talvez possa ser feita ao sítio Facão, que parece também apresentar um refugo lítico 

significativo, porém não foi ainda objeto de coleta sistemática para uma análise quantitativa para efeitos de 
comparação. 
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Examinemos também a localização dos sítios Jacaré e Arrozal Nativo na mesma 

cordilheira, o primeiro nas proximidades do Morro São João, e o segundo, nas proximidades da 

Serra Boiada, cada um às margens de uma baía, e cada um nas proximidades de uma extremidade 

do arrozal nativo.  

Para a ocupação Descalvados, a proximidade entre os sítios Descalvados-I (MT-PO-01), 

Jacaré (MT-PO-02) e Arrozal Nativo (MT-PO143) sugere um sistema de sítios dentro da 

catchment area, e permitiria a exploração de recursos de diversos ambientes. Pelo Descalvados-I 

se acessaria rapidamente lugares externos à comunidade, por meio do rio Paraguai, podendo esse 

sítio ter desempenhado o papel de porto, além de facilitar o acesso a  locais de pesca em águas 

mais profundas. Os sítios Jacaré e Arrozal Nativo oportunizariam a exploração de recursos 

lacustres, tanto faunísticos como florísticos, a exemplo da farta caça e pesca nas baías e da coleta 

do próprio arroz silvestre. Entre esses dois últimos sítios é possível ainda evidenciar outras 

diferenças, que indicam distintas funções.  

No sítio Arrozal Nativo, a aparente ausência de artefatos que poderiam ser associados a um 

maior sedentarismo, a exemplo das grandes vasilhas cerâmicas, bem como a menor densidade de 

material arqueológico registrada apontam para uma permanência pouco prolongada, sugerindo 

uma função de acampamento para o desenvolvimento de atividades limitadas, como a coleta do 

arroz e de outros produtos silvestres passíveis de coleta, tais como a bocaiúva e o manduvi, além 

do acesso fácil a outros campos de caça, nas proximidades da Serra Boiada.   

O sítio Jacaré, ao contrário, apresenta um conjunto de indicadores de permanência 

prolongada, tais como: formação de refugo orgânico, alta densidade de material arqueológico, 

estruturas de terra, diversos cemitérios, grandes vasilhas de armazenagem, utensilagem lítica de 

porte. Desta forma, esse sítio pode ser considerado de caráter permanente, tanto quanto o MT-

PO-01. Esse modelo é compatível com as informações etno-históricas fornecidas pela crônica 

colonial, de aldeias localizadas no interior, ligadas a aldeias-portos marginais ao rio. 

Considerando os sítios associados à ocupação Descalvados dentro da catchment area 

estudada neste projeto, conclui-se ainda que, a despeito da sua variabilidade funcional, o conjunto 

de sítios representaria apenas uma parte de um sistema de assentamento maior. Tal sistema mais 

amplo incluiria também os sítios de aterro da planície alagável, bem como os sítios de terra-
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firme, localizados em áreas mais altas da Depressão do Alto Paraguai e das imediações da 

Província Serrana. 

Desta forma, aos poucos se vão completando as informações sobre essa interessante 

ocupação pré-colonial, a cuja variabilidade que apresenta, quer nos padrões funerários, quer no 

sistema de assentamento, parece estar relacionada à sua complexidade. 

Numa perspectiva diacrônica, em que o MT-PO-01 seria um pouco mais antigo que o MT-

PO-02, poderíamos cogitar que com as primeiras expedições espanholas, o grupo que ocupava a 

margem do rio tivesse se retirado a uma distância de quase 3 km para o interior, buscando 

resguardar-se do contato externo direto, que se daria através do rio.  

O grupo teria então deixado de produzir adornos, já que o refugo de sua indústria é ausente 

no MT-PO-02. Nesse contexto, poderíamos considerar a possibilidade de que o sistema de 

obtenção das matérias-primas exógenas, ou de circulação de matérias-primas raras poderia ter se 

desmantelado com a chegada dos europeus. A presença de cunhas metálicas, transformadas em 

lâminas de machado, encontradas como oferendas em contexto funerário, somadas a uma 

presença apenas ocasional de adornos líticos nesse sítio, parece compatível com essa hipótese.  

 

8.4  A  Arqueologia brasileira,  

a “aldeia padrão-Jê” e a configuração “tipicamente Aruak”  

 

Antes de iniciarmos o exame da distribuição dos vestígios arqueológicos e da organização 

espacial do sítio Jacaré (MT-PO-02) através dos dados obtidos por meio dos trabalhos de campo, 

é oportuno realizar uma reflexão sobre a busca de padrões morfológicos das aldeias e o 

surgimento das grandes aldeias circulares na pré-história tardia, que corresponde ao contexto 

temporal da ocupação Descalvados. 

Em diversas áreas da América do Sul, o surgimento da aldeia circular com praça central 

parece ter sido concomitante ao adensamento da população e com a intensificação da agricultura, 

que teriam ocorrido no âmbito de um processo pan-regional, iniciado na Amazônia e norte da 

América do Sul, e que teria alcançado, de forma direta ou indireta, áreas mais meridionais e o 

Planalto Central.  



    379 
 

Na Arqueologia Brasileira, o surgimento das grandes aldeias circulares tem sido objeto de 

estudos tanto no Planalto Central (Wüst 1990, 1994; Wüst & Barreto 1999) quanto na Amazônia 

Meridional (Heckenberger 1996, 1999, 2001; Heckenberger, Petersen & Góes Neves 1999).  

Em pesquisas arqueológicas que desenvolveu em território Bororo no Planalto Central, a 

arqueóloga Irmhild Wüst (1990) registrou sítios que apresentaram concentrações de material 

arqueológico dispostas circularmente em torno de uma ampla área que apresentou material 

apenas em baixa densidade. Tais evidências foram associadas a aldeias pré-coloniais que teriam 

surgido na área a partir de 800 d.C., e que apresentariam uma disposição circular de habitações 

em torno de um pátio central, de uso social. Esses sítios, que apresentaram cerâmicas 

arqueológicas conhecidas como Aratu, Uru e Bororo, que têm sido associadas a grupos falantes 

de línguas Jê, acabaram por sugerir à Arqueologia Brasileira, embora de forma não explícita, um 

suposto “padrão-Jê” de aldeia.   

Na Amazônia Meridional, mais especificamente na região do Alto Xingu, Michel 

Heckenberger também registrou, para a mesma faixa temporal, uma série de sítios que 

apresentaram semelhante disposição das evidências, apresentado ainda dimensões mais 

avantajadas e um sistema defensivo composto por valas e fossos. Considerando um macro 

contexto cultural, e a cronologia obtida, o pesquisador atribuiu o surgimento desses sítios à 

chegada de grupos de filiação lingüística Aruak de origem amazônica à região do Alto Xingu. 

Mais do que isso, o autor explicita que a aldeia circular, em conjunto com outros elementos, pode 

ser entendida como um traço cultural prototípico dos Aruak centrais e do sul (Heckenberger 

2001, p.45).    

Desta forma, a configuração das grandes aldeias circulares pré-coloniais da região central 

do Brasil, representada pelo Planalto Central e pela Amazônia Meridional, tem sido associada ora 

a um suposto “padrão Jê” de aldeia, ora a uma configuração “típica Aruak”. 

No entanto, a análise de um conjunto de dados etnográficos, oriundos de estudos de caso 

desenvolvidos com distintos grupos indígenas da América do Sul, evidencia que uma disposição 

circular, semicircular, ou ainda, aproximadamente circular das habitações em torno de um pátio 

central, predomina entre os grupos indígenas presentes no território brasileiro, 
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independentemente de sua filiação lingüística. Tal configuração está presente nas aldeias de 

grupos pertencentes a diferentes troncos e famílias lingüísticas ou ainda, de línguas isoladas101. 

Assim, tanto grupos do tronco lingüístico Macro-Jê (grupos de línguas Timbira, Bororo, 

Xavante, Kayapó-Xikrin, por exemplo), quanto do tronco linguístico Tupi (Kamayurá, Tapirapé, 

Munduruku, Assurini, Suruí, Waiãpi, e ainda os Tupinambá quinhentistas), quanto da família 

Aruak (Paresi, Yawalapiti, Mehinaco, entre outros), da família Karib (Kalapalo, Tiyrió e Waiana) 

ou ainda de línguas isoladas (Nambikwára e Yanomami, por exemplo), apresentam semelhante 

organização espacial das aldeias. 

 
Tabela M – Grupos indígenas do Brasil e morfologia de suas aldeias 

 
 

GRUPO 
 

FILIAÇÃO  
LINGÜÍSTICA 

 

 
MORFOLOGIA 

 
USO DA HABITAÇÃO 

 
USO DA PRAÇA 

 
FONTE 

 
Yawalapiti 
(Complexo 

Xingu) 

 
Aruak 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Grupo doméstico 

constituído por irmãos ou 
primos paralelos com suas 

esposas, filhos e netos 
(família extensa) 

 

 
Masculino 

Casa-das-flautas 

 
Fénelon-Costa & Malhano 

1987: 29;  Sá 1983 

 
Mehinaco 
(Complexo 

Xingu) 

 
Aruak 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Grupo doméstico 

constituído por irmãos ou 
primos paralelos com suas 

esposas, filhos e netos 
(família extensa) 

 

 
Masculino 

Casa-das-flautas 

 
Fénelon-Costa & Malhano 

1987: 29;  Sá 1983 

 
Kamayurá 
(Complexo 

Xingu) 

 
Tupi 

Tupi-guarani 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Grupo doméstico 

constituído por irmãos ou 
primos paralelos com suas 

esposas, filhos e netos 
(família extensa) 

 

 
Masculino 

Casa-das-flautas 

 
Fénelon-Costa & Malhano 

1987: 29;  Sá 1983 

 
Kalapalo 

(Complexo 
Xingu) 

 
Karib 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Grupo doméstico 

constituído por irmãos ou 
primos paralelos com suas 

esposas, filhos e netos 
(família extensa) 

 

 
Masculino 

Casa-das-flautas 

 
Fénelon-Costa & Malhano 

1987: 29;  Sá 1983 

 
Bororo 

 
Macro-Jê 
Bororo 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Famílias nucleares 

aparentadas através das 
mulheres (extensas) 

 

 
Masculino 

Casa-dos-homens 
 

 
Albisseti & Ventureli 

1942:33/35 apud Fénelon-
Costa & Malhano, 1987: 
29; Caiuby Novaes 1983. 

 

                                                 
101 Ver a Tabela M onde estão lançados dados obtidos em diversas fontes. Para a filiação lingüística de cada grupo 
foi utilizada a classificação de Ayron Dall’Igna Rodrigues apud ISA, s/d. 
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GRUPO 

 
FILIAÇÃO  

LINGÜÍSTICA 
 

 
MORFOLOGIA 

 
USO DA HABITAÇÃO 

 
USO DA PRAÇA 

 
FONTE 

 
Krahó, 

Ramkokamekra, 
Apinayé 

 

 
Macro-Jê 

Jê 
Timbíra 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Famílias nucleares 

aparentadas através das 
mulheres (extensas) 

 

 
Masculino 

 
Nimuendaju 1944; Matta 

1976:61/77 apud Fénelon-
Costa & Malhano 1987: 29; 

Ladeira 1983:20/23. 
 

 
Kayapó-Xikrin 

 
Macro-Jê 

Jê 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Famílias nucleares 

aparentadas através das 
mulheres (extensas) 

 

 
Masculino, sem 

construção 

 
Posey 1979:51/57 apud 

Fénelon-Costa & Malhano 
1987: 29; Vidal 1983. 

 

 
Xavante 

 
Macro-Jê 

Jê 

 
Disposição em 

círculo 
(incompleto) das 
casas em torno de 
uma praça central 

 

 
Famílias nucleares 

aparentadas através das 
mulheres (extensas ) 

 
Masculino (warã), 

Conselho-dos-
homens, e ritual 

 
Sá 1982:149 apud Fénelon-
Costa & Malhano 1987: 29; 

Lopes da Silva 1983; Sá, 
1983. 

 

 
Kadiwéu e outros 

 

 
Guaikurú 

 
Disposição 

semicircular em 
torno de uma 
praça central 

 

   
Métraux 1963 apud 

Fénelon-Costa & Malhano 
1987: 29. 

 

 
Tiriyó 

 
Karib 

 
Oval/arredondada 
em torno de uma 

praça central 
 

   
Frikel 1973:11/35 apud 

Fénelon-Costa & Malhano 
1987: 29. 

 
 

Tapirapé 
 

Tupi 
Tupi-guarani 

 
 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 

   
Baldus 1970:140/164 apud 
Fénelon-Costa & Malhano 

1987: 29. 

 
Munduruku 

 
Tupi 

Munduruku 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

   
Murphy 1960:98 apud 

Fénelon-Costa & Malhano 
1987: 29. 

 

 
Yanoáma 

 
Yanomani 

 
Aldeia-casa 

   
Smole 1976 apud Fénelon-
Costa & Malhano 1987: 29. 

 
Tupinambá 

 
Tupi 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 

   
Fénelon-Costa & Malhano 

1987: 30. 

 
Assurini 

 

 
Tupi 

Tupi-guarani 

 
Disposição das 

casas em “U” em 
torno de uma 
praça central 

   
Lukesch 1976:43 apud 

Fénelon-Costa & Malhano 
1987: 30. 

 
Suruí 

 
Tupi 

Tupi-mondé 

 
Disposição das 

casas em “U” em 
torno de uma 
praça central 

 
 

   
Laraia 1972:14/15 apud 

Fénelon-Costa & Malhano 
1987: 30. 
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GRUPO 

 
FILIAÇÃO  

LINGÜÍSTICA 
 

 
MORFOLOGIA 

 
USO DA HABITAÇÃO 

 
USO DA PRAÇA 

 
FONTE 

 
Waiãpi 

 
Tupi 

Tupi-guarani 

  
Famílias nucleares 

 

 
Pátio principal: 

masculino,ritual, 
festas omunitárias; 
pátios secundários: 
reuniões de grupos 

de parentesco 
 

 
Gallois 1983 

 
Waiana 

 
Karib 

 
Casas dispostas 

em círculo 
irregular 

 
Famílias nucleares 

 
Pyroro 

Masculino, vida 
pública, ritual, 
social; casa-de-

recepção 
 

Van Velthem 1983 

 
Halotesu 

 
 

 
Nambikwára 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 
 

 
Famílias nucleares 

 
Masculino, vida 
pública, ritual, 

social; 
casa-das-flautas 

 
Migliacio 1982 

 
Paresi 

 

 
Aruak 

 
Disposição 

circular das casas 
em torno de uma 

praça central 

 
Família extensa 

 
Masculino, social, 

público, 
ritual, Casa-das-

flautas 
 

 
Ramos-Costa, 1985 

 
Parakanã 

 
Tupi 

Tupi-guarani 

 
Casas próximas 

dispostas em duas 
fileiras paralelas 

 
Famílias nucleares 

  
Vidal 1983 

 
Karajá 

 

 
Macro-Jê 

Karajá 

 
Casas alinhadas 
ao longo do rio 

 
Família extensa 

  
Sá 1983 

 
Omágua 

 

 
Tupi 

Tupi-guarani 

 
Casas alinhadas 
ao longo do rio 

 

 
Família extensa 

  
Fénelon-Costa & Malhano 

1987: 30. 

 
OBS Classificação dos troncos e famílias lingüísticas conforme Prof. Ayron Dall’Igna Rodrigues, apud ISA, s/data. 

 

 

Por outro lado, o caso dos Karajá, grupo classificado como do tronco Macro-Jê, é um 

dos raros exemplos etnográficos de aldeia com disposição linear, registrado na literatura102, e o 

grupo Guató, também Macro-Jê, caracteriza-se por um padrão residencial disperso, em famílias 

nucleares. Esses exemplos representam mais uma dificuldade para o estabelecimento de uma 

                                                 
102 Os Omágua, grupo Tupi do Alto Amazonas, hoje extinto, registrado pelas expedições espanholas no século XVI, 
seriam um outro grupo a apresentar aldeias lineares ao longo dos rios.  
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associação direta entre uma determinada organização espacial de aldeia com os grupos de língua 

Jê, ou de grupos de quaisquer outras filiações.  

Desta forma, nos parece bastante difícil sustentar uma associação exclusiva do padrão 

de aldeia circular com as casas dispostas em torno de um pátio central, bem como a construção de 

estruturas defensivas a uma configuração “tipicamente Aruak”, ou a um “padrão Jê de aldeia”. 

Ou seja: qualquer tentativa “culturalista” de associar o traço cultural aqui representado pela aldeia 

circular, a uma determinada identidade, parece resultar infrutífera, já que é presente em diferentes 

grupos e culturas. 

De fato, considerando os dados etnográficos de uma série de grupos indígenas de 

diversas filiações linguísticas, e de diversas regiões do Brasil, Fénelon Costa & Malhano (1987, 

p.87) já haviam tentado estabelecer uma tipologia das aldeias e casas indígenas de acordo com 

critérios lingüísticos, geo-ecológicos e culturais, concluindo que tal tarefa resulta impraticável. 

No seu inventário, estão registrados tanto grupos de línguas diversas que apresentam planos 

gerais de aldeia muito semelhantes, como planos muito distintos entre grupos de mesma filiação 

lingüística. 

Como já havia notado a antropóloga Aracy Lopes da Silva (1983:36): “a maior parte 

dos povos indígenas do Brasil Central dispõe as suas casas de modo a dar à aldeia uma forma 

circular”. Entre os grupos do Planalto com aldeias circulares em torno de uma praça central, na 

qual pode estar localizada a casa ritual de caráter masculino pode-se citar, por exemplo, os Paresi 

(Aruak), os Halotesu (Nambikwára), e os Bororo (Macro-Jê), entre outros.  

No caso dos Jê, a sua associação a essa configuração espacial de aldeia decorre, 

talvez, da percepção de diversos antropólogos que se debruçaram sobre os povos do Planalto 

Central brasileiro, da ocorrência de uma rígida organização espacial daqueles grupos (a exemplo 

de Nimuendaju, Lévi-Strauss, Da Matta, Vidal, Ladeira, Caiuby Novaes, entre outros), e de sua 

expressiva presença naquela região do Brasil.  

A partir dos estudos etnográficos desenvolvidos por Curt Nimuendaju na primeira 

metade do século passado entre diversos grupos indígenas habitantes das savanas do Brasil 

Central, cristalizou-se a idéia de uma organização social caracterizada por metades subdivididas 
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em clãs para aqueles grupos hoje classificados como do tronco Macro-Jê (Lévi-Strauss 1967, p. 

125, 141-142).  

De acordo com Vidal (1983:94), “... trabalhando com os Jê, muitos autores tentaram 

explicações sobre as razões de aldeias redondas, do porquê de uma visão circular e cíclica do 

universo e de um espaço tão nitidamente dividido e estruturado”. 

 

Sylvia Caiuby Novaes (1983), afirma sobre o grupo que “os Bororo têm sempre como 

referência um modelo de aldeia que é circular e é através deste modelo que eles representam a 

sua sociedade e o seu universo” (p:61), e ainda que “as aldeias reproduzem o modelo ideal de 

organização social Bororo. Cada casa está associada a uma linhagem”.  

Utilizando-se de exemplos etnográficos de diversas partes do mundo, Lévi Strauss 

(1967) consolidou a idéia de que o plano da aldeia reflete a estrutura social. No Brasil, o 

antropólogo aponta os Xerente e os Bororo (ambos pertencentes ao tronco Macro-Jê), como 

grupos nos quais a distribuição espacial das habitações é feita de acordo com metades 

exogâmicas, divididas em clãs (Op. cit., p:148). No entanto, alerta para o fato de que a 

organização dualista não constitui um elemento diferencial das populações das savanas, já que 

está presente nas mais diversas regiões da América do Sul, em diferentes grupos culturais (Op. 

cit., p:125-128, 134). 

Por outro lado, a grupos falantes Aruak também tem sido atribuído o padrão de aldeia 

circular, com as casas dispostas em torno de um pátio central. Essa associação parece ter origem, 

em grande parte, em dados etnográficos extraídos das fontes etno-históricas, que registraram 

grandes assentamentos de grupos não filiados ao tronco Tupi-guarani, e que apresentariam essa 

configuração.  

Para os etnógrafos do final do século IX e início do século XX, a que grupos 

poderiam corresponder esses não-Tupi-guarani, que não aqueles de língua Aruak?  

Evidentemente, não poderiam os grupos caçadores-coletores ou agricultores incipientes, alcançar 

o grau de organização necessário para o estabelecimento de grandes e populosas aldeias... A 

despeito do viés evolucionista contido nessa premissa, parece terem sido Aruak os grupos que 

melhor corresponderiam àquele grau de organização, àquela congregação de população numerosa 
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e àquela hierarquização com centralização incipiente de poder político, capaz de refletir a então 

nascente concepção de “cacicado”.  

Diversos remanescentes desses populosos grupos conhecidos pelos primeiros 

exploradores europeus no século XVI nas Antilhas, no norte da América do Sul e na Amazônia, 

foram posteriormente classificados linguisticamente como Aruak, como é o caso dos Mojo e 

Baure do baixo Guaporé, e dos Paresi do alto Juruena. Conhecidos desde o princípio da 

colonização européia, esses grupos seriam a expressão mais nítida da forma de organização para 

a qual se veio a reconhecer um maior nível de complexidade do que aquele dos grupos de 

“floresta tropical”, como foi definida por Julian Steward103. Assim, a gênese do conceito de 

chefatura ou cacicado parece estar imbricada com a própria idealização dos Aruak como 

expressão dessa forma mais complexa de organização.   

Tanto Steward & Faron (1959) como Métraux (1942), baseando-se em grande parte na 

crônica colonial, fazem mais referências à existência de estruturas de fortificação nas populosas 

aldeias da região do Chaco, Alto Paraguai e Guaporé, do que à sua organização espacial.   

Os dados etnográficos mais recuados de que se dispõe sobre as populações ameríndias 

são aqueles contidos nas crônicas quinhentistas, que enfatizam as populações numerosas e os 

grandes assentamentos sem, no entanto, poder atribuí-los a qualquer filiação linguística, que não 

fosse Tupi-guarani. Por sua vez, os grupos menos populosos receberam menores atenções por 

parte dos cronistas, o que é compreensível, se levarmos em conta o seu interesse direto por 

suprimentos agrícolas em larga escala e por mão-de-obra escrava. 

Nos relatos da conquista espanhola da região do Chaco, Alto Paraguai e Guaporé, 

região caracterizada por grande diversidade cultural, embora os assentamentos dos grupos 

cultivadores tenham sido descritos como muito populosos, os dados sobre a forma ou 

organização espacial das aldeias são fragmentários.  Há, no entanto, informações sobre aldeias 

fortificadas com paliçadas e fossos externos, o que sem dúvida, é uma evidência da necessidade 

de adoção de estratégias defensivas, e, portanto, de uma situação em que a guerra teria grande 

destaque.   

                                                 
103 Steward, J. Culture areas of the Tropical Forest. Handbook of  South American Indians, ed. Steward, J., vol.3. 
Bureau of American Ethnology, Bulletin 143, Washington, 1948. 
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Uma das principais fontes sobre a primeira fase da conquista espanhola da região do 

Chaco e do Alto Paraguai são os relatos de Ulrico Schmidl, que teriam sido escritos na Alemanha 

após o autor ter passado quase vinte anos naquela região, onde teria tomado parte nos mais 

importantes acontecimentos (Costa, 1999). Nas edições da obra publicadas em latim e alemão por 

Levinus Hulsius em 1599104, constam ilustrações deste último, reproduzidas também em edição 

publicada em espanhol em 1945105. Diversas dessas ilustrações contém representações de aldeias 

de uma ampla região, que se estende do Prata ao Alto Paraguai. Essas aldeias, seja no caso dos 

Carios, de filiação Guarani, como de outros grupos não-Tupi-guarani, invariavelmente 

apresentam forma circular, com habitações dispostas em torno de um pátio central, e um contorno 

externo com paliçadas de troncos, às vezes duplas, ou até triplas e, em um caso, ainda com um 

fosso externo à paliçada.  

Levando em conta que as ilustrações foram feitas com base nas informações contidas 

nos relatos de Schmidl, pode-se considerar como bastante plausível que sejam fruto de uma 

idealização feita pelos cronistas e pelos ilustradores das crônicas coloniais, que podem ter 

generalizado um padrão de aldeia que mais lhes tivesse impressionado. Mesmo assim, parece 

pouco provável que esse padrão de aldeia tenha sido exclusivo de grupos Aruak.    

Tanto no Alto Xingu quanto no Planalto Central o surgimento das grandes aldeias foi 

situado arqueologicamente por volta do ano 800 d.C. No Planalto Central é arqueologicamente 

associado às cerâmicas Aratu e Uru (Wüst 1990, 1994; Wüst & Barreto 1999), que têm sido 

atribuídas a ancestrais das populações Jê contemporâneas.  Na região do Alto Xingu, parece estar 

inequivocamente associado à chegada de grupos Aruak (conf. Heckemberger 2000).  

Se considerarmos que em ambos os casos as pesquisas arqueológicas demonstraram 

que as aldeias pré-coloniais apresentavam dimensões muito mais avantajadas do que as aldeias 

atuais daqueles mesmos grupos, somos obrigados a considerar que o mesmo pode ocorrer com 

                                                 
104 Edição intitulada (conforme Costa 1999, p.68) Quarta viagem. Histórias verdadeiras de uma viagem maravilhosa 
realizada por Ulrich Schmidl de Straubing do Ano de 1534 ao Ano de 1554 à América ou o Novo Mundo, ao Brasil e 
Rio da Prata. O que sofreu durante esses dezenove anos e os estranhos e maravilhosos países e povos que viu. 
Descritos pelo mesmo já mencionado Schmidl e se publica com correções e melhorias sobre os nomes dos países e 
dos rios, disto com o necessário mapa; figuras e outros complementos por Levinus Hulsius. Nurembergue. Imprensa 
de Levinus Hulsius. 1599. 
105 Viaje al Río de la Plata. 2ª edición. Schmidl, Ulrico. Buenos Aires: Emecé Editores. 1945.   
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outros grupos além dos Aruak e dos Jê, a exemplo inclusive dos grupos remanescentes Tupi, 

assentados hoje em aldeias pequenas e irregulares (cf,. Heckenberger Op. cit., p.45). Isso quer 

dizer que somente com o desenvolvimento de pesquisas arqueológicas que cubram regiões ainda 

desconhecidas, se poderá ter uma idéia mais completa do passado pré-colonial, inclusive 

daqueles grupos que conseguiram chegar até os dias de hoje, a despeito do impacto da 

colonização européia.  

É possível observar ainda que a configuração das grandes aldeias parece estar, de 

certa forma, relacionada a ambientes de cobertura vegetal mais aberta, não cobertos por densas 

florestas, como é o caso do Planalto Central, onde prevalecem as savanas e matas-galeria – 

ambiente preferencial dos grupos Jê -, e das áreas mais altas das bacias hidrográficas mais 

ocidentais da América do Sul, às quais tem sido atribuída uma preferência Aruak (Urban 1992), 

acrescidas ainda por áreas das terras baixas representadas, grosso modo, pelas grandes planícies 

de inundação do Guaporé e Paraguai. Esses ambientes favoreceriam a implantação de grandes 

aldeias com amplo pátio interno limpo, já que, ao contrário das densas florestas, não requeriam 

grandes esforços para o seu desmatamento.    

Para ir além dessa explicação, que não deixa de ser determinista-ambiental, embora 

verificável, pode-se procurar um modelo cultural ou uma pauta geral que corresponderia à forma 

circular de aldeia, com seu pátio interno, de uso social.  

Nos estudos etnográficos reunidos por Caiuby Novaes em Habitações Indígenas, foi 

possível identificar, associados à configuração circular da aldeia, dois elementos comuns que lhe 

seriam subjacentes: um igualitarismo social106, e uma concepção circular e cíclica do universo. 

Então vejamos. Aracy Lopes da Silva (1983, p.35), referindo-se à disposição das casas na aldeia 

Xavante (grupo do tronco Macro-Jê) observa que:  

 

“As posições convergem para um centro comum. O círculo mostra-se, assim, 

figura ideal para expressar idéias básicas de igualdade e intensidade de vida 

social” 107. 

                                                 
106 Grifo nosso. 
107 Idem. 
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Maria Elisa Ladeira (1983, p.20), observa sobre os Timbira (grupos de línguas do 

tronco Macro-Jê):  

 

“As aldeias Timbira são circulares e o círculo é formado porque todas as casas 

distam igualmente do pátio (càà) que se torna, assim, centro da aldeia. Cada casa 

tem seu próprio caminho que a liga ao pátio, e estes caminho radiais (càà ma 

pry) são iguais para todas, o que significa que “todas têm o mesmo peso social” 

(Matta, 1976:75) e que estão relacionadas de um mesmo modo ao pátio, centro 

das decisões políticas e de toda a vida ritual”108. 

 

E Sylvia Caiuby Novaes (1983), referindo-se à configuração espacial das aldeias 

Bororo (Macro-Jê):  

 

“A aldeia circular, constituída de casas que mantêm, não apenas a mesma distância 

entre si, mas também a mesma distância do centro da aldeia (da esfera política, e 

jurídica) denota claramente que esta é uma sociedade igualitária e que os diversos 

grupos que a compõem (clãs, grupos domésticos, linhagens) mantêm entre si uma 

relação de complementaridade nas suas diferenças...” 109(p.59). 

 

O que se depreende, portanto, é que essa organização espacial estaria representando, 

ao menos de forma geral, princípios que parecem se contrapor a uma organização mais complexa, 

hierárquica, com emergência de elites e especialização de funções, que se atribui aos ditos 

cacicados. 

Aqui, as unidades de habitação em torno do pátio teriam o mesmo peso social (Da 

Matta 1976, citado por Ladeira 1983), e traduziriam uma sociedade igualitária em que os 

diversos grupos que a compõem manteriam entre si uma relação de complementaridade nas suas 

diferenças (Caiuby Novaes 1983). 
                                                 
108 Grifo nosso. 
109 Idem. 
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Tal configuração, na qual o espaço social é definido e protegido externamente por um 

círculo de casas – espaços dos grupos familiares, sejam eles nucleares ou extensos, parece 

estipular que os vínculos sociais mais fortes são aqueles existentes entre os presentes no círculo 

das casas da aldeia. Ter acesso à representação social no grupo significa ter seu lugar no círculo 

de casas ou, no caso de estrangeiros, através de um grupo que esteja ali representado.  

De certa forma, essa configuração de aldeia, com as casas dispostas em círculo 

definindo um pátio social interno, parece se constituir, ela própria, numa estratégia simbólica de 

defesa do grupo, antes mesmo da construção de fossos ou paliçadas, ante grupos externos. O que 

por sua vez parece também se contrapor a um comportamento “integrativo” atribuído aos Aruak, 

tanto no que diz respeito a outros grupos de mesma filiação, quanto a grupos linguisticamente 

diversos.   

Uma leitura mais minuciosa das fontes etno-históricas e etnográficas, bem como 

alguns dados arqueológicos, parecem indicar que algumas soluções poderiam estar em curso, a 

despeito da situação beligerante em que se encontrava a região do Chaco e Alto Paraguai às 

vésperas da Conquista.  

Os Bororo e os seus ancestrais, por exemplo, parecem ter adequado o plano de aldeia 

ao adensamento da população, através da implementação de outros círculos de casas, 

concêntricos ao primeiro. Caiuby Novaes (1986) refere-se à existência, no passado, de aldeias 

Bororo com até 5 círculos concêntricos. Wüst (1990) registrou arqueologicamente até três 

círculos concêntricos de casas ao redor do pátio central. 

Os Xaray, grupo extinto do Alto Paraguai, parecem ter encontrado na implantação de 

diversas aldeias separadas por pequenas distâncias uma solução possível para o crescimento da 

população. Uma das primeiras expedições espanholas que alcançou esse povo registrou a 

existência de quatro aldeias separadas por apenas meia légua. 

Outras estratégias parecem ter feito parte da pauta cultural de outros grupos, como 

resposta a uma provável complexificação social. Entre os grupos da bacia do Mamoré, os Manasí 

de suposta filiação lingüística chapakuran (Métraux 1942) estavam organizados em aldeias 

compostas por famílias extensas, sob a liderança de um chefe e de diversos chefes subordinados. 

De acordo com Steward & Faron (1959) os Manasi seriam, na região, aqueles que apresentariam 
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traços mais nítidos da existência de uma elite associada a privilégios, que não se ocupava da 

produção de produtos da subsistência e era mantida por uma classe de comuns. Status 

diferenciados eram atribuídos a chefes, sacerdotes, xamãs e outros líderes subordinados, além de 

uma classe de artesãos especializados. O chefe e sua família ocupavam uma grande casa, de 

construção coletiva, localizada na principal praça da aldeia, que funcionaria também como 

espaço social e como templo. Desta forma o espaço social estaria sob o controle dos chefes. 

Assim, embora de forma ainda muito embrionária, algumas mudanças no padrão 

espacial das aldeias poderiam estar em curso, no sentido de melhor corresponder ao aumento 

demográfico, à definição de hierarquias e a um comportamento integrativo em relação a grupos 

externos. 

Alguns exemplos etnográficos indicam que as mudanças ocorrem com maior 

facilidade na cultura material, enquanto as formas de organização do espaço são mais resistentes, 

e tendem a se perpetuar por mais tempo. Desta forma, embora já pudessem apresentar padrões 

mais complexos em outros aspectos da cultura, o plano espacial das aldeias poderia corresponder 

ainda a uma estrutura compatível com um maior igualitarismo.  

Não se pretende com isso negar a existência de uma relação entre a organização social 

e a organização do espaço, mas em que medida isso acontece é caso para investigação. Em que 

medida a organização do espaço corresponderia à estrutura social, ou seja, até que ponto a 

organização social estaria expressa na configuração espacial? Porque diferentes grupos culturais 

podem apresentar uma organização espacial tão semelhante? Que elementos permitiriam agrupar 

ou distinguir sociedades que apresentam uma organização espacial comum de suas aldeias? 

Todas essas são questões para a etnologia. Para o arqueólogo o desafio é ainda maior, pois é 

preciso encontrar, no registro arqueológico, os vestígios materiais remanescentes que 

caracterizem materialmente tais elementos.  
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8.5  A distribuição espacial dos vestígios numa leitura intra-sítio – o sítio Jacaré  

 

Após o estudo dos materiais e estruturas arqueológicas do sítio Descalvados-II ou 

Jacaré (MT-PO-02), pode-se examinar a sua distribuição espacial no âmbito interno do sítio, 

considerado como sendo uma área contínua que apresenta vestígios daquela ocupação.  

Esse sítio, como demonstra o material cultural e as estruturas analisadas, apresenta 

padrões que remetem a um sítio-habitação cuja tralha doméstica, parafernália ritual e padrões 

funerários, não deixam dúvidas sobre a sua filiação à ocupação Descalvados, bem como o seu 

caráter de assentamento permanente.    

Considerando o próprio sítio como uma grande estrutura arqueológica, que se distribui 

num amplo terreno, alguns aspectos parecem relevantes, tanto para entendê-lo no sistema de 

sítios, como para identificar a sua organização interna. 

O sítio Jacaré acha-se implantado sobre um componente da paisagem pantaneira 

regionalmente chamado de “cordilheira”, e que se caracteriza como diques marginais de cursos 

d’água. As cordilheiras formam longos cordões elevados de alguns poucos metros acima do nível 

da planície alagável apresentando, em geral, uma composição sedimentológica siltico-arenosa, 

com ou sem lentes de argila, e sobre os quais se instala uma vegetação arbórea. Representam as 

poucas áreas mais livres das inundações na grande planície alagável, podendo ter sido também 

aproveitadas para o cultivo.  

A importância do registro de sítios arqueológicos sobre cordilheiras se deve, por um 

lado, ao fato de que acrescenta uma modalidade de implantação dentro do sistema de sítios que 

ainda não havia sido reconhecida, e por outro lado, aumenta, em muito, as possibilidades de 

ocorrência de sítios de filiação Descalvados na planície alagável, além dos já conhecidos “aterros 

de índio”.   

Sobre a cordilheira, o local escolhido para a implantação do assentamento que hoje 

corresponde ao sítio Jacaré é marginal a uma baía, justamente num ponto onde ela se alarga, 

represando maior volume de água, o que poderia ser uma garantia para o abastecimento nas 

épocas de seca.  
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Apresenta certas características que parecem não terem sido fortuitas: 

 

• Pequena distância da margem do rio Paraguai – pouco menos que três quilômetros, 

mas o suficiente para resguardá-la de eventuais contatos externos diretos através do 

rio; 

• Ligação direta com o rio Paraguai, tanto terrestre como fluvial: a área elevada da 

cordilheira se desenvolve até a margem do rio, oferecendo um caminho 

permanentemente seco; e um estreito curso d’água (coricho) liga a baía ao rio, 

permitindo o acesso com canoa, pelo menos nas épocas das cheias; 

• Ligação direta, pelos mesmos trajetos, com o outro assentamento, que corresponde ao 

sítio Descalvados-I (MT-PO-01), localizado à margem do rio Paraguai, próximo à 

boca do coricho; 

• Pequena distância de uma área de arrozal nativo, nas proximidades do qual, a uma 

distância de três quilômetros, foi registrado o sítio MT-PO-143, tendo com esse uma 

ligação direta por um braço da mesma cordilheira.  

 

Embora se desenvolva por vários quilômetros, a cordilheira apresenta largura modesta 

– cerca de no máximo 150 metros, que parecem ter sido ocupados em toda a sua extensão, 

enquanto em sentido longitudinal o sítio ocupa 600 metros.  

Na planta topográfica elaborada para o sítio, com eqüidistância de 20cm entre 

curvas de nível, se evidencia uma grande área que se eleva cerca de dois metros acima do 

nível de base da cordilheira, ou do nível da água na seca, e se estende contornando a baía.  

Sobre esse patamar registram-se algumas áreas ainda um pouco mais elevadas, de 

sedimento húmico-arenoso mais escuro, que apresentam estruturas arqueológicas bastante bem 

conservadas, às quais chamamos de “montículos”. As funções desses montículos, bem como o 

seu significado, representaram o principal objeto das investigações e das discussões. 

Os montículos apresentam formas aproximadamente elíptica ou circular, e se 

distribuem de forma aparentemente regular no terreno (ver planta topográfica adiante).  
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Diversos outros pontos sobre o patamar da cordilheira foram prospectados, 

fornecendo material arqueológico em alta, média ou baixa densidade, evidenciando que o 

material está presente em toda a largura da cordilheira, desde a margem da baía até a vertente 

oposta. O baixio argiloso que faz limite com a cordilheira do lado leste é arqueologicamente 

estéril.  Num extremo do sítio, entre o Montículo-1 e o Montículo-2 há uma área onde o 

sedimento siltico-arenoso é claro desde a superfície, e é  arqueologicamente estéril, sugerindo que 

o Montículo-2 representa uma ampliação mais recente do assentamento.  

A Tabela-N apresentada adiante apresenta os montículos identificados, duas de suas 

dimensões e suas funções inferidas.   
 

TABELA  N  - Áreas-Função registradas no sítio Jacaré (MT-PO-02)   

ÁREA/SETOR Forma 
Aproximada 

Área  escavada  

(m2) 

Eixo maior Eixo ortogonal FUNÇÃO 

Montículo-3 arredondada 15 16 15 Procesamento, 
Armazenagem e cozinha 

Montículo-4 elíptica 6 38 11 Procesamento, 
Armazenagem e cozinha 

Montículo-1 elíptica 7 

 

32 10 Área de Sepultamento 

Montículo-2 

 

elíptica 0 22 12 Provável área de 
sepultamento 

Setor N52 - 9 

 

- - Área de Sepultamento 

Montículo-6 elíptica 0,25 

 

calcular calcular Estrutura de combustão 
a partir de 10cm  de 

profundidade  

provável cozinha 

Montículo-5 arredondada 1,25 

 

28 22 Sem formação de 
refugo, uso ritual/social 

? 

Ponto-2 
LinhaN00 

- 0,25 - - Estrutura de combustão 
a partir de 10cm  de 

profundidade  

provável cozinha  

Ponto-2 Linha 
W84 

- 0,25 - - Estrutura de combustão 
a partir de 40cm de 

profundidade 

Cozinha ou 
sepultamento? 
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A distribuição das áreas investigadas e a localização dos pontos que apresentaram 

estruturas ou material arqueológico estão indicadas na planta topográfica já apresentada, e 

fornecem algumas informações:  

• A distribuição das estruturas acompanha o desenvolvimento da cordilheira, 

inclusive a inflexão que ela faz, mudando de uma direção norte-sul para uma 

direção oeste-leste; 

• Na área interna do sítio há estruturas que remetem a duas categorias principais 

de áreas-função: áreas de funções domésticas (processamento, armazenagem e 

cozinha), e outras de funções funerárias (sepultamentos). 

• Numa das extremidades do sítio (extremidade norte) há uma área mais elevada 

(Montículo-5) em que não houve formação de refugo, sugerindo que 

cumprisse outro tipo de função, que não fosse de caráter doméstico ou 

funerário.  

• Numa das extremidades do sítio (extremidade SE) a área entre dois distintos 

montículos (Montículo-1 e Montículo-2) apresenta-se totalmente estéril, 

sugerindo uma construção mais tardia para o Montículo-2, que representaria, 

então, uma ampliação do assentamento. 

 

As linhas de prospecções evidenciaram a existência de outras estruturas além daquelas 

que foram escavadas: 

 

• O assentamento estaria implantado sobre o patamar da cordilheira, onde 

ocorrem o material arqueológico e as estruturas;  

• No baixio inundável localizado do lado oposto ao da baía, a leste da 

cordilheira, o material aparece em muito baixa densidade no entorno imediato 
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da cordilheira, e um pouco mais distante o material está ausente, indicando ser 

esta uma área não ocupada pelo assentamento; 

• O comportamento diverso em relação à ocorrência de material arqueológico 

observado entre área de implantação do sítio na cordilheira e seu entorno 

imediato, caracterizado como área alagável, pode ser assim sintetizado: 

 
Cordilheira Baixio alagável 

“firme” mesmo nas cheias Úmido mesmo na seca 

Sedimento húmico-arenoso Sedimento bem argiloso e compacto 

Material arqueológico/estruturas 

 

Material ocasional/ausência de estruturas 

 

• Em toda a área do sítio há material arqueológico, em baixa, média ou alta densidade, 

sugerindo internamente a ocorrência de trânsito intenso e permanência prolongada;  

• A margem da baía apresenta material arqueológico em média e alta densidade, 

evidenciando um uso bastante intensivo desse setor; 

• Na extremidade sudeste do sítio, na área entre duas estruturas (Montículos 1 e 2) não 

houve formação de refugo, sugerindo trânsito esporádico e possível ampliação do 

assentamento sobre a própria cordilheira; 

 

Quanto às distâncias entre estruturas de cozinha, de sepultamento e de pontos com 

maior densidade de material arqueológico, verificou-se que: 

• Há certa distância da margem da baía para a implantação das unidades de habitação 

(estruturas de armazenagem, processamento e cozinha); 

• Há um espaçamento de 80 metros entre duas áreas de funções domésticas registradas; 
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• Há um espaçamento menor, de 40 metros entre uma área de função doméstica 

(armazenagem, processamento e cozinha) e uma área de função funerária 

(sepultamentos); 

• Há pelo menos uma habitação (estruturas de armazenagem, processamento e cozinha) 

na largura da cordilheira; 

• Há outras estruturas de combustão na largura da cordilheira, indicando a possibilidade 

de ocorrência de mais de uma cozinha e outras áreas de sepultamento na largura da 

cordilheira, entre a baía e o baixio alagável; 

• Há outras estruturas de combustão entre duas cozinhas registradas longitudinalmente 

na cordilheira, indicando a possibilidade de ocorrência de outras cozinhas e outras 

áreas de sepultamento entre diferentes unidades domésticas já registradas. 

 

Desta forma, fica claro que, embora as estruturas evidenciadas sejam exemplares, 

diversas outras não foram nem sequer localizadas - o que demandaria a intensificação das 

investigações em campo. De fato, com uma investigação mais “fina”, ou seja, com um programa 

de prospecções mais intensivo, poderiam ser evidenciadas muitas outras estruturas. No entanto, 

somente agora, com o conhecimento sobre os padrões da ocupação Descalvados adquirido após a 

abertura de algumas áreas mais amplas com funções diversas, estamos mais aptos para interpretar 

os vestígios positivos e negativos de prospecções de pequenas dimensões, bem como para inferir 

as suas possíveis funções.  

A despeito das limitações dos trabalhos de campo desenvolvidos até o momento, é 

possível fazer alguns exercícios, visando entender o porte do assentamento representado pelo 

sítio Jacaré.   

Com base nas dimensões obtidas para o sítio Jacaré – 600 metros de extensão e 150 

metros de largura - e nos dados arqueológicos obtidos pode-se estimar que o assentamento tivesse 

entre 2 a 3 linhas de unidades de habitação ao longo da cordilheira, o que daria um total entre 14 

e 45 unidades. Como a tralha doméstica já indicou, as unidades de habitação abrigariam grupos 
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extensos. Estimando que cada grupo extenso fosse constituído por um montante entre 30 e 40 

indivíduos, a população seria de no mínimo 420 e no máximo 1800 indivíduos. Se as ocupações 

dos sítios Jacaré e Descalvados-I forem consideradas concomitantes, a população estimada para 

o conjunto dessas aldeias seria entre 840 e 3.600 pessoas. Considerando ainda a informação 

fornecida pela crônica colonial de Cabeza de Vaca (1987) sobre a ocorrência, na região, de quatro 

aldeias interligadas separadas por apenas meia légua (pouco mais que três quilômetros) pode-se 

estimar um conjunto de grupos extensos inter-relacionados que comportaria de 1.680 a 7.200 

indivíduos, o que corresponde a padrões semelhantes aos de outras ocupações ceramistas com 

grandes aldeias.  

Por outro lado, os sítios Jacaré e Descalvados-I não correspondem aos maiores sítios 

da ocupação Descalvados já registrados, que chegam a alcançar até alguns quilômetros de 

extensão, como é o caso do sítio Facão e do sítio Jauru, ambos localizados nas proximidades de 

tributários do rio Paraguai. Desta forma não é demais relacionar os sítios da ocupação 

Descalvados ao conjunto dos mais populosos grupos da pré-história tardia da América tropical.      

Evidentemente, como se dispõe até o momento apenas de dados parciais sobre a 

quantidade e localização das estruturas no sítio, uma estimativa mais segura demanda ainda a 

realização de intensos trabalhos de campo. Ficam, porém, os resultados desse exercício, como 

uma hipótese bastante plausível a ser futuramente testada.   

Os dados mais concretos até o momento obtidos sobre a organização interna do sítio 

Jacaré são aqueles referentes a espaços de diferentes funções. Esses espaços-funções definem 

duas grandes categorias – espaços domésticos e espaços funerários, que parecem organizar 

internamente o sítio.  

Numa visão estruturalista, embora para o caso em questão não se possa adotar a 

geometria do modelo levistraussiano círculo periférico de casas x pátio central, pode-se  manter 

o caráter dual dessas áreas: espaço doméstico x espaço social, que no registro arqueológico passa 

a ser representado por: estruturas domésticas x estruturas de sepultamento. 
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Como já registrado anteriormente, no caso da ocupação dos aterros da planície 

alagável por grupos associados à cerâmica Descalvados, o espaço doméstico, identificado por 

vestígios associados à atividade de cozinha, ocupa a área central daquele tipo de assentamento, 

enquanto um anel de sepultamentos se interpõe entre a área doméstica e as extremidades daquelas 

estruturas de terra.  Essa disposição concêntrica dos vestígios, em que o espaço doméstico é 

circunscrito pelo espaço social, resulta numa configuração em que o espaço social é “externo”, e 

o espaço doméstico é “interno”.  

No sítio Jacaré, a despeito da distribuição linear das estruturas de cozinha, as 

unidades de habitação também parecem estar “contidas” numa área delimitada por espaços de uso 

social, localizados nas extremidades da área ocupada pelo sítio – o Montículo-2, localizado na 

extremidade sudeste, e o Montículo-5, localizado na extremidade norte. 

A existência de diversas áreas de sepultamento no sítio, bem como sua proximidade 

em relação às unidades de habitação, sugerem que cada grupo doméstico tivesse a sua própria 

área de sepultamento, mas a ocorrência de um cemitério para determinado grupo de idade 

(infantil), alerta para uma complexidade ainda maior dos padrões funerários e da organização 

social. Não seria demais considerar possível que essas duas situações ocorressem, porém, com os 

dados disponíveis até o momento, não há como avançar nessas questões. 

O sítio Jacaré e os aterros, embora apresentem entre si uma geometria distinta - o 

primeiro apresentando uma disposição linear a longo da cordilheira, e os segundos apresentando-

se em formas elípticas e circulares -, parecem manter algumas similaridades na disposição dos 

vestígios relativos à ocupação Descalvados. Essa similaridade somente fica clara quando 

examinamos a disposição das áreas de função doméstica e das áreas de função social na área dos 

sítios, em relação à topografia do terreno.  

No sítio Jacaré, as unidades de cozinha estão localizadas no patamar mais alto da 

cordinheira, enquanto as áreas de sepultamento estão localizadas nas vertentes, da mesma forma 

que ocorre nos aterros. No mesmo sítio, embora as prospecções realizadas não tenham sido 

suficientes para localizar áreas de sepultamentos na vertente oeste, que se volta para a baía, 

Petrullo (1932) já havia escavado ali um cemitério.  
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Um caráter um pouco distinto poderia ter o Montículo-5, que embora não tenha 

apresentado formação de refugo ou estruturas, mas apenas baixa densidade de material 

arqueológico, caracteriza-se como uma área ampla no patamar alto da cordilheira, no seu extremo 

norte. Pode-se propor que tal área tivesse um uso social não como cemitério, mas para outros 

eventos a exemplo de certos espaços externos às aldeias configurados como clareiras cerimoniais, 

registrados em diversas culturas110. 

Tal configuração parece se caracterizar como uma “estrutura aberta”, já que a 

ocupação poderia ir sendo ampliada, com uma seqüência de unidades de habitação ao longo da 

cordilheira, interpoladas por áreas de funções funerárias, até onde a topografia do terreno 

fornecesse áreas livres de inundação. Haveria ainda diversas soluções para a necessidade de 

novas áreas para ocupação, desde a ampliação do próprio assentamento por meio da construção 

de trechos de aterro onde houvesse necessidade de altear o terreno para controle da umidade, até 

o estabelecimento de outros assentamentos em trechos naturalmente elevados das cordilheiras.  

Essas possíveis estratégias parecem poder explicar a ocorrência, na ocupação 

Descalvados, tanto de conjuntos de pequenos assentamentos próximos uns dos outros, como 

também de grandes assentamentos. 

Desta forma, a ocupação pré-colonial representada pela ocupação Descalvados sugere 

que a sua complexidade estaria muito mais relacionada à diversidade de padrões do que a uma 

determinada forma geométrica do assentamento, a exemplo da aldeia circular com pátio interno. 

A morfologia social, por sua vez, estaria mais expressa na articulação entre unidades domésticas, 

que no registro arqueológico representariam grupos domésticos extensos, e os espaços funerários, 

nos quais poderíamos identificar na variabilidade mortuária que apresentam, as categorias que 

fazem parte de uma estrutura social subjacente, a exemplo de grupos de descendência, de gênero, 

de idade, entre outros, e mesmo de possíveis hierarquias internas.  

                                                 
110 Um exemplo de espaço de uso social localizado nas proximidades da aldeia, mas afastado do pátio central e do 
círculo de casas, no qual ocorrem certas etapas dos rituais, é o Aije Muga dos Bororo (cf. Caiuby Novaes 1986, p. 80; 
Viertler 1991, p. 83, 205), Albissetti & Venturelli 1962, p. 26). 
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Tal configuração espacial, na qual o social é “externo”, e o doméstico é interno, é 

inversa àquela das aldeias circulares com pátio central, onde o espaço social está no centro, e as 

unidades domésticas ocupam a periferia.  

Ao contrário da aldeia com pátio central, aqui o espaço social é que é periférico, é ele 

que faz a intermediação entre os grupos domésticos locais com o mundo exterior, seja ele 

representado por grupos exógenos ou pelo mundo natural. Sendo o espaço social representado 

pelos espaços de caráter funerário, pode-se dizer que junto com os espaços funerários, as práticas 

funerárias é que fariam essa intermediação entre o interno e o externo, ou seja, entre o grupo local 

e grupos exógenos, fossem eles de mesma filiação cultural ou não. 

 Aqui, as relações sociais seriam subjacentes às práticas e cerimônias de sepultamento, 

e as relações inter-grupais seriam por elas definidas ou conduzidas. O pertencimento ao grupo 

local poderia ser mediado por parentesco ou por relações com os mortos ali sepultados.  Ter 

acesso à representação social no grupo significaria ter seu lugar nos espaços funerários, estar 

representado ou relacionado a alguém ali sepultado. 

Nesse contexto, esta sociedade “aberta” poderia ter como mecanismo integrativo, 

inclusive em relação a elementos exógenos, os ritos funerários e as práticas de sepultamento. 

Através do sepultamento dos mortos, relações seriam estabelecidas dentro do próprio grupo e 

com grupos externos. Essa hipótese talvez possa explicar o lugar de destaque que ocupavam as 

práticas e os ritos mortuários naquela sociedade, bem como os diversificados padrões de 

sepultamento registrados arqueologicamente, que parecem remeter a grupos culturais diversos. 

 

 

* 
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LUMINESCENCE DATING OF POTTERY SAMPLES FROM PREHISTORIC 
SITES IN THE PANTANAL, MATO GROSSO, BRAZIL 
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 Eight ceramic sherds from four sites in the Pantanal, Mato Grosso, Brazil, were 
submitted for luminescence analysis by Maria Clara Migliacio, University of São Paulo.  
The sites are located within a 5 km radius and are believed to be single-occupation sites 
dating somewhere between AD 800-1700.  Two radiocarbon dates of 330±50 and 410±70 
BP have been obtained from Beta Analytic.  The luminescence dating is to see whether 
the ceramics date within that range and whether the sites were occupied simultaneously.  
Samples and proveniences are listed in Table 1. 
 
Table 1. 
Sample # UW lab number Site Level (m)

1 UW1308 0.45 
2 UW1306 

MT-PO-01 
Descalvados-I 0.65 

3 UW1307 0.18 
4 UW1311 

MT-PO-02 
Jacaré 0.45 

5 UW1305 0.15 
6 UW1310 

MT-PO-142 
Bananal do Acuri 0.45 

7 UW1304 0.29 
8 UW1309 

MT-PO-143 
Arrozal Nativo 0.74 

 
 Dating procedures are given in the Appendix.  The samples were large (ranging in 
thickness from 0.7 to 2.5 cm) and it was easy to obtain sufficient sample for analysis. 
 Radioactivity data are given in Table 2 for both sherds and associated sediments.  
Variation in radioactivity among the sherds may indicate use of different clays, but the 
variation among the sediments is not high, which suggests few problems in estimating the 
external dose rate.  Moisture content for the sherds was estimated to be 80 ± 20 percent of 
saturated value (which ranged from 12.8 to 17.7 percent), which is typical for temperate 
climates and probably satisfactory for the generally moist environment of the Pantanal.  
Moisture content of the sand/silt sediments was estimated at 12 ± 4 percent. Table 3 gives 
the beta dose rate as calculated from alpha counting/flame photometry assuming secular 
equilibrium and as measured directly by beta counting.  No significant differences were 
found. 
. 
 
 
 
 



Table 2. 
Sample 232U (ppm) 232Th (ppm) K (% wt) Total dose rate (Gy/ka) 

UW1304 3.05±0.21 7.35±1.14 1.62±0.09 3.90±0.21 
Sediment 0.64±0.06 1.54±0.47 0.20±0.01  
UW1305 3.95±0.27 10.95±1.31 1.41±0.02 5.64±0.55 
Sediment 1.69±0.12 1.90±0.55 0.52±0.01  
UW1306 4.66±0.29 8.19±1.26 1.66±0.02 7.16±0.38 
sediment 1.17±0.10 2.92±0.62 0.20±0.02  
UW1307 3.20±0.27 16.06±1.60 1.07±0.01 5.22±0.35 
Sediment 1.09±0.10 4.15±0.79 0.19±0.02  
UW1308 2.70±0.20 7.37±1.12 1.24±0.03 3.71±0.22 
Sediment 0.88±0.08 2.81±0.64 0.16±0.02  
UW1309 3.02±0.21 8.83±1.14 1.75±0.07 4.25±0.21 
Sediment 0.65±0.07 2.06±0.49 0.15±0.01  
UW1310 4.03±0.27 9.78±1.35 1.47±0.08 3.86±0.20 
Sediment 1.19±0.08 1.81±0.44 0.46±0.01  
UW1311 3.75±0.25 9.87±1.24 0.91±0.02 3.63±0.27 
Sediment 0.86±0.08 2.73±0.64 0.15±0.02  
 
Table 3 

Beta dose rate (Gy/ka) Sample 
Beta counting Alpha counting/flame photometry

UW1304 2.09±0.20 1.94±0.08 
UW1305 2.06±0.14 2.01±0.05 
UW1306 2.08±0.14 2.24±0.06 
UW1307 1.76±0.13 1.77±0.06 
UW1308 1.66±0.13 1.59±0.05 
UW1309 2.06±0.13 2.09±0.07 
UW1310 1.89±0.14 2.03±0.09 
UW1311 1.59±0.12 1.55±0.05 
 
 Equivalent dose was measured both by thermoluminesce (TL) using the slide 
method (except for UW1304, where only additive dose was used) and by optically 
stimulate luminescence (OSL) (blue exposure following infrared exposure).  There was 
no infrared stimulated luminescence (IRSL) signal for any of the sherds.  The TL and 
OSL values cannot be directly compared because the TL signal may be subject to 
anomalous fading (OSL signal is not believed to suffer significant fading, although this 
cannot be completely ruled out) and the alpha efficiency factor (which adjusts for the 
lower efficiency at producing luminescence by alpha radiation) may differ for both.  A 
TL fading test was conducted on all but UW1311.  Fading was detected on all samples 
and corrected for where possible.  Alpha efficiency was measured, using the b-value 
system, only for TL.  A b-value of 0.7 ± 0.3 was assumed for OSL, based on 
measurements made on a variety of ceramic sherds in our laboratory.  (One exception is 
UW1307, where b-value was measured for OSL and a value of 1.05 ± 0.37 was 
obtained.)  Table 4 gives relevant results.  The TL data for UW1306 are not very reliable 
because of a machine error in irradiation for additive dose. 



 
 
Table 4 

Equivalent dose TL data Sample 
TL OSL Plateau 

(°C) 
Fit1 Scale2 b-value 

(Gy µm2) 
Fading 
evident 

UW1304 4.16±0.61 4.30±0.17 280-350 Q -- 2.44±0.19 Yes 
UW1305 7.68±1.30 3.17±0.08 310-370 L 1.56±0.21 3.22±0.48 Yes 
UW1306 6.54±0.26 2.26±0.05 250-300 L 1.0 4.64±0.26 Yes 
UW1307 2.58±0.38 0.92±0.04 270-320 L 1.84±0.16 2.72±0.25 Yes 
UW1308 2.08±0.34 1.99±0.20 250-340 L 1.46±0.16 2.51±0.24 Yes 
UW1309 7.04±0.87 6.16±0.25 250-380 L 1.51±0.12 2.40±0.18 Yes 
UW1310 8.92±0.64 6.04±0.18 250-310 L 1.0 1.49±0.14 Yes 
UW1311 7.96±1.13 1.00±0.08 270-350 L 1.48±0.18 1.92±0.23 No test 
1Q = quadratic, L = linear 
2Scale is the ratio of growth curve slopes between additive dose and regeneration, 
indicating the amount of sensitivity change. 
 
 
 Table 5 gives the age data, arranged by site and in stratigraphic order within each 
site.  Where TL and OSL agree within one sigma, as the case for three samples, a 
weighted average is computed.  Where the TL and OSL do not agree, a choice has to be 
made as to which is the best date.  For UW1308, UW1306, and UW1304, the TL signal is 
shown to fade, but could not be corrected with any precision.  The OSL is taken as the 
best date in these cases.  For UW1307, TL and OSL are close, but TL was taken as the 
best value because of uncertainty in the OSL b-value.  UW1311 remains a problem.  The 
TL and OSL ages are far apart and no readily apparent reason to choose one over the 
other.  The OSL age was accepted because it was close to that of the other ceramic from 
that site.   
 Based on the ceramics, the sites are not contemporary.  However, dating the 
ceramics does not necessarily date the occupation, since old ceramics could get 
incorporated into the debris of a younger occupation.  That may explain some of the very 
old ceramics.  At least two of the sites appear to be single-occupation sites as 
hypothesized.  At MT-PO-2, the ceramics are probably contemporary but the 
luminescence evidence to support this rests on the assumption that the OSL date is the 
best date for UW1311.  At MT-PO-142 the ages of the two ceramics, unlike at the other 
sites, differ significantly.  Again this could mean an old ceramic has gotten incorporated 
into younger occupation debris, although the possibility of an earlier occupation should 
be considered. 
 
 
 
 
 
 
 



Table 5 
Age (ka) Sample 

TL OSL weighted 
Best date 

(years 
AD/BC) 

Basis for 
date 

% 
error 

MT-PO-01 Descalvados I 
UW1308 0.56±0.102 0.82±0.12 . AD1182±119 OSL 14.4 
UW1306 0.91±0.062 0.70±0.08  AD1301±90 OSL 10.9 

MT-PO-02 Jacaré 
UW1307 0.49±0.083 0.27±0.04  AD1510±80 TL 16.1 
UW1311 2.19±0.35 0.40±0.06  AD1603±60 OSL 14.9 

MT-PO-142 Bananal do Acuri 
UW1305 1.36±0.273 1.03±0.12 1.09±0.11 AD919±108 OSL/TL 10.0 
UW1310 2.31±0.213 1.98±0.23 2.16±0.15 BC158±154 OSL/TL 7.1 

MT-PO-143 Arrozal Nativo 
UW1304 1.07±0.172 1.64±0.17  AD 370±176 OSL 10.8 
UW1309 1.85±0.281 2.03±0.18 2.03±0.18 BC 25±185 OSL/TL 8.8 
1 Corrected for fading 
2 Signal fades, but fading correction of poor precision 
3 Fading present but not significant 
 
Appendix 
 

Procedures for Thermoluminescence Analysis of Pottery 
 
Sample preparation -- fine grain 
 

The sherd is broken to expose a fresh profile.  Material is drilled from the center 
of the cross-section, more than 2 mm from either surface, using a tungsten carbide drill 
tip.  The material retrieved is ground gently by a corundum mortar and pestle, treated 
with HCl, and then settled in acetone for 2 and 20 minutes to separate the 1-8 µm 
fraction.  This is settled onto a maximum of 72 stainless steel discs. 
 
Glow-outs 
 

Thermoluminescence is measured by a Daybreak reader using a 9635Q 
photomultiplier with a Corning 7-59 blue filter, in N2 atmosphere at 1°C/s to 450°C.  A 
preheat of 240°C with no hold time precedes each measurement.  Artificial irradiation is 
given with a 241Am alpha source and a 90Sr beta source, the latter calibrated against a 
137Cs gamma source.  Discs are stored at room temperature for at least one week after 
irradiation before glow out.  Data are processed by Daybreak TLApplic software.  For 
feldspars, a blue-green Schott BG39 filter is used for emission. 
 
Fading test 
 

Several discs are used to test for anomalous fading.  The natural luminescence is 
first measured by heating to 450°C.  The discs are then given an equal alpha irradiation 



and stored at room temperature for varied times: 10 min, 2 hours, 1 day, 1 week and 8 
weeks.  The irradiations are staggered in time so that all of the second glows are 
performed on the same day.  The second glows are normalized by the natural signal and 
then compared to determine any loss of signal with time (on a log scale).  If the sample 
shows fading and the signal versus time values can be reasonably fit to a logarithmic 
function, an attempt is made to correct the age following procedures recommended by 
Huntley and Lamothe (2001). 
 
Equivalent dose 
 

The equivalent dose is determined by a combination additive dose and 
regeneration (Aitken 1985).  Additive dose involves administering incremental doses to 
natural material.  A growth curve plotting dose against luminescence can be extrapolated 
to the dose axis to estimate an equivalent dose, but for pottery this estimate is usually 
inaccurate because of errors in extrapolation due to nonlinearity.  Regeneration involves 
zeroing natural material by heating to 450°C and then rebuilding a growth curve with 
incremental doses.  The problem here is sensitivity change caused by the heating.  By 
constructing both curves, the regeneration curve can be used to define the extrapolated 
area and to correct for sensitivity change by comparing it with the additive dose curve.  
This works where the shapes of the curves differ only in scale (i.e., the sensitivity change 
is independent of dose).  The curves are combined using the “Australian slide” method in 
a program developed by David Huntley of Simon Fraser University (Prescott et al. 1993).  
The equivalent dose is taken as the horizontal distance between the two curves after a 
scale adjustment for sensitivity change.  Where the growth curves are not linear, they are 
fit to quadratic functions.  Dose increments (usually five) are determined so that the 
maximum additive dose results in a signal about three times that of the natural and the 
maximum regeneration dose about five times the natural. If the regeneration curve has a 
significant negative intercept, which is not expected given current understanding, the 
additive dose intercept is taken as the best, if not fully reliable approximation. 
 

A plateau region is determined by calculating the equivalent dose at temperature 
increments between 240° and 450°C and determining over which temperature range the 
values do not differ significantly.  This plateau region is compared with a similar one 
constructed for the b-value (alpha efficiency), and the overlap defines the integrated 
range for final analysis.  
 
Alpha effectiveness 
 

Alpha efficiency is determined by comparing additive dose curves using alpha 
and beta irradiations.  The slide program is also used in this regard, taking the scale factor 
(which is the ratio of the two slopes) as the b-value (Aitken 1985). 
 
Radioactivity 
 

Radioactivity is measured by alpha counting in conjunction with atomic emission 
for 40K.  Samples for alpha counting are crushed in a mill to flour consistency, packed 



into plexiglass containers with ZnS:Ag screens, and sealed for one month before 
counting.  The pairs technique is used to separate the U and Th decay series. For atomic 
emission measurements, samples are dissolved in HF and other acids and analyzed by a 
Jenway flame photometer.  K concentrations for each sample are determined by 
bracketing between standards of known concentration.  Conversion to 40K is by natural 
atomic abundance.  Radioactivity is also measured, as a check, by beta counting, using a 
Risø low level beta GM multicounter system.   About 0.5 g of crushed sample is placed 
on each of four plastic sample holders.  All are counted for 24 hours.  The average is 
converted to dose rate following Bøtter-Jensen and Mejdahl (1988) and compared with 
the beta dose rate calculated from the alpha counting and flame photometer results. 
 

Both the sherd and an associated soil sample are measured for radioactivity.  
Additional soil samples are analyzed where the environment is complex, and gamma 
contributions determined by gradients (after Aitken 1985: appendix H).  Cosmic radiation 
is determined after Prescott and Hutton (1988).   Radioactivity concentrations are 
translated into dose rates following Adamiec and Aitken (1998). 

 
Moisture Contents 
 

Water absorption values for the sherds are determined by comparing the saturated 
and dried weights.  For temperate climates, moisture in the pottery is taken to be 80 ± 20 
percent of total absorption, unless otherwise indicated by the archaeologist.  Again for 
temperate climates, soil moisture contents are taken from typical moisture retention 
quantities for different textured soils (Brady 1974: 196), unless otherwise measured.  For 
drier climates, moisture values are determined in consultation with the archaeologist. 
 
Procedures for Optically Stimulated or Infrared Stimulated Luminescence of Fine-

grained pottery. 
 
 Optically stimulated luminescence (OSL) or infrared stimulated luminescence 
(IRSL) on fine-grain (1-8µm) pottery samples is carried out on single aliquots following 
procedures adapted from Banerjee et al. (2001), Roberts and Wintle (2001), and  Jain and 
Singhvi (2001).  Equivalent dose is determined by the single-aliquot regenerative dose 
(SAR) method (Murray and Wintle 2000). 
 
 The SAR method measures the natural signal and the signal from a series of 
regeneration doses on a single aliquot.  The method uses a small test dose to monitor and 
correct for sensitivity changes brought about by preheating, irradiation or light 
stimulation.  SAR consists of the following steps: 1) preheat, 2) measurement of natural 
signal (OSL or IRSL), L(1), 3) test dose, 4) cut heat, 5) measurement of test dose signal, 
T(1), 6) regeneration dose, 7) preheat, 8) measurement of signal from regeneration, L(2), 
9) test dose, 10) cut heat, 11) measurement of test dose signal, T(2), 12) repeat of steps 6 
through 11 for various regeneration doses.  A growth curve is constructed from the 
L(i)/T(i) ratios and the equivalent dose is found by interpolation of L(1)/T(1).  Usually a 
zero regeneration dose and a repeated regeneration dose are employed to insure the 
procedure is working properly.  For fine-grained ceramics, a preheat of 240°C for 10s, a 



test dose of 1.8 Gy, and a cut heat of 160°C are currently being used, although these 
parameters may be modified from sample to sample. 
 
 The luminescence, L(i) and T(i), is measured  on a Risø TL-DA-15 automated 
reader by a succession of stimulations.  First 100 s at 125°C of IRSL (880nm diodes) and 
100s at 125°C of OSL (470nm diodes).  The OSL is also called blue stimulated 
luminescence (BSL).  Detection is through 7.5mm of Hoya U340 (ultra-violet) filters.  
The two stimulations are used to construct IRSL and OSL growth curves, so that two 
estimations of equivalent dose are available.  Only feldspars are sensitive to IRSL, but 
they are also sensitive to blue light.  The exposure to the IRSL is believed to be of 
sufficient duration to remove most of the feldspar signal, although feldspar does have a 
blue-sensitive signal.  High temperature IRSL exposure (Jain and Singhvi 2001) has not 
been found to make any significant difference in the subsequent OSL signal on ceramic 
samples tested in this laboratory. The subsequent blue stimulation then mainly produces a 
luminescence signal from quartz.  This may obviate the need to test for anomalous fading 
for samples that contain blue-sensitive quartz, but the procedure is still undergoing study 
and may be modified in the future. 
 
 Alpha efficiency will surely differ among IRSL, OSL and TL on fine-grained 
materials.  It does differ between coarse-grained feldspar and quartz (Aitken 1985).  
Research is currently underway in the laboratory to determine how much b-value varies 
according to stimulation method.  Results from several samples from different geographic 
locations show that OSL b-value is less variable and centers around 0.7.  IRSL b-value is 
more variable and is higher than that for OSL.  TL b-value tends to fall between the OSL 
and IRSL values.  Unless measured directly, a b-value of 0.7 ± 0.3 is assumed for OSL.   
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