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Figura 5.7: Tabela com a relação das datações radiocarbônicas obtidas para o 
setor Esc. 1. 
Figura 5.8: Contexto estratigráfico do setor Esc. 1 a partir do perfil  da parede 
leste e da planta do nível 0-10 cm da quadra Esc. 1 – E. 
Figura 5.9: Foto das quadras Esc. 1 – oeste e leste. Observa-se um 
piso de argila concrecionada que representou o limite da escavação 
(Camada I). 
Figura 5.10: Contexto estratigráfico do setor Esc. 1 a partir do perfil das 
paredes sul e oeste da quadra Esc. 1 – NW. 
Figura 5.11: Ficha com os dados da ponta de projétil coletada no setor Esc.1 da 
Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.12: Tabela e gráficos mostrando quantificação do material lítico e a 
relação quantitativa e de peso do refugo por matéria-prima para o setor Esc. 1 
da Gruta do Marinheiro. 
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Figura 5.13: Gráficos com a relação quantitativa e de peso do refugo por 
matéria-prima e nível arbitrário no setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.14: Tabela e gráficos mostrando a quantificação da fauna por classe e 
a relação percentual entre elas, com os fragmentos de concha (gráfico superior) 
e sem eles (gráfico inferior). 
Figura 5.15: Tabela e gráfico mostrando quantificação dos fragmentos ósseos 
de mamíferos por classe; nota-se que a maioria dos fragmentos não pôde ser 
classificada em maiores detalhes, sendo agrupados como “fragmentos diversos”. 
Figura 5.16: Tabela e gráfico mostrando os fragmentos de peixes provenientes 
do setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro, a maioria dos quais representam ossos 
da ordem dos Siluriformes. 
Figura 5.17: Tabela com relação das diferentes partes dos Siluriformes 
identificadas; nota-se que representam 15 peças, enquanto na figura acima 
(Figura 6.16) estão relacionadas 17 peças; isso se deve ao fato de que alguns 
fragmentos pertenciam a uma mesma parte do peixe (foram remontados). 
Figura 5.18: Gráficos com a relação quantitativa e de peso da fauna por classe 
e nível arbitrário no setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.19: Tabela com os resultados das análises químicas para os 5 
elementos a partir de 3 amostras do setor Esc.1 da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.20: Gráficos mostrando a variação da densidade dos diferentes 
elementos nos três níveis do setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro. 
 
SETOR ESC. 2................................................................................................226 
 
Figura 5.21: Perfil da Parede Sul do setor Esc. 2 da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.22: Foto com detalhe do perfil do setor Esc. 2 da Gruta do Marinheiro.  
Figura 5.23: Tabela e gráfico mostrando a quantificação e peso dos restos 
faunísticos por classe, além da freqüência deles. 
 
SETOR ESC. 3 – SUL.....................................................................................229 
 
Figura 5.24: Tabela com a relação das três datações radiocarbônicas obtidas 
para o setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.25: Perfil da Parede Leste dos setores Esc. 3 – Sul e Norte da Gruta 
do Marinheiro com a projeção das datas em seus respectivos níveis arbitrários 
(no setor Esc. 3 – Sul). 
Figura 5.26: Ambas as fotos acima, com o setor Esc. 3 – Sul em primeiro plano, 
foram tiradas, mais ou menos do mesmo ângulo, em momentos distintos das 
escavações:  a foto de cima, durante a abertura; em baixo, nos últimos níveis 
artificiais. 
Figura 5.27: Gráfico mostrando a quantidade de instrumentos unifaciais e 
bifaciais nos níveis arbitrários do setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.28: Gráfico mostrando a relação percentual da quantidade dos 
diferentes tipos de instrumentos por matéria-prima provenientes do setor Esc.3 
– Sul. 
Figura 5.29: Foto com pontas de projétil de quartzito preto coletadas nas 
escavações na Gruta do Marinheiro; nota-se a ponta à esquerda com pedúnculo 
circular, enquanto as outras duas também apresentam a mesma tendência (Foto: 
Cyro Soares). 
Figura 5.30: Desenhos de pontas de projétil provenientes do setor Esc. 3 – Sul; 
de erquerda para direita e de cima para baixo, representam os NP’s 3727, 
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2540B, 3699, 3661, 2540H, 3675A, 3692, 3705, 3693, 3703, 2540C e 2542 
(Desenhos: Marcos Brito). 
Figura 5.31: Tabela com relação das principais características das 44 
pontas de projétil coletadas no setor Esc.3 – Sul. 
Figura 5.32: Desenho do contorno das 44 pontas de projétil provenientes do 
setor Esc. 3 – Sul, apresentadas por nível arbitrário e em uma escala igual para 
todas elas. 
Figura 5.33: Foto de instrumentos unifaciais de quartzito (foto superior); foto e 
desenho de gume bifacial (linha inferior); todas as peças são provenientes do 
setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.34: Tabela com a relação dos instrumentos unifaciais e bifaciais (sem 
pontas) coletados no setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro (*Sem eixo 
tecnológico). 
Figura 5.35: Gráfico com relação percentual da quantidade de refugo por 
matéria-prima do setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.36: Gráfico com relação percentual do peso do refugo por matéria-
prima do setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.37: Nos dois gráficos é possível ver a variação da quantidade das 
peças por matéria-prima ao longo dos níveis arbitrários. 
Figura 5.38: Relação percentual entre a quantidade de lascas por grupo de 
tamanho. 
Figura 5.39: Esc.3 – Sul: proporções entre as lascas por grupo de tamanho para 
as diferentes matérias-primas. 
Figura 5.40: Tabela e gráficos com a frequencia da quantidade de fauna por 
classe e nível. 
Figura 5.41: Tabela e gráfico com a relação dos ossos de mamíferos. 
Figura 5.42: Tabela com os resultados da análise química de solos provenientes 
do setor Esc. 3 – Sul. 
Figura 5.43: Gráficos com a densidade dos cinco elementos analisados por nível 
arbitrário (Esc.3 – Sul). 
 
SETOR ESC. 3 – NORTE................................................................................251 
 
Figura 5.44: Foto da escavação em progresso no setor Esc. 3 – Norte da Gruta 
do Marinheiro. 
Figura 5.45: Gráfico com a relação da quantidade dos diferentes tipos de 
instrumentos por nível no setor Esc.3 – Norte. 
Figura 5.46: Gráfico com os diferentes tipos de instrumentos por matéria-prima 
no setor Esc. 3 – Norte; um percutor de quartzito não foi inserido aqui no gráfico. 
Figura 5.47: Foto de pontas de projétil de quartzito coletadas nos setores Esc. 
3 – Sul e Norte (Foto: Cyro Soares). 
Figura 5.48: Desenhos de pontas de projétil do setor Esc. 3 – Norte – NP’s 2534, 
2316, 2303, 2326 e 2315 (Desenhos: Marcos Brito). 
Figura 5.49: Tabela com os dados das pontas de projétil coletadas no setor Esc. 
3 – Norte. 
Figura 5.50: Desenho do contorno das 29 pontas de projétil provenientes do 
setor Esc. 3 – Norte, apresentadas por nível arbitrário e em uma escala igual 
para todas elas. 
Figura 5.51: Desenho de raspador do tipo alongado proveniente do setor Esc. 3 
– Norte (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.52: Desenho de raspador do tipo alongado proveniente do setor Esc. 3 
– Norte (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.53: Desenho de raspador do tipo trapezoidal (com gume côncavo ou 
em coche), proveniente do setor Esc. 3 – Norte (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.54: Tabela com os dados dos 7 instrumentos unifaciais do setor Esc. 3 
– Norte. 
Figura 5.55: Foto de percutor coletado no setor Esc. 3 – Norte. 
Figura 5.56: Desenho de núcleo com três planos de percussão e um formato 
que tende para o piramidal, proveniente do setor Esc. 3 - Norte. Trata-se de um 
dos poucos núcleos que não são do tipo “bipolar de quartzo” que foram coletados 
em contexto arqueológico (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.57: Gráficos mostrando a frequencia da quantidade de peças e do peso 
do refugo para o setor Esc.3 – Norte da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.58: Tabela e gráficos com a relação do refugo por matéria-prima e nível 
para o setor Esc. 3 - Norte; uma lasca de rocha ígnea não consta na relação 
porque trata-se de uma peça única. 
Figura 5.59: Tabela e gráfico mostrando a distribuição da fauna por classe e 
nível no setor Esc. 3 – Norte. 
Figura 5.60: Tabela e gráfico mostrando a relação dos ossos de mamíferos 
identificados e o resto que foi agrupado como “fragmentos diversos”, todos 
provenientes do setor Esc. 3 – Norte. 
 
SETOR ESC. 4................................................................................................266 
 
Figura 5.61: Relação das quatro datações radiocarbônicas obtidas para o setor 
Esc. 4. 
Figura 5.62: Foto com vista geral para o setor Esc. 4 (Foto: Cyro Soares). 
Figura 5.63: Perfil da Parede Norte e Leste do setor Esc.4: os vestígios 
aparecem a partir da porção superior da Camada I (Fotos: Cyro Soares). 
Figura 5.64: Relação dos instrumentos recuperados no setor Esc. 4 – NE com 
a localização de cada tipo por nível arbitrário; nota-se que a presença de pontas 
de projétil de pedra se restringe à porção superior do depósito; o “plano-convexo” 
indicado representa 2 raspadores alongados que se parecem com plano-
convexos típicos. 
Figura 5.65: Desenho de ponta de projétil de quartzito coletada 
no nível 30-40 cm do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro 
(Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.66: Tabela com os dados das duas pontas de projétil encontradas no 
nível 30-40 cm do setor Esc.4 – NE da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.67: Desenho de raspador alongado que lembra um “mini” plano-
convexo, proveniente do nível 70-80 cm da Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro 
(Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.68: Desenho de plano-convexo “típico” proveniente do nível 80-90 cm 
do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.69: Desenho de raspador do tipo trapezoidal proveniente do nível 70-
80 cm do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.70: Desenho de raspador do tipo trapezoidal proveniente do nível 80-
90 cm do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.71: Desenho de gume bifacial proveniente do nível 80-90 cm do setor 
Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.72: Tabela com a relação dos instrumentos lascados unifacial e 
bifacialmente (excluindo as pontas de projétil). 
Figura 5.73: Tabela com a relação dos dois percutores coletados no setor Esc. 
4 – NE. 
Figura 5.74: Desenho de percutor oval de material ferruginoso 
proveniente do nível 60-70 cm do setor Esc. 4 – NE da Gruta do 
Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.75: Desenho de percutor circular encontrado no nível 50-60 cm do 
setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.76: Foto de ponta de projétil fragmentada de osso e muito bem 
acabada, encontrada no nível 80-90 cm do Setor Esc. 4 SE da Gruta do 
Marinheiro. 
Figura 5.77: Gráfico com a frequencia da quantidade do refugo por matéria-
prima para o setor Esc. 4 – NE. 
Figura 5.78: Gráfico com a frequencia do peso do refugo por matéria-prima para 
o setor Esc. 4 – NE. 
Figura 5.79: Gráfico mostrando a quantidade de peças líticas (refugo) por 
matéria-prima e nível no setor Esc. 4 – NE; nota-se o aumento significativo de 
peças de quartzito nos níveis inferiores. 
Figura 5.80: Desenho de núcleo de quartzito encontrado no nível 80-90 cm do 
setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito).  
Figura 5.81: Núcleos bipolares de quartzo do setor Esc. 4 - NE. 
Todos são relativamente pequenos, sendo que o maior tem 3,9 
cm de comprimento. 
Figura 5.82: Gráfico mostrando a frequencia da quantidade de lascas inteiras 
por grupos de tamanho provenientes do setor Esc. 4 – NE da Gruta do 
Marinheiro. 
Figura 5.83: Gráfico mostrando a frequencia da quantidade de lascas inteiras 
por grupo de tamanho para cada matéria-prima encontrada no setor Esc. 4 – NE 
da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.84: Gráfico mostrando a quantidade de peças de fauna por classe ao 
longo dos níveis arbitrários do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro. 
Figura 5.85: Tabela e Gráficos com a relação dos restos faunísticos por classe 
para o setor Esc. 4. 
Figura 5.86: Relação dos ossos de mamíferos por classe. 
Figura 5.87: Relação do osso de réptil identificado. 
Figura 5.88: Relação da quantidade de ossos de peixe para o setor Esc. 4.  
Figura 5.89: Tabela com a relação das partes de peixe Siluriforme identificadas 
por nível.  
Figura 5.90: Fotos de fragmentos supra-occipitais de peixe (inteiras e 
fragmentadas) encontradas na Gruta do Marinheiro, mas também na Gruta da 
Matinha, com extremidades (pontas) bifurcadas naturais e uma forma que 
lembra aquela de uma ponta de projétil, com aletas obtusas e um pedúnculo. 
Figura 5.91: Tabela com os resultados das análises químicas do setor Esc.4. 
Figura 5.92: Gráficos com as frequencias dos 5 elementos ao longo dos níveis 
para o setor Esc. 4. 
Figura 5.93: Tabela com informações dos dois sepultamentos do setor Esc. 4. 
Figura 5.94: Situação da Escavação 04 depois da retirada dos primeiros 3 níveis 
arbitrários. As setas indicam os dois sepultamentos secundários. 
Figura 5.95: Foto de cabaça contendo ossos de criança; um bloco de calcário 
foi colocado por cima da estrutura (Sepultamento II). 
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Figura 5.96: Mostra uma representação (decalque) das gravuras situadas 
sobre uma laje sub-horizontal na Gruta do Marinheiro, próxima à 
Escavação 1 (extraído de JACOME & PANACHUK, 2003). 
Figura 5.97: Fotos de detalhes das gravuras encontradas na Gruta do 
Marinheiro (Fotos: Cyro Soares). 
 
GRUTA DA PERDIÇÃO I.................................................................................294 
 
Figura 5.98: Vista geral do painel com pinturas rupestres e o local onde foi 
encontrado o plano-convexo, na Gruta da Perdição I (Foto: Jefferson Luis). 
Figura 5.99: Plano-convexo sobre lasca de sílex de cor amarela, encontrado 
na superfície da Gruta da Perdição I, no município de Pains (Desenho: 
Marcos Brito). 
Figura 5.100: Desenho de um tatu vermelho com “dardo”, no sítio Gruta da 
Perdição I (sem escala). 
Figura 5.101: Desenho de um cervídeo em vermelho que pode ser 
atribuído à tradição Planalto, no sítio Gruta da Perdição I (sem escala). 
Figura 5.102: Desenho de um cervídeo (com galhas?) e um tatu em 
vermelho, no sítio Gruta da Perdição I (sem escala). 
Figura 5.103: Desenho de um peixe da Gruta da Perdição I (sem escala),  
Figura 5.104: Figura humana em amarelo,no sítio Gruta da Perdição I 
(sem escala). 
 
LOCA DO SUIM..............................................................................................300 
 
Figura 5.105: Planta-baixa da Loca do Suim. 
Figura 5.106: Foto parcial da Loca do Suim; a pessoa na foto encontra-se 
exatamente no local onde foi aberto o setor “Unidade 1”, cujos depósitos 
continham três sepultamentos pré-cerâmicos. 
Figura 5.107: Tabela com a relação das datações radiocarbônicas obtidas para 
o setor “Unidade 1” da Loca do Suim. 
Figura 5.108: Perfil da parede norte do setor “Unidade 1”. 
Figura 5.109: Desenho de lasca de chert preto com gume unifacial (faca), 
encontrada no mesmo nível que os sepultamentos localizados no setor Unidade 
1 da Loca do Suim (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.110: Desenho de suporte lascado de machado (fragmentado) de 
material ferruginoso com parte de gume polido; foi encontrado em superfície no 
limite da área abrigada da Loca do Suim e, portanto, não se tem um contexto 
bem definido para esta peça; entretanto, machados lascados com a parte do 
gume polido são encontrados na região de Lagoa Santa, no centro do estado, 
associados à ocupação do Holoceno antigo (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.111: Tabela com a relação dos instrumentos coletados na 
Loca do Suim. 
Figura 5.112: Tabela com a relação do refugo, por matéria-prima e nível 
arbitrário, obtido para o setor Unidade 1 da Loca do Suim. 
Figura 5.113: Representação gráfica da tabela acima referente ao refugo 
de lascamento. Nota-se claramente a maior concentração de material no 
nível 20-30 cm, mesmo nível em que começam a aparecer os ossos 
humanos. 
Figura 5.114: Gráfico mostrando a variação da quantidade de fragmentos de 
osso e concha por nível. 
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Figura 5.115: Tabela com a quantidade e peso da fauna por Classe e por nível 
e gráfico com a frequencia da quantidade de fauna por Classe.  
Figura 5.116: Tabela e gráfico com a quantidade de ossos de mamíferos por 
Família. 
Figura 5.117: Tabela e gráfico com a quantidade de ossos de peixe do setor 
Unidade 1 com destaque por os da Ordem dos Siluriformes. 
Figura 5.118: Tabela com relação das partes de ossos de Siluriformes 
identificadas. 
Figura 5.119: Tabela com os resultados das análises químicas para as amostras 
de solo da Loca do Suim. 
Figura 5.120: Gráfico com as variações dos elementos Cálcio, Magnésio e 
Carbono. 
Figura 5.121: Gráfico com as variações dos elementos Potássio e Fósforo. 
Figura 5.122: Planta com os Sepultamentos 1A e 1B da Loca do Suim (Fonte: 
adaptado de KOOLE, 2007). 
Figura 5.123: Fotos com evidências de cremação do Sepultamento 1B (Fonte: 
relatório de curadoria em anexo a KOOLE, 2007)  
Figura 5.124: Fotos mostrando a exostose em ossos dos Sepultamentos 1A 
(acima) e 1B (linha de baixo). 
 
ABRIGO DO ÂNGELO.....................................................................................320 
 
Figura 5.125: Croqui do Abrigo do Ângelo. Na imagem não está representada a 
extremidade leste do abrigo onde foram escavados três sepultamentos. 
Figura 5.126: Foto de escavação com sepultamentos aberta no Abrigo do 
Ângelo (Fonte: MAC). 
Figura 5.127: Raspador circular de chert preto coletado em local de pingueira. 
 
GRUTA MATA DAS FRUTAS..........................................................................322 
 
Figura 5.128: Fotos com vista (à esquerda) da localização de ossos humanos 
aflorantes no piso; a foto da direita mostra um fragmento de calota craniana 
humana encontrada nesse local. 
Figura 5.129: Croqui da Gruta Mata das Frutas. 
 
GRUTA DA MATINHA.....................................................................................324 
 
Figura 5.130: Fotos do sítio Gruta da Matinha e dos vestígios líticos encontrados 
em superfície, nas características “pingueiras”. 
Figura 5.131: Foto do pessoal peneirando no fundo e o início da sondagem (Esc. 
1) em primeiro plano. 
Figura 5.132 - Planta Gruta da Matinha. 
Figura 5.133: Tabela com a relação das datações radiocarbônicas obtidas para 
o setor Esc. 1. 
Figura 5.134: Perfil da parede Sul da Escavação 1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.135: Foto do setor Esc.1 da Gruta da Matinha depois de concluído.  
Figura 5.136: Gráfico com a relação dos diferentes tipos de instrumentos por 
nível. 
Figura 5.137: Desenho de ponta de projétil proveniente do primeiro nível (0-10 
cm) do setor Esc. 1 da Gruta da Matinha (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.138: Tabela com as características da ponta de projétil proveniente do 
nível 0-10 cm do setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.139: Foto do primeiro nível do setor Esc. 1 com a localização da ponta 
de projétil, situada ao lado do pequeno retângulo vermelho na foto. 
Figura 5.140: Fotos e desenho de peça identificada como raspador com cabo 
de preensão de calcário silicificado, encontrado na Gruta da Matinha. Dois 
exemplares foram identificados no mesmo contexto (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.141: Foto acima dos dois furadores encontrados no “esconderijo” na 
Gruta da Matinha; o desenho representa a peça mais inteiriça (Desenho: 
Marcos Brito).  
Figura 5.142: Gume bifacial com retoques (alternados) irregulares sobre lasca 
de calcário silicificado, também encontrado no “esconderijo”. 
Figura 5.143: Quebra-côco fragmentado de quartzo do nível 70-80 cm do setor 
Esc. 1 da Gruta da Matinha (Desenho: Marcos Brito). 
Figura 5.144: Tabela com os dados dos instrumentos unifaciais e bifaciais 
(excluindo a ponta de projétil). 
Figura 5.145: Gráfico com as proporções de quantidade entre as matérias-
primas presentes no setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.146: Gráfico com as proporções de peso entre as matérias-primas 
presentes no setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.147: Gráfico mostrando as quantidades de peças por matéria-prima e 
nível para o setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.148: Núcleo encontrado em conduto da Gruta da Matinha, com dois 
planos de percussão e produzido sobre matéria-prima muito homogênea e fina. 
Figura 5.149: Núcleos bipolares de quartzo provenientes do setor Esc. 
1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.150: Gráfico mostrando as proporções para os grupos de tamanhos 
das lascas inteiras do setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.151: Gráfico mostrando as proporções dos diferentes grupos de 
tamanhos para lascas inteiras para as matérias-primas encontradas no setor 
Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.152: Tabela mostrando a frequencia de micro-lascas para as principais 
matérias-primas encontradas em dois setores na Gruta do Marinheiro e um na 
Gruta da Matinha. 
Figura 5.153: Relação da quantidade de ossos de répteis identificados. 
Figura 5.154: Tabela com a quantidade e peso de ossos de fauna por Classe e 
gráficos de frequencia de quantidade de ossos, com e sem os fragmentos de 
concha de Gastropoda. 
Figura 5.155: Gráficos com a variação da quantidade e peso das peças de fauna 
por Classe e nível arbitrário. 
Figura 5.156: Tabela com a quantidade de ossos de mamíferos por Família e 
gráfico com a sua frequencia. 
Figura 5.157: Tabela com a quantidade de ossos de peixe por Ordem e gráfico 
com sua frequencia. 
Figura 5.158: Tabela com a quantificação das diferentes partes de ossos de 
Siluriformes identificados. 
Figura 5.159: Tabela com os resultados das análises químicas para o setor Esc. 
1 da Gruta da Matinha. 
Figura 5.160: Gráficos com a variação da frequencia dos cinco elementos 
para o três níveis contemplados. 
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GRUTA ANTÕNIO VITALINO.....................................................................350 
 
Figura 5.161: Vista da área abrigada da Gruta Antônio Vitalino sob diferentes 
ângulos. 
Figura 5.162: Croqui do sítio Gruta Antônio Vitalino. 
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Resumo: 

 

A presente tese fornece um primeiro quadro arqueológico para a ocupação 

pré-cerâmica da Região Cárstica do Alto São Francisco, uma área com cerca de 

1500 km² localizada no centro-oeste de Minas Gerais, baseando-se na análise 

de sete elementos: cronologia (relativa e absoluta), tecnologia lítica, subsistência 

(fauna), sepultamentos, mobilidade, uso do espaço em cavidades naturais e arte 

rupestre. 

Os registros e amostras mais significativos foram obtidos em sondagens e 

escavações realizadas por níveis arbitrários de 10 cm em quatro sítios em 

cavidade natural de calcário, totalizando 28m² de área aberta em 11 setores, 

todos eles situados na área abrigada a partir da linha de goteira para dentro, com 

destaque, em termos de superfície aberta, para a Gruta do Marinheiro (20m²).  

Após a análise dos diferentes tipos de evidências por nível, setor e sítio, foi 

realizada uma síntese onde foram enfocadas as mudanças verticais ou 

diacrônicas, de origem quantitativa e/ou qualitativa, ao longo dos níveis 

arbitrários, permitindo observar eventuais tendências, rupturas ou 

transformações. As variações horizontais ou sincrônicas intra- e intersítio 

também foram consideradas à luz das diferenças entre os setores escavados.  

A partir da análise dos sete elementos supracitados obteve-se, de forma 

resumida, o seguinte quadro geral: observa-se uma ocupação intensa dos 

abrigos naturais por grupos humanos nos primeiros três mil anos do Holoceno 

na região (de cerca 10,2 a 7,2 mil anos AP), apresentando uma indústria lítica 

lascada e bruta com instrumentos tanto bifaciais quanto unifaciais, padronizados 

ou não. Praticavam uma caça generalizada com destaque para mamíferos de 

pequeno e médio porte, uma pesca/coleta de peixes não-migradores como os 

siluriformes (mandi, bagre, etc.) e uma coleta de caramujos gigantes 

(Gastrópoda). Produziram sepultamentos com padrões diferenciados, conforme 

também foi observado em outros sítios abrigados de Minas Gerais para o período 

paleoíndio. Exerciam uma alta mobilidade em que ocupavam os espaços de uma 

variedade de abrigos naturais, localizados em todos os compartimentos 

topográficos do carste, de forma padronizada (no total 27 sítios pré-cerâmicos 

sob abrigo natural foram contemplados). Não restringiam seus movimentos, 

provavelmente sazonais, apenas a este ambiente como demonstram vestígios 
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encontrados por arqueólogos amadores nas margens do Lago de Furnas (cerca 

de 80 km a SW do carste). Existem, enfim, indícios circunstanciais para que 

esses grupos sejam associados à tradição rupestre Planalto. 

No final argumenta-se pela existência de algumas semelhanças e paralelos 

com a região de Lagoa Santa, situada 200 km a NE (em linha reta) da região em 

estudo. 

 

Palavras-chave: Paleoíndio, abrigo natural, lítico, ponta de projétil, alto rio São 

Francisco.   
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Abstract 

 

This thesis brings a first archaeological framework for the pre-ceramic 

occupation of a carstic area situated in the upper São Francisco river valley, also 

known as the Pains region, with an area of about 1500 km², in the central-western 

portion of the state of Minas Gerais, Brazil. This was done by the study of seven 

elements related to these populations: chronology (relative and absolute), 

technology (lithic and bone), subsistence (faunal remains), burials, mobility, use 

of space in rock-shelters and rock-art. 

The most relevant findings were made in excavations and test-pits by 

artificial levels of 10 cm in four limestone rock-shelter sites, distributed in eleven 

different places or sectors, all of them from the drip-line to the interior of the 

shelters, with a total area of 28m². The most important site is the “Gruta do 

Marinheiro” cave, where 20m² were excavated.  

After the analysis of the different types of materials by level, sector and site, 

the quantitative and qualitative vertical changes were studied in search for 

tendencies, ruptures and/or transformations. The horizontal variations between 

sectors were also observed.   

These analysis showed that the rock-shelters were intensely occupied in 

the first three millennia of the Holocene, between ca. 10200 and 7200 years BP, 

associated with an unifacial and bifacial lithic industry and faunal remains, 

indicating they hunted small and middle-sized mammals, fished mainly 

Siluriformes and gathered Gastropoda. They buried their dead in a variety of 

manners, in patterns that are also seen in other rock-shelters of Minas Gerais 

associated with the paleo-indian occupation. Looking at 27 known rock-shelters 

in the region with pre-ceramic evidence, it was also possible to see that they were 

present in all main topographical areas of this limestone region, indicating a high 

mobility within it, but also showing some connections with areas outside, as seen 

by very similar lithic material found by amateurs in the “Lago de Furnas” area (80 

km to the SW). There is also circumstantial evidence that could relate these 

groups to the “Planalto” rock-art tradition.  

Finally we argue that there are many elements that put the Pains region 

close archaeologically to the better-known Lagoa Santa region, situated 200 km 

to the NE.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho aborda a pré-história da Região Cárstica do Alto São 

Francisco (ou região de Pains), com cerca de 1500 km². Trata-se da principal 

área cárstica inserida no alto curso do rio São Francisco, relativamente próxima 

das nascentes desse rio, no Parque Nacional da Serra da Canastra (80 km em 

linha reta), no centro-oeste do estado de Minas Gerais.   

O estudo da pré-história é, por definição, caracterizado pelo uso de fontes 

não-escritas, como ferramentas, sepulturas, restos alimentares, etc., para 

compreender melhor o passado humano mais remoto antes da adoção da 

escrita, que no Brasil representa todo período pré-colonial. No presente estudo, 

o período em foco é, mais especificamente, a pré-história antes do aparecimento 

de vestígios cerâmicos nos depósitos arqueológicos, ou seja, o período pré-

cerâmico, o que, para a região aqui em estudo, abrange tudo o que aconteceu 

antes de cerca de 2 mil anos Antes do Presente (AP). Esse período é associado, 

de forma geral, a grupos que praticavam a caça e coleta e que não tinham ainda 

adotado a agricultura e por isso são referidos como grupos caçadores coletores. 

Tratou-se de organizar e analisar as diferentes evidências arqueológicas 

acumuladas nos últimos 15 anos na região com o intuito de gerar um quadro de 

referência mais amplo do pré-cerâmico do que aquele fornecido na dissertação 

de mestrado (KOOLE, 2007), quando se realizou uma análise do material lítico 

da região. Essa ampliação envolve, em termos materiais, além do próprio lítico, 

a cronologia relativa (estratigrafia) e absoluta (datações radiocarbônicas), restos 

faunísticos,sepultamentos, amostras de solos e arte rupestre. 

Apesar da quantidade e variedade já relativamente grande de material 

disponível depois do mestrado, totalizando 22m² abertos, novas intervenções 

(outros 6m²) foram realizadas nas etapas de campo do presente doutorado. 

Antes dessa ampliação de área escavada, entretanto, foi necessário finalizar 

escavações inacabadas do mestrado, mais especificamente, os níveis inferiores 

dos setores Escavação 3 - Sul (5m²) e Norte (5m²) da Gruta do Marinheiro, onde 

foram encontradas concentrações de pontas de projétil. Em seguida, tendo em 

vista as dimensões da Gruta do Marinheiro (maior sítio pré-cerâmico conhecido) 

e a importância do seu conteúdo arqueológico, as escavações foram ampliadas 

para outro setor dessa cavidade, a Escavação 4 com 4m². Finalmente, para se 
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ter uma noção mais regional, decidiu-se realizar sondagens de 1m² em dois 

sítios, também em cavidade natural, localizados em diferentes áreas dentro da 

região cárstica, mais precisamente em sua extremidade norte, no município de 

Iguatama (Gruta da Matinha) e em sua extremidade sudeste, no município de 

Pains (Abrigo Lagoa do Retiro), enquanto a Gruta do Marinheiro se encontra nos 

limites SW do carste (município de Pimenta). Essas novas intervenções 

mostraram-se decisivas para a elaboração de uma visão mais completa para o 

período pré-cerâmico da região. Isso não impediu que várias amostras obtidas 

no período da pesquisa de mestrado - que não tinham sido analisadas, 

principalmente restos faunísticos, carvões e solos - fossem aproveitadas aqui, 

enquanto que os resultados da análise lítica foram incorporados ao banco de 

dados do presente trabalho.  

Os registros e as amostras para análise, portanto, foram obtidos em coletas 

de superfície e sondagens e escavações por níveis arbitrários, totalizando 28m² 

abertos em quatro cavidades naturais, com destaque para a Gruta do Marinheiro, 

com 20m² de área aberta. Os outros sítios são a Loca do Suin (6m²), a Gruta da 

Matinha (1m²) e o Abrigo Lagoa do Retiro (1m²). Esses locais foram selecionados 

entre algumas dezenas de sítios, registrados depois de cerca de quatro anos de 

levantamentos de superfície (período 1999-2003).  

Mais de 1600 amostras foram recolhidas, cada uma delas identificada com 

Número de Proveniência (NP), com uma numeração contínua desde 2003 (entre 

NP n° 1 e 4270)1. A lista de NP com a relação do material, composto por 

amostras de lítico, fauna (osso e concha), restos vegetais, cerâmica, solos, 

ossos humanos e carvões está disponível em anexo e será depositado para 

pesquisas futuras, junto com o material escavado, no Museu Arqueológico do 

Carste do Alto São Francisco (MAC), com sede no município de Pains (MG)2.  

A presente tese de doutorado representa uma continuação da dissertação 

de mestrado, ambas com um mesmo recorte temporal e espacial: o período pré-

cerâmico em uma região cárstica situada no alto vale do rio São Francisco, 

concentrada no município de Pains e entorno.  

                                                 
1 Alguns intervalos da lista de NP foram preenchidos por outro projeto na mesma região (ver 
HENRIQUES, 2006).  
2Isso excluindo claro aquelas amostras que foram enviadas a laboratórios para análises 
especializadas como carvões e amostras de solo, que foram sacrificadas “em nome da ciência”. 



29 

 

No que concerne os objetivos do trabalho, em vez de se limitar a aprofundar 

o assunto iniciado, a indústria lítica, optou-se por ampliar a variedade de 

evidências estudadas para fornecer um quadro mais abrangente para a região, 

apesar das vantagens de estudar o material lítico, que se preserva bem e 

representa no estudo da pré-história, frequentemente, o principal vestígio 

macroscópico presente nos sítios.  

Entretanto, como se está trabalhando em uma região cárstica com muitos 

sítios em abrigos naturais, as intervenções foram direcionadas para esses locais, 

onde outros tipos de vestígios e estruturas também estavam presentes, como 

restos faunísticos, sepultamentos, solos e arte rupestre.  

Para conseguir relacionar melhor os diferentes tipos de evidências, além 

das conexões cronológicas e espaciais inerentes ao trabalho arqueológico, 

buscou-se inspiração interpretativa em outras fontes, desde projetos executados 

no Brasil com abordagens mais sociais, a trabalhos etnográficos e etno-

arqueológicos sobre grupos caçadores coletores modernos.  

Espera-se no final ter contribuído para suscitar novas perguntas pertinentes 

ao estudo dos grupos caçadores coletores, e não restrito apenas à região de 

Pains. 

***** 

 

A presente tese foi dividida em sete capítulos, aos quais seguem a 

bibliografia e os anexos, que são: 

 

Capítulo I – Pressupostos teórico-metodológicos 

Aqui serão apresentados os principais elementos teóricos e procedimentos 

metodológicos que orientaram o presente trabalho a partir de sete elementos-

chave, que são: cronologia, tecnologia, subsistência (fauna), sepultamentos, 

mobilidade, utilização dos espaços das cavidades naturais e arte rupestre. Os 

aspectos teóricos estão relacionados ao entendimento do contexto arqueológico 

em si (teoria formativa), aos modelos utilizados para organizar e classificar o 

material (teoria formal ou sistemática) e às interpretações utilizadas para explicar 

aspectos sociais e/ou históricos dos grupos humanos em estudo (teoria 

explanatória). 
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Capítulo II - A região em estudo 

Será desenvolvida uma caracterização da Região Cárstica do Alto São 

Francisco a partir de diferentes elementos ambientais como localização e 

delimitação da área, geologia e relevo, hidrografia, vegetação, fauna e clima, 

além de fornecer no final um contexto arqueológico regional com a apresentação 

dos 27 sítios em abrigo natural contemplados.   

 

Capítulo III – Caracterização das indústrias líticas no Planalto Central e 

região Sul do Brasil 

 Para inserir a indústria lítica encontrada na região de Pains em uma 

perspectiva mais ampla serão apresentadas, de forma resumida, a cronologia e 

as principais tradições líticas do período pré-cerâmico para o Planalto Central e 

a porção meridional do país. A região aqui em estudo encontra-se, em termos 

geográficos, no encontro dessas duas grandes regiões, nas proximidades das 

nascentes do rio São Francisco e de um dos formadores do rio Paraná (rio 

Grande).  

 

Capítulo IV - Materiais e Métodos 

Apresenta uma descrição dos trabalhos de campo, como as intervenções 

foram realizadas nos três sítios sondados ou escavados no âmbito do presente 

doutorado: a Gruta do Marinheiro (4m²), a Gruta da Matinha (1m²) e o Abrigo 

Lagoa do Retiro (1m²). Em seguida foi apresentada uma relação (por setor) e 

uma quantificação dos diferentes tipos de materiais obtidos em campo: lítico, 

fauna, carvões e solos, além do grau de detalhamento das diferentes amostras.  

 

Capítulo V - Resultados 

Aqui são apresentados os principais sítio pré-cerâmicos da região, assim 

como, por sítio e setor, os resultados para a cronologia, o material lítico, a fauna, 

os solos e, eventualmente, sepultamentos e arte rupestre.   

 

Capítulo VI – Síntese 

Serão discutidos os sete elementos-chave e observadas as principais 

tendências, variações e/ou transformações gerais. 
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Capítulo VII: Considerações finais 

Aqui se argumenta pela existência de semelhanças e paralelos com a 

região de Lagoa Santa, situada 200 km a NE (em linha reta) da região em estudo. 
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CAPÍTULO I – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A perspectiva teórica fundamental do presente projeto é que a arqueologia 

é entendida como sendo uma ciência humana em que interessa conhecer tanto 

os aspectos sociais quanto históricos dos grupos humanos pretéritos. Como não 

existem fontes escritas sobre os grupos que ocuparam a região de Pains no 

período pré-cerâmico, a área e o intervalo cronológico escolhido no presente 

projeto, tentar-se-á compreender melhor esse passado, organizando e dando 

sentido às evidências arqueológicas que foram deixadas, que sobreviveram e 

que foram encontradas através de intervenções na região em questão, mais 

especificamente nos seus abrigos naturais. 

Para a produção de conhecimento arqueológico dentro de um padrão de 

objetividade considerado aceitável, optou-se por explicitar, de forma resumida, 

os elementos teóricos e conceituais ligados a três aspectos cruciais da disciplina, 

que corresponderiam às teorias formativa, formal (ou sistemática) e explanatória, 

conforme delineadas por Araújo (2001b), que são:  

• As referências teóricas que contribuem para o entendimento dos 

processos de formação do registro arqueológico, relacionados à 

interpretação estratigráfica e considerações tafonômicas dos vestígios 

(teoria formativa); 

• Os modelos que são utilizados para organizar e classificar o material, no 

presente caso principalmente do material lítico e da fauna (teoria formal 

ou sistemática); 

• Aquelas teorias empregadas na interpretação dos padrões e tendências 

observados a partir deste registro, com o intuito de fornecer explicações, 

de cunho histórico e/ou sociais, minimamente compatíveis com os dados 

empíricos (teoria explanatória).  

Esse conjunto de conhecimentos teóricos habilita o leitor a melhor entender 

as escolhas metodológicas que o arqueólogo fez em campo e laboratório (e suas 

limitações) e demonstrar, de forma melhor argumentada, porque certas 

interpretações foram feitas. Essa apresentação teórica se restringe às 

referências que foram empregadas no presente trabalho e não a uma descrição 

teórica ampla, e ocorrerá a partir da descrição dos sete elementos utilizados para 

a caracterização dos caçadores coletores pré-cerâmicos da região de Pains, que 
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são: cronologia, tecnologia, subsistência (fauna), sepultamentos, mobilidade, 

utilização dos espaços nas cavidades naturais e arte rupestre. Cabe ressaltar 

que nem todos três tipos de teoria foram desenvolvidos igualmente para os 

diferentes elementos analisados. A teoria formativa, por exemplo, é importante 

para o entendimento do contexto estratigráfico e da tafonomia dos vestígios, 

enquanto a formal é necessária para mostrar como foram realizadas as análises 

do material lítico e faunístico e, enfim, a teoria explanatória se refere 

principalmente ao estudo dos elementos subsistência e mobilidade.  

Buscou-se também usar analogias etno-arqueológicas e etnográficas como 

inspiração para as interpretações, principalmente no que concerne ao uso de 

espaço de abrigos naturais e à mobilidade (BINFORD, 1967).  

 

1.1 – Considerações preliminares. 

 

Apesar da vontade de trabalhar de forma independente na região de Pains, 

tem-se a consciência de que a abordagem adotada aqui foi influenciada pelo 

Setor de Arqueologia (UFMG), onde o autor recebeu sua formação inicial, 

começando pela escolha da região a ser pesquisada, uma área cárstica com 

muitos abrigos naturais, assim como na preocupação em obter dados 

contextualizados que permitiriam a elaboração de cronologias baseadas na 

variabilidade tipológica, tecnológica e/ou estilística das evidências, 

principalmente do material lítico, em uma perspectiva eminentemente histórico-

cultural. Talvez o único elemento faltante na região de Pains, nesse ponto de 

vista, seriam os sítios rupestres de grande impacto visual, o que constitui, 

acredita-se, uma das razões porque a região foi relegada a um segundo plano 

de importância.  

A obtenção das amostras e registros para análises ocorreu no presente 

trabalho também através de sondagens e escavações em cavidades naturais, 

entretanto, executadas de forma distinta, menos detalhista do que comumente 

feito pelo Setor, em grande medida devido à falta crônica de financiamento. 

Tiveram que ser procuradas maneiras menos dispendiosas em tempo e recursos 

que, mesmo com essas limitações, poderiam produzir novos dados relevantes. 

A partir da inauguração do Setor de Arqueologia da UFMG em 1976, a 

escola francesa se estabeleceu em Belo Horizonte sob a direção do Dr. André 
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Prous. Após a participação nas intervenções da Lapa Vermelha IV (de Pedro 

Leopoldo), região de Lagoa Santa, na primeira metade dos anos 1970, as 

principais pesquisas com intervenções foram realizadas, nas décadas 1980 e 

1990, em sítios localizados em abrigos naturais na Serra do Espinhaço (Grande 

Abrigo de Santana do Riacho), no centro do estado, e nos vales dos rios Cochá 

e Peruaçu, no norte do estado de Minas Gerais (PROUS, 2013). 

As publicações, artigos e trabalhos acadêmicos frutos dessas iniciativas 

foram vários (PROUS, 1992), com destaque para as dissertações e teses no 

período dos últimos 13 anos (JUNQUEIRA, 1984; FOGAÇA, 2001; RIBEIRO, 

2006; RODET, 2006; BAETA, 2011). Estudos regionais em novas áreas, ainda 

não sistematicamente estudadas pelo Setor, também foram desenvolvidos por 

pesquisadores que receberam sua formação inicial junto ao Setor de 

Arqueologia, como na região de Diamantina, por exemplo (ISNARDIS, 2009). 

Também é o caso para a região do presente estudo (HENRIQUES JR., 2006; 

KOOLE, 2007).  

O principal modelo interpretativo (teoria formal) recebido do setor está 

relacionado ao uso do conceito de cadeia operatória na análise do material lítico. 

 

1.2 – Caracterização dos grupos caçadores coletores: os sete elementos 

descritivos. 

 

1.2.1 – Cronologia. 

 

Antes de entrar na parte sobre as estratigrafias e datações absolutas, 

buscou-se introduzir alguns conceitos gerais e exemplos concretos da região em 

estudo relacionados ao processo de formação do registro arqueológico, o que 

contribuirá para uma melhor compreensão das transformações ocorridas nos 

depósitos dos sítios ao longo do tempo.  

 

1.2.1.1 - Processos de formação do registro arqueológico. 

 

O processo de formação do registro envolve todos os fenômenos que 

contribuíram para deixarem os vestígios arqueológicos do jeito que o arqueólogo 

os encontrou. O estudo desses processos, que podem ser de origem natural e/ou 
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cultural (ação humana), permite ao arqueólogo uma melhor contextualização das 

amostras e estruturas que tem em mãos (SCHIFFER, 1976).  

A condição dos vestígios ou artefatos pode se transformar, na medida em 

que se encontra em um meio estático, o contexto arqueológico, ou dinâmico, o 

contexto sistêmico de uma sociedade viva. Para Schiffer (1972), o objetivo 

principal do arqueólogo que trabalha com sociedades pré-coloniais é tentar se 

aproximar de um ou mais contextos sistêmicos que deram origem ao sítio, 

utilizando como ponto de partida os próprios restos materiais e suas inter-

relações espaciais que formam estruturas e sítios.  

O depósito se refere a um conjunto de sedimentos e vestígios. A amostra 

coletada pelo arqueólogo é, por definição, limitada em termos de informação e o 

tempo faz com que mais informação se perca, dependendo do meio em que está 

inserida. A amostra é também estática e seu rendimento em termos de 

informação vai depender do(s) método(s) de análise utilizado(s) pelo arqueólogo. 

O abandono de vestígios acontece quando um sítio é abandonado. Os 

vestígios se encontram nesse caso geralmente em deposição primária, ou seja, 

no local em que estavam sendo utilizados ou fabricados. Como deposição 

secundária entende-se que os artefatos foram transportados para outra área que 

não o local em que foram utilizados e/ou fabricados. Vestígios maiores são mais 

frequentemente encontrados em deposição secundária do que vestígios 

menores porque atrapalham mais a circulação (entre outros motivos).  

A partir do momento em que os vestígios entram no contexto arqueológico, 

após abandono ou descarte, até a sua descoberta e escavação pelo o 

arqueólogo, o refugo e as estruturas alteram-se, com maior ou menor 

intensidade. O principal tipo de sítio estudado aqui é aquele que se encontra em 

um ambiente de abrigo natural, seja ele em abrigo propriamente dito (largura > 

profundidade) ou em caverna (profundidade > largura da entrada), e tem suas 

particularidades em termos de preservação das evidências que o diferencia de 

sítios a céu aberto.  

Cada abrigo apresenta características próprias e deve ser entendido em 

seus próprios termos, e uma variação dos mesmos agentes naturais e/ou 

culturais pode ser observada em todos eles. 

 

 



36 

 

Processos naturais. 

 

Os principais processos naturais de formação do registro discutidos aqui 

são aqueles que foram identificados para as evidências escavadas ou sondadas 

no presente estudo. A decomposição do material orgânico através da ação de 

bactérias ocorre de forma mais lenta quando em locais estáveis com pouco 

oxigênio, como enterrados no deserto ou no fundo de lagos, por exemplo, mas 

também em ambientes onde o solo é menos ácido (pH mais alto, mais alcalino), 

como nas áreas de calcário.  

A Região Cárstica do Alto São Francisco, assim como outras regiões 

cársticas, apresenta, portanto, condições de manter os vestígios protegidos das 

intempéries enterrados em seus abrigos e cavernas, preservando-os por mais 

tempo do que ocorreria se estivessem em locais a céu aberto. A principal 

variação que se observa entre essas regiões é o grau de umidade. As áreas 

cársticas localizadas em regiões mais secas, como no semi-árido da porção NE 

do país, onde existem menos chances para que os vestígios sejam molhados 

por chuvas, fornecem melhores condições para uma boa conservação dos 

vestígios, inclusive os orgânicos. Um exemplo disso é a preservação de mechas 

de cabelo e pele de um corpo escavado na Lapa do Boquête, na região do 

Peruaçu (norte de Minas Gerais). Esse alto grau de preservação, tendendo para 

uma mumificação natural, não foi observado ainda na região de Pains, localizada 

no SE do Brasil.  

Outro agente natural importante é a gravidade que compacta o solo e as 

estruturas que nele se encontram. Em combinação com a água das chuvas e 

uma declividade no terreno também pode provocar o deslocamento de solos 

para dentro da cavidade (colúvio), encobrindo ou se misturando com solos 

arqueológicos. Ela também pode ser responsável pela queda de blocos que se 

desprendem do teto, como ocorreu no limite da área abrigada da Gruta do 

Marinheiro, provocando um retrocesso do teto, diminuindo o tamanho da área 

abrigada nesse local e se assentando sobre depósitos arqueológicos no setor da 

Escavação 3 - Sul (ver Figura 1.1).  
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Figura 1.1: Foto com vista para a Escavação 3 – Sul (à esquerda): no nível 75-85 cm 
(com placa), observa-se um grande bloco de calcário (seta amarela) em cima do 

depósito arqueológico escuro (seta vermelha). 
 

Portanto, eventos naturais, como o aporte de colúvio, podem se misturar 

com eventos de deposição humana ou até mesmo separar dois momentos de 

ocupação distintos. O presente trabalho envolveu a escavação de três cavernas 

e um abrigo. Nas cavernas (Gruta do Marinheiro, Loca do Suin e Gruta da 

Matinha), a declividade ocorre de fora (mais alto) para dentro (mais baixo), o que 

acarretou, em alguns setores escavados, o aporte de solos naturais, geralmente 

de cores que denotam a presença de material ferruginoso (vermelho, laranja ou 

amarelo), a partir de solo acumulado nas laterais ou no teto das cavidades. No 

Abrigo Lagoa do Retiro, o declive é lateral.  

Depois de depositado, o pacote ainda está sujeito a transformações por 

eventos pós-deposicionais de origem natural, como a bioturbação, por exemplo, 

que são alterações provocadas por animais e plantas (SCHIFFER, 1972).  

Nesse sentido, o agente mais impactante observado na perturbação dos 

depósitos foi a ação das raízes de árvores, principalmente na porção superior de 

setores que se encontram mais próximos ao limite da área abrigada, como no 

setor Escavação 3 - Norte (ver Figura 1.2). Raízes de dimensões variadas 

atravessaram o solo com vestígios, provocando movimentos laterais e verticais,o 
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que pode ocorrer também depois da decomposição das raízes quando formam 

buracos, que se destacam freqüentemente do resto do solo por serem bem 

escuros e lineares, pelos quais os vestígios tendem a cair. 

 

 
 

Figura 1.2: Foto mostrando a porção superior do setor Escavação. 3 – Norte com a 
presença de raízes de árvores provocando bioturbação. 

 

O outro fator de bioturbação é a atividade de animais que podem cavar 

tocas nos depósitos, como tatus, por exemplo. O principal elemento animal que 

foi possível observar, no entanto, foi a grande quantidade de ossos de roedores 

muito pequenos, sem marcas de queima (muito brancos) e inteiriços, em alguns 

setores, como nos 20 cm mais superficiais na Loca do Suim (Unidade 1), 

deixados por algum predador, provavelmente uma coruja, em forma de regurgito.  

Uma característica do material obtido nos setores Esc. 4 da Gruta do 

Marinheiro e Esc. 1 da Gruta da Matinha, ou seja, em áreas mais para dentro do 

limite do teto do abrigo, é a existência de uma capa de concreção (argila 

endurecida por carbonato de cálcio) cobrindo grande parte do material 

arqueológico, principalmente nos níveis mais profundos. Esse concrecionamento 

talvez possa indicar momentos em que houve um aporte mais significativo de 

carbonatos diluídos na água que foram caindo sobre o solo, infiltrando nele e se 

precipitando, e com isso endurecendo o piso e encobrindo os vestígios.  
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Percebeu-se que essa cobertura de concreção está menos presente nos 

setores que se encontram na linha de goteira onde há atualmente um fluxo de 

água maior, talvez não permitindo que o carbonato de cálcio se fixasse tanto no 

solo. Por sua vez, nesses locais, mais sujeitos ao gotejamento d’água, observa-

se outro fenômeno natural que é a presença de pátinas brilhantes na superfície 

do material lítico e faunístico, acompanhadas pelo arredondamento das arestas 

das peças. 

Finalmente, o vento pode levar restos orgânicos (folhas e galhos) e poeira 

para dentro da caverna, contribuindo com o acumulo de material dentro dela e 

se misturando com o solo arqueológico. 

 

Processos culturais. 

 

Para construir modelos que levam em conta os processos de formação é 

necessário entender - com maior detalhamento - os diferentes processos 

culturais responsáveis pela formação do registro do passado (SCHIFFER, 

1976:27). Existem dois tipos de evidências que nos informam sobre o passado 

cultural: o registro histórico e o arqueológico. O registro histórico, usado por 

historiadores, consiste principalmente de documentos escritos sobre o passado, 

existentes em um sistema cultural.  O registro arqueológico difere de outros 

fenômenos culturais porque os materiais do qual é constituído, como artefatos e 

estruturas, não participam mais de um sistema comportamental ou cultural. Esse 

estado não-comportamental é conhecido como contexto arqueológico (A). Por 

outro lado, os vestígios inseridos em um sistema comportamental, como os 

documentos históricos referidos acima, são observados ou manuseados e, 

portanto, pertencem ao contexto sistêmico (S).   

Segundo Schiffer (1976), existem quatro tipos de processos que 

respondem pela maioria dos fenômenos envolvidos na formação cultural dos 

vestígios arqueológicos. 

• Processo S-A: As atividades envolvidas nesse processo representam a 

maior parte dos processos culturais de formação do registro. Os materiais 

são transformados de um contexto sistêmico em contexto arqueológico.  

• Processo A-S: Aqui, as atividades transformam os materiais que estão em 

contexto arqueológico, de volta para um contexto sistêmico. Esse 
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processo acontece, por exemplo, através de escavações arqueológicas, 

quando vestígios que estavam enterrados são retirados e levados para o 

laboratório para serem analisados. 

• Processo A-A: Esse processo transforma os materiais dentro do contexto 

arqueológico, por exemplo, através de atividades de aragem, 

terraplanagem, etc. Mesmo que os materiais entrem por um breve instante 

no contexto sistêmico, eles não participam do sistema comportamental na 

mesma maneira que outros materiais em contexto sistêmico. Aqui pode 

ser mencionado o pisoteamento pelo gado (introduzido aqui no século 

XVIII) do depósito arqueológico, observado principalmente na Gruta do 

Marinheiro, tendo como consequência a compactação do solo. Restos de 

estrume desses animais também foram identificados em alguns pontos 

desse mesmo sítio e talvez contribuíssem para formação de uma camada 

superficial mais orgânica.  

• Processo S-S: Materiais são transformados através de uma sucessão de 

sistemas, transferido de indivíduo para indivíduo ou depositados em 

museus, livrarias, etc.  

As principais alterações feitas pela ação humana nos depósitos escavados 

(Processos A-S e A-A) aconteceram no próprio período pré-colonial em alguns 

setores escavados da Gruta do Marinheiro, quando grupos ceramistas 

interferiram em camadas pré-cerâmicas (Figura 1.3).  

As salitreiras (ou nitreiras) e a mineração em geral não transformam o 

contexto, mas destroem, em geral, irremediavelmente os vestígios e, por causa 

disso, não foram relacionados acima, mas serão discutidas na parte de 

contextualização histórica da região de Pains. 
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Figura 1.3: Foto do nível 10-20 cm do setor Escavação 1 (W) da Gruta do Marinheiro onde é 
possível distinguir dois buracos lado a lado, de dimensões semelhantes, provavelmente para 

colocação de vasilhames de cerâmica de fundo arredondado, penetrando um nível pré-
cerâmico com material lítico lascado (indicados por retângulos vermelhos). 

 
Uma análise complementar realizada foi a análise química de amostras 

de solo (5 elementos) coletadas nos sítios Gruta do Marinheiro, Gruta da 

Matinha, Abrigo Lagoa do Retiro e Loca do Suim. O objetivo desse tipo de análise 

é identificar assinaturas químicas no solo de elementos que possam ser 

indicadores seguros de presença e atividade humana.  

A premissa subjacente à análise química de solos, uma prática que vem 

sendo feita na arqueologia há pelo menos 70 anos, é que diferentes atividades 

realizadas regularmente no mesmo local durante períodos prolongados deixam 

assinaturas químicas distintas, ou seja, deixam resíduos que são presos no solo 

onde permanecem relativamente inalterados ao longo do tempo, ao contrário do 

que frequentemente acontece com artefatos tradicionais que podem ser mais 

facilmente transportados por alterações naturais e/ou artificiais pós-

deposicionais (REBELLATO, 2007). Isso torna os solos especialmente aptos 

para se entender o uso do espaço no passado. É evidente que os solos não 

estão imunes a alterações posteriores e que dependem do ambiente em que se 
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encontram como no caso do presente estudo, o ambiente de cavernas calcárias, 

onde os teores de cálcio e o pH do solo são naturalmente mais altos do que 

áreas e regiões vizinhas onde não existe a presença de calcário. Por causa disso 

foram enviadas amostras de níveis estéreis também para balizar as amostras de 

solo associadas a vestígios arqueológicos. 

 O fósforo (P) e o carbono (C) são elementos que estão associados à 

decomposição da matéria orgânica e se fixam no solo, alterando a composição 

original e o enriquecendo em diferentes teores (REBELLATO, 2007). 

 

Atividades Resíduos 
Possíveis alterações na 

composição do solo 

Fogueiras 
Cinzas de 
madeira e 
coquinhos 

Elevação do Ph; Aumenta 
os teores de potássio (K). 

Descarne e 
processamento de 

carne animal 
Sangue 

Aumenta o valor de ferro 
(Fe), manganês (Mn) e 

zinco (Zn) 

Pinturas corporais 
e rituais funerários 

Vegetais e 
minerais 

Aumenta o valor de ferro 
(Fe). 

Descarte de lixo de 
cozinha 

Ossos, peles, 
pelos, penas e 
principalmente 

cascas de 
vegetais, folhas, 
raízes, cacos de 

cerâmica  

Grande aumento dos 
níveis de fósforo (P), cálcio 

(Ca) e magnésio (Mg) 

 
Figura 1.4: Tabela relacionando as atividades, os resíduos deixados e 

as possíveis alterações químicas na composição do solo: (Fonte: 
adaptado de REBELLATO, 2007:74) 

 

O fósforo, em particular, é um importante indicador da ação humana e, 

portanto, é o elemento químico mais utilizado nos estudos arqueológicos, já que 

é facilmente identificável e sua concentração nos solos é geralmente muito 

elevada, já que, grande parte dos restos abandonados nos sítios (urina, plantas, 

tecidos animais e, principalmente, ossos, etc.) contém grandes quantidades 

desse elemento. O fósforo é um elemento que é rapidamente imobilizado e 

mantém grande estabilidade lateral e vertical ao longo do tempo na maior parte 

das situações pedológicas (WOODS, 1995). 
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Foram enviados ao laboratório Minimax, em Belo Horizonte, 31 amostras 

para análises químicas. Cinco (5) elementos, indicadores de atividade humana, 

foram analisados para cada amostra enviada, que foram: potássio (K), fósforo 

(P), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e carbono (C).  

Todos os procedimentos e técnicas de análise estão descritos no Manual 

de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes da EMBRAPA 

(EMBRAPA, 2009).  

Uma questão crucial relacionada à formação do pacote arqueológico seria 

identificar qual foi o aporte natural e qual o humano. Frequentemente, como 

descreve Farrand (2001), trata-se de uma combinação dos dois fatores: 

 
It is important to recognize that the sediment constitutes the 
sites! All the artifacts, structural features, and biological 
remains embedded in the sediments may be entirely of 
natural origin (archaeologically barren) or may be largely 
introduced by humans, but most commonly there is some 
mixing of natural and anthropogenic deposits. It is an 
important challenge for the archaeological sedimentologist 
to sort out the different components (FARRAND, 2001). 

 

Na Lapa das Boleiras (região de Lagoa Santa), por exemplo, através de 

análises estratigráficas, de luminescência, geoquímicas e micro-morfológicas, 

descobriu-se que uma quantidade significativa de cinzas de plantas está 

presente no pacote arqueológico. Ou seja, o aporte humano na formação do 

pacote seria importante, tanto que, quando a ocupação praticamente 

desaparece no Holoceno médio, atribuída a períodos de secas prolongadas, não 

ocorre quase nenhuma acumulação sedimentar e, consequentemente, vestígios 

que remetem ao Holoceno antigo ainda podem ser encontrados a poucos 

centímetros de profundidade (ARAÚJO et al., 2008). Os pacotes antrópicos na 

Lapa das Boleiras e Lapa do Santo são também relativamente espessos3 e 

atingem pelo menos 2 metros de profundidade em alguns setores. 

Percebe-se que algumas características do sedimento e dos vestígios 

podem ajudar no entendimento do que pode ter ocorrido. A princípio acredita-se, 

como na região de Lagoa Santa, que o aporte humano foi importante para a 

formação dos pacotes arqueológicos nos diferentes sítios da região de Pains.  

                                                 
3Na escavação da porção Sul do abrigo: unidades J11, J12, K11, K12 e partes de K10, L10 e 
L11. 
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1.2.1.2 – Estratigrafia e datações radiocarbônicas. 

 

A obtenção de uma cronologia para a região de Pains ocorreu através da 

análise de dois elementos complementares, a estratigrafia e as datações 

radiocarbônicas (a partir de carvões). 

Para entender melhor o contexto arqueológico é necessário interpretar a 

estratigrafia (HARRIS, 1997). Para isso existem algumas regras básicas ou leis 

que devem ser levadas em conta, a maioria delas derivadas da geologia. 

• Lei da Sobreposição:  

In a series of layers and interfacial features, as originally 
created, the upper units of stratification are younger and the 
lower are older, for each must have been deposited on, or 
created by the removal of, a pre-existing mass of 
archaeological stratification (HARRIS, 1997:30). 
 

• Lei da Horizontalidade Original: 

Any archaeological layer deposited in an unconsolidated 
form will tend towards a horizontal position. Strata which 
are found with tilted surfaces were originally deposited that 
way, or lie in conformity with the contours of a pré-existing 
basin of deposition (HARRIS, 1997:31). 
 

• Lei da Continuidade Original: 

Any archaeological deposit, as originally laid down, or any 
interfacial feature, as originally created, will be bounded by 
a basin of deposition, or may thin down to a feather-edge. 
Therefore, if any edge of a deposit or interfacial feature is 
exposed in a vertical view, a part of its original extent must 
have been removed by excavation or erosion, and its 
continuity must be sought, or its absence explained 
(HARRIS, 1997:32). 
 

• Lei da Sucessão Estratigráfica: 

A unit of archaeological stratification takes its place in the 
stratigraphic sequence of a site from its position between 
the undermost (or earliest) of the units which lie above it 
and the uppermost (or latest) of all the units which lie below 
it and with which the unit has a physical contact, all other 
superpositional relationships being redundant (HARRIS, 
1997:34). 
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A identificação de unidades estratigráficas ou camadas (nome utilizado 

aqui) foi realizada para todos os 11 setores escavados nos 4 sítios sob abrigo. 

Ocorre a intercalação de camadas variadas em termos de textura e coloração, 

que puderam facilmente ser diferenciadas no que concerne aos dois principais 

períodos de ocupação pré-colonial que se sobrepõem estratigraficamente: 

camadas atribuídas ao período pré-cerâmico, com uma ausência de cerâmica e 

uma densidade relativamente grande de material lascado bastante variado, 

situadas por baixo de camadas do período cerâmico, com a presença de 

vestígios cerâmicos e relativamente poucos vestígios líticos, em geral de 

matérias-primas locais (quartzo e chert), lascadas de forma rudimentar por 

percussão unipolar e bipolar, resultando em uma variedade de lascas não-

retocadas.  

Essa separação ficou mais complicada de ser observada em apenas 1 dos 

11 setores, a Escavação 4 da Gruta do Marinheiro, onde essa sobreposição se 

encontra alterada por causa de buracos, contendo fragmentos cerâmicos e 

carvões, feitos pelos grupos ceramistas nas camadas pré-ceramistas, alguns 

deles com contornos pouco nítidos. As diferentes unidades estratigráficas ou 

camadas do pré-cerâmico estão, em 9 dos 11 setores (em um setor, Esc. 2 da 

Gruta do Marinheiro não havia um horizonte pré-cerâmico), com solos 

arqueológicos bem compactados, o que representa, ao contrário de depósitos 

“fofos”, um indício de uma condição de preservação relativamente boa. 

Um tipo de camada característica, que em alguns setores pode ter uma 

espessura de dezenas de centímetros, é aquela onde predomina a cor cinza com 

manchas brancas. Acredita-se tratar do acúmulo de cinzas de fogueiras por 

ocupações repetidas. Onde o fogo foi mais quente a estrutura de combustão 

tendeu a ficar mais branco, em geral representando o centro dela (HENRIQUES, 

2006).  

Em alguns setores, aqueles situados na linha de goteira, as cinzas das 

camadas superficiais foram “lavadas” pela água das chuvas. Nesses locais é 

possível ver fragmentos cerâmicos misturados com material lítico lascado em 

superfície, nas características “pingueiras”. O setor que mais foi impactado pelas 

chuvas e por erosão foram os setores Escavação 3 - Sul e Norte da Gruta do 

Marinheiro. Aqui não existe mais uma camada superficial significativa de cinzas 

e a estratigrafia é composta, em sua maior parte, por uma espessa camada 
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escura bastante homogênea onde foram encontradas dezenas de pontas de 

projétil.  

Outro tipo de camada observada foram aquelas queimadas e de cor 

alaranjada. A mais característica foi a do setor Escavação 1 da Gruta do 

Marinheiro, cuja origem se deve à alteração (queima) da porção superior de uma 

camada pré-ceramista pela colocação (posterior) de fogueiras pelos grupos 

ceramistas.   

Tendo como referência a separação estratigráfica desses dois momentos 

pré-coloniais, sendo que a camada ceramista não ultrapassa os 15 cm 

superiores, a escavação de todos os setores procedeu por níveis arbitrários, a 

mesma metodologia que foi utilizada anteriormente na pesquisa de mestrado 

(KOOLE, 2007), quando foram abertos 22m². Enquanto as camadas ceramistas 

são em geral pouco espessas, as do período pré-ceramista abrangem, quando 

presente, algumas dezenas de centímetros, podendo atingir 1 metro de 

espessura em alguns setores.   

A escavação por níveis arbitrários envolveu, portanto, principalmente 

depósitos pré-cerâmicos. Isso significou que, independentemente da mudança 

de camada, os vestígios contidos nelas foram separados por conjuntos de 10 cm 

de espessura, com exceção dos carvões e peças líticas mais significativas que 

foram coletados individualmente. Nesse caso, as amostras foram coletadas com 

o registro da camada de onde se encontravam. Além disso, as estruturas como 

sepultamentos e buracos também foram registradas em detalhe. A única 

exceção a essa metodologia foi na Loca do Suim, onde, além do registro 

detalhado da localização dos ossos nos sepultamentos, foi plotada a localização 

individual de todas as peças líticas (inclusive refugo de lascamento) ou, no 

mínimo, um grupo de peças, que se encontravam dentro das covas.   

Entretanto, para os outros vestígios, em sua maioria refugo de lascamento 

e restos faunísticos, a coleta se deu sem fazer a conexão direta (por registro) 

com a camada natural em que se encontravam. Acredita-se, entretanto, que 

mesmo assim é possível observar, em associação com os perfis das paredes, 

as principais tendências cronológicas relacionadas a esses vestígios, e que isso 

não foi prejudicial aos objetivos do trabalho.  

Foram obtidas no presente projeto 10 novas datações radiocarbônicas, 

além das 5 que já existiam, totalizando 15 datas para os quatro sítios em estudo, 
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a Gruta do Marinheiro (9 datações), a Loca do Suim (3 datações), a Gruta da 

Matinha (2 datações) e o Abrigo Lagoa do Retiro (1 datação). A análise da 

cronologia regional ocorrerá, portanto, a partir do resultado dessas datações em 

conjunto com as análises estratigráficas, o que só foi possível porque os carvões 

coletados individualmente possuem uma associação segura com a camada 

estratigráfica em que se encontravam.  

De forma geral, não é possível relacionar cronologicamente o que não está 

enterrado, o que é frequente para o caso da arte rupestre. No entanto, será 

sugerida a associação entre um conjunto de pinturas e um instrumento lítico em 

um sítio da região (Gruta da Perdição I), o que será argumentado no Capítulo V, 

na apresentação do referido sítio. 

 

1.2.2 – Tecnologia lítica. 

 

Nesse item serão apresentados os procedimentos adotados na análise do 

material lítico e os resultados que se espera atingir com essas análises. O 

contexto em que a discussão da tecnologia lítica se insere envolve o Brasil 

Central e Sul, e será apresentado em capítulo à parte (Capítulo III). 

Procedeu-se, em primeira instância, à organização por matéria-prima. Essa 

separação serviu de base para a análise tipológica que foi feita por matéria-prima 

e onde se distingue inicialmente o refugo dos instrumentos, notadamente lascas 

não-retocadas (inteiras e fragmentadas), núcleos e fragmentos diversos e os 

instrumentos representados por suportes retocados e peças utilizadas 

“brutas”(como percutores, por exemplo).  

Em termos de detalhamento tipológico do refugo, o avanço não foi 

significativo em relação ao que havia sido desenvolvido no trabalho de mestrado 

(KOOLE, 2007), cujos resultados foram incorporados ao banco de dados do 

presente projeto, conjuntamente com as análises realizadas para os novos 

setores escavados ou sondados. Em relação aos instrumentos, o quadro 

tipológico foi ampliado com três novos tipos: o machado lascado com gume 

polido, o furador e o raspador com cabo (de pedra) para preensão. Buscou-se 

detalhar um pouco mais a ponta de projétil e o raspador unifacial, uma vez que 

se trata dos dois tipos de instrumentos que foram utilizados para caracterizar e 

diferenciar as tradições Umbu e Itaparica.  
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A escolha pelo detalhamento destes tipos de instrumentos em particular 

tem a ver com a descoberta, no mesmo sítio (Gruta do Marinheiro), dos dois 

principais fósseis-guia das tradições Umbu e Itaparica, a ponta de projétil e o 

plano-convexo, respectivamente, em contextos estratigráficos separados. 

 

1.2.2.1 – As matérias-primas. 

 

Uma das principais características, comum às indústrias líticas lascadas 

dos grupos caçadores coletores, que já foi apontada em outros trabalhos 

(BUENO, 2007), é a utilização de uma variedade maior de matérias-primas de 

melhor qualidade, e nem sempre apenas aquelas encontradas localmente, se 

comparado com os grupos de agricultores posteriores. Esse também é o caso 

observado para a região de Pains.  

A caracterização das matérias-primas foi feita a partir da observação 

macroscópica da textura e cor superficial das peças com uma pequena lente de 

aumento (4x). Dessa forma, foram identificados seis principais grupos: chert, 

quartzito, quartzo, sílex diverso, argilito/material ferruginoso e calcário 

silicificado. Fora esses principais grupos, duas outras variedades aparecem em 

números bem menores que, estatisticamente, são insignificantes: arenito 

silicificado (algumas lascas) e uma rocha ígnea, provavelmente granito (uma 

lasca). Os argilitos e os materiais ferruginosos foram mantidos, por razões 

práticas, no mesmo agrupamento, como ocorreu na pesquisa de mestrado.  

As principais matérias-primas que podem ser encontradas localmente são 

o chert, o quartzo e o calcário silicificado. A matéria-prima mais característica da 

região de Pains - utilizada pelos caçadores coletores - foi o chert, uma rocha 

sedimentar associada ao calcário, com uma variabilidade relativamente grande, 

em textura e cor. O que predomina são as de cor preta, mas existem também 

variedades vermelhas, amarelas, beges e cinzas.  

A maior parte quebra facilmente em forma de plaquetas e pode ser 

encontrada misturada ao solo praticamente por toda região. Foi identificado um 

chert de melhor qualidade, de cor preta e com uma textura mais fina, mais 

silicificado e homogêneo (sílex), mais raro de ser detectado fora dos sítios 

arqueológicos. Esses são frequentemente translúcidos e/ou apresentam uma 

borda translúcida com pequenos pontos pretos. 
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Essas três matérias-primas locais (quartzo, chert e calcário silicificado) não 

parecem se concentrar em locais específicos e podem ser encontradas 

dispersas na paisagem, tanto nos abrigos quanto a céu aberto. As beiras de 

lagoas foram os pontos aonde mais ocorreram blocos de chert, durante os 

períodos de estiagem, como na Lagoa de Peixe, no município de Doresópolis 

(Figuras 1.5 e 1.6). Fora essas ocorrências, nenhum sítio-jazida - com grandes 

quantidades de matéria-prima - foi identificado (até agora) dentro dos limites do 

carste.  

 

 
 

Figura 1.5: Detalhe da variedade de chert local (preto, cinza e bege) e 
uma peça de quartzo (à esquerda em cima), encontrados na margem da 

Lagoa de Peixe (município de Doresópolis). 
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Figura 1.6: Foto da margem da Lagoa de Peixe onde se pode 
encontrar blocos de chert lascados. De modo geral, o chert era 
utilizado para produzir instrumentos pouco elaborados, como 

raspadores laterais. 
 

O quartzito - de origem metamórfica - é encontrado em grandes 

quantidades nos sítios pré-cerâmicos da região de Pains, representando a 

principal conexão conhecida com áreas externas ao carste, cujas fontes situam-

se ao SW, nas encostas da Serra da Pimenta e ramificações, em vertentes 

recortadas por córregos, formando frequentemente cachoeiras. Essa matéria-

prima não é homogênea, apresentando uma grande variabilidade em textura e 

cor, com destaque para um tipo de cor verde bem silicificado. Como ocorre com 

o chert, o quartzito pode ocorrer também em forma de plaquetas, além de seixos 

e nódulos, que foram utilizadas, inclusive, para a confecção de pontas de projétil.  

 



51 

 

 
    

Figura 1.7: Foto com amontoado de lascas de 
quartzito da Gruta do Marinheiro. Observa-se uma 
variedade de cores, com uma predominância de 

tons verdes. 
 

Alguns núcleos de quartzito, pouco maiores do que aqueles encontrados 

nas escavações (com até 15 cm de diâmetro), foram localizados em superfície 

na Gruta do Marinheiro e da Matinha. Nesse último, estavam misturados com 

blocos de calcário em condutos estreitos no fundo da caverna. Isso demonstra 

que blocos foram transportados das áreas fonte para os sítios abrigados e 

deixados lá - provavelmente para serem posteriormente reutilizados como 

núcleos - para a retirada de novas lascas. 

Entre as três matérias-primas restantes é o sílex diverso, mais que os 

argilitos e os materiais ferruginosos (cangas/lateritas), que se destaca e pode 

chegar a representar uma parte não desprezível do refugo em sítios como o 

Abrigo Lagoa do Retiro. A sua origem ainda é desconhecida, mas suspeita-se 

que tem uma origem exógena (KOOLE, 2007). Os argilitos aparecem em forma 

de plaquetas lascadas (alguns gumes bifaciais) e lascas, enquanto as lateritas 

aparecem em forma de batedores (utilizados brutos), e algumas lascas.  
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1.2.2.2 - Análise tipológica. 

 

No presente estudo foram separados os instrumentos (lascados e brutos) 

do resto, que foi agrupado como refugo (lascas e núcleos), representando uma 

continuidade em relação ao trabalho que foi desenvolvido no mestrado (KOOLE, 

2007), subdividida em sete grandes grupos:  

• Instrumentos: lascados bifaciais (1) e unifaciais (2) e instrumentos brutos 

(3). 

• Refugo: lascas inteiras (4), lascas fragmentadas (5), núcleos (6) e 

fragmentos diversos (7). 

Para cada tipo foram escolhidos atributos a serem registrados e medidos. 

Essa análise foi desenvolvida em forma de uma análise estatística através da 

construção de um banco de dados em Excel com a possibilidade de cruzamento 

de dados, podendo isolar um ou mais atributos que apresentam mudanças e/ou 

continuidades ao longo dos níveis arbitrários.  

 

 
 

Figura 1.8: Imagem com classificação tipológica do material lascado. Podem-se adicionar ao 
quadro acima, três novos tipos de instrumentos, dois unifaciais, o furador e o raspador com 
cabo para preensão, e o instrumento bifacial, o machado lascado com gume polido (Fonte 

imagem: extraído de KOOLE, 2007). 
 

Instrumentos. 

 

Os instrumentos lascados são aqueles que apresentam algum tipo de 

retoque sobre um suporte, geralmente uma lasca, mas também sobre plaqueta 

ou seixo (para esse último caso existe apenas um exemplar).  
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(1) Instrumentos bifaciais 

 

Para os instrumentos bifaciais existem dois principais tipos: o gume bifacial 

e a ponta de projétil, mas também o machado lascado com gume polido (apenas 

um exemplar fragmentado).  

Para o gume foram analisados os seguintes atributos: matéria-prima, 

suporte, dimensões máximas (comprimento, largura e espessura) e peso (em 

gramas). 

No caso da ponta de projétil uma gama maior de atributos foi registrada: 

matéria-prima, suporte, dimensões máximas (comprimento, largura e 

espessura), tipo de aleta (triangular, obtusa, obtusa-reta, convexa, etc.), 

presença ou ausência de acanaladura, tipo de pedúnculo (reto, agudo, circular, 

convexo ou côncavo), ângulo aleta-pedúnculo e tipo de borda (reta, denticulada, 

etc.).   

 

 
 

Figura 1.9: Relação dos diferentes atributos que podem ser registrados para as pontas de 
projétil; a ponta de cima vem da região de Furnas, a de baixo é do carste de Pains (os 

desenhos das pontas são de Marcos Brito). 
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Para o machado lascado fragmentado com gume polido foram analisados 

os seguintes atributos: matéria-prima, suporte, dimensões máximas 

(comprimento, largura e espessura) e peso (em gramas). 

 

(2) Instrumentos unifaciais 

 

Para os instrumentos unifaciais existem três principais tipos: o gume 

unifacial, o raspador lateral e o raspador trabalhado ao longo de toda borda, 

apresentando as formas circular, alongado (plano-convexo) ou trapezoidal. A 

esse quadro pode-se adicionar dois novos tipos: o furador e o raspador com cabo 

de preensão.   

Para o gume e o raspador lateral foram analisados os seguintes atributos: 

matéria-prima, suporte, dimensões máximas (comprimento, largura e espessura) 

e peso (em gramas). 

 No caso dos raspadores trabalhados ao longo de toda borda acrescentou-

se a esses atributos ainda: forma geral (circular, alongado ou trapezoidal) e 

formatado ou não (foi retocado em sua forma natural ou foi dado uma forma a 

ele antes através da retirada de lascas de talhe – façonnage).  

 

 
 

Figura 1.10: Desenho de instrumento unifacial do tipo alongado (plano-
convexo), encontrado em superfície na região da Mata das Frutas 

(município de Pains), como ocorrência isolada. 
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(3) Instrumentos Brutos: 

 

Os instrumentos utilizados brutos ou em sua forma natural podem ser de 

dois tipos: bigorna em forma de quebra-coco ou percutor/batedor.  

 

 
 

Figura 1.11: Foto de quebra-côco com depressão circular no centro 
de uma das faces de um bloco de calcário. Esse tipo de peça é 

encontrado com frequencia em superfície nos abrigos naturais da 
região de Pains.  

  

Os atributos analisados para o quebra-côco foram: matéria-prima, suporte, 

dimensões máximas (comprimento, largura e espessura), peso (em gramas), 

diâmetro e formato da depressão e quantas faces foram utilizadas. 

Com relação aos percutores, foram analisados os seguintes atributos: 

matéria-prima, suporte, dimensões máximas (comprimento, largura e 

espessura), peso (em gramas), forma (circular ou elíptica) e localização da parte 

ativa (nas extremidades, ao longo de toda borda ou no centro da peça). 
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Refugo. 

 

(4) Lascas inteiras.  

 

Utilizou-se para o refugo, mais especificamente para as lascas inteiras, 

uma análise de massa devido à grande quantidade de material e do tempo 

reduzido para a realização das análises. 

A análise de massa pesquisa a distribuição de um atributo sobre um 

conjunto inteiro. Isso permite o processamento de um grande número de peças 

de uma maneira mais rápida. Essa análise está geralmente ligada a classes de 

tamanhos, o que foi o caso aqui também. Esse tipo de análise tem limitações 

para conjuntos que englobam mais de uma cadeia operatória, ou seja, diferentes 

práticas tecnológicas sendo realizadas no mesmo local (ANDREFSKI JR, 2001). 

Os dois principais tipos de instrumentos fabricados foram a ponta de projétil e o 

raspador trabalhado ao longo de toda a borda. A fabricação do primeiro tipo de 

instrumento tende a produzir mais lascas menores que o segundo tipo. Como no 

presente trabalho dispõe-se de pacotes com muitas pontas de projétil e lascas 

inteiras (setores Esc. 3 – Sul e Norte) e outros pacotes sem pontas de projétil de 

pedra e muitas lascas (setor Esc. 4), poderá ser feito uma comparação entre os 

dois setores para observar variações em termos dos grupos de tamanho (de 

lascas) presentes.  

Os grupos de tamanhos escolhidos foram (DIAS, 1994:104-105): 

• Microlascas: até 1cm de comprimento; 

• Lascas pequenas: entre 1 e 2,5 cm; 

• Lascas intermediárias ou médias: entre 2,5 e 4cm; 

• Lascas grandes: entre 4 e 7cm (ou mais). 

 

As análises não puderam ser feitas em um mesmo grau de detalhamento 

para todos os setores. Para a maioria dos setores escavados ou sondados (24 

dos 28m²) obteve-se a identificação da quantidade e peso das diferentes 

matérias-primas do refugo por nível. Procedeu-se, para alguns setores, ao 

agrupamento do refugo por tipo (lasca inteira, lasca fragmentada, núcleo e 

fragmentos diversos), com a organização ainda das lascas inteiras por grupo de 

tamanho. Essa análise foi feita para a Escavação 3 Sul (5m²), a Escavação 4 NE 
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da Gruta do Marinheiro (1m²) e para a Escavação 1 da Gruta da Matinha (1m²), 

totalizando 7m².  

Acredita-se que esse tipo de vestígio - a lasca inteira - representa o tipo de 

vestígio-chave para o melhor entendimento do padrão tecnológico porque se 

trata do mais abundante nos sítios que permite identificar elementos 

característicos da indústria lítica que vão além, por exemplo, da descrição de 

instrumentos como fósseis-guias. Esses elementos podem ser, por exemplo, a 

intensidade do lascamento unifacial em relação ao bifacial e a etapa ou etapas 

da cadeia operatória presente(s). Podem indicar também que tipo ou tipos de 

instrumentos que estavam sendo fabricado(s) com maior ou menor intensidade 

no local, ou ainda, revelar a presença, em maior ou menor grau, do lascamento 

unipolar em relação ao bipolar. Essas informações tecnológicas obtidas do 

refugo deverão ser combinadas com aquelas dos instrumentos e dos núcleos, 

para formar um quadro para a tecnologia lítica da região.   

 

(5)  Lascas fragmentadas 

 

As lascas fragmentadas foram apenas separadas em termos de matéria-

prima e quantificadas. 

 

(6) Núcleos 

 

Os atributos analisados para os núcleos foram: matéria-prima, suporte, 

dimensões máximas (comprimento, largura e espessura), peso (em gramas), 

unipolar e/ou bipolar, formato (piramidal, discoidal, etc.) e quantidades de planos 

de percussão.  
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Figura 1.12: Desenho de núcleo discoidal com dois planos de percussão encontrado na 
superfície de um conduto na Gruta da Matinha (Desenho: Marcos Brito). 

 

(7) Fragmentos diversos 

 

O tipo de refugo que menos fornece informações são os fragmentos 

diversos, que não se enquadram em nenhum dos tipos acima, mas que, 

entretanto, apresenta, evidências de serem também restos de lascamento. Os 

atributos analisados para esse tipo foram: matéria-prima, quantidade e peso 

(sempre por nível).  

 
 
1.2.2.3 - A cadeia operatória. 

 

Para melhor compreender o processo de fabricação de ferramentas de 

pedra lascada foi empregado o conceito de cadeias operatórias (RODET, 2006) 

ou ciclo de vida (SCHIFFER, 1972), que envolve a identificação das etapas de 

lascamento presentes e ausentes nos sítios escavados. Isso ocorre através da 

organização dos diferentes tipos de vestígios líticos obtidos nas escavações em 

uma seqüência de produção, desde a obtenção da matéria-prima até o descarte 

ou abandono, passando pelas etapas de fabricação, uso e eventual reutilização. 

A idéia central não é, portanto, a peça em si, mas o processo tecnológico ao qual 
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se integra, seja como ferramenta ou refugo. Pensar com a cadeia operatória 

obriga o arqueólogo a organizar de forma coerente, não somente a relação dos 

elementos materiais conhecidos entre si, em um quadro tecnológico de 

produção, mas também a ver as implicações que podem existir no que 

concernem aos aspectos organizacionais dos grupos produtores, como a 

mobilidade empregada na obtenção de matérias-primas, por exemplo. A seguir, 

as várias etapas da cadeia operatória. 

 

1. Obtenção de matéria-prima 

 

A cadeia operatória de uma peça começa com a obtenção de uma matéria-

prima, o que deve envolver o conhecimento de jazidas de rochas apropriadas 

em um determinado quadro geológico regional. Cabe ressaltar que nenhum sítio 

aqui pesquisado representa uma jazida propriamente dita, onde ocorrem 

concentrações significativas de rochas apropriadas ao lascamento. Entretanto, 

o chert de qualidade inferior pode sempre ser encontrado nas imediações de 

forma espalhada e misturada ao solo ou preso, em forma de seixos ou plaquetas, 

nas paredes calcárias. Um local talvez mais fácil de encontrar chert dentro do 

carste em maiores quantidades seria nas margens de lagoas secas. O chert mais 

silicificado, de qualidade superior (também chamado de sílex), é mais difícil de 

ser detectado, mas também foi utilizado no período pré-cerâmico. Além do chert 

pode ser encontrado localmente também o quartzo, principalmente misturado ao 

solo em forma de prismas (em geral pequenos).  

A geologia da extremidade SW do Cráton São Francisco, onde a região de 

estudo está inserida, oferece, além do chert (rocha sedimentar associada ao 

calcário) e do quartzo, que pode ser encontrado tanto na região cárstica como 

no seu entorno, rochas metamórficas (quartzito), principalmente no leito de rios 

e cachoeiras nas serras situadas a SW do carste em forma de seixos, nódulos e 

plaquetas. Ao leste da Região Cárstica do Alto São Francisco, existem rochas 

ígneas que se prestam, entretanto, pouco ao lascamento. As rochas mais 

propícias ao lascamento são aquelas ricas em sílica que apresentam uma dureza 

e uma flexibilidade adequada, além de uma alta homogeneidade, permitindo um 

maior controle e precisão nos golpes. Por outro lado, podem ser encontradas 

rochas ígneas em forma de batedores (seixos) nos depósitos pré-cerâmicos 



60 

 

(instrumentos brutos ou utilizados em sua forma natural) e foram utilizadas de 

forma generalizada pelos grupos ceramistas posteriores.  

Como se verá no item sobre mobilidade, os grupos caçadores coletores 

pré-cerâmicos em geral (com exceção dos grupos sambaquieiros) são 

conhecidos no Brasil por apresentarem uma alta mobilidade. Nessa perspectiva, 

a obtenção de matéria-prima faria parte do ciclo sazonal de mobilidade entre os 

caçadores coletores e, consequentemente, quanto maior a variabilidade das 

matérias-primas, maior seria também a mobilidade.  

 Essa alta mobilidade tem outra implicação que tem a ver com o tamanho 

da matéria-prima que pode ser carregada. Uma solução para isso seria levar 

apenas produtos cujo volume indesejado foi retirado na própria jazida e que 

podem ser transportados em forma de lascas, plaquetas quebradas ou blocos 

menores (já testados), mais leves do que os blocos maiores de matéria-prima, 

para o local de fabricação e/ou acabamento, ou seja, provavelmente ao 

acampamento de pernoite.  
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Figura 1.13: Fotos de cachoeira e leito de córrego no município de Pimenta com a 
presença de blocos de quartzito. 

 

2. Fabricação das ferramentas. 

 

Tendo-se um suporte em mãos pode-se iniciar o processo de fabricação, 

seja transformando a peça em um instrumento propriamente dito ou retirando 

lascas menores dele (núcleo), ou ambos. Uma das qualidades indicadas por 

Lourdeau (2010), por exemplo, foi precisamente a versatilidade do plano-

convexo em ser ao mesmo tempo uma ferramenta e uma reserva de lascas.  
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Por vezes são encontrados blocos menores e núcleos de matéria-prima 

exógena na superfície ou nos condutos internos da cavidade natural, que por 

alguns são chamados de mobília (ANDREFSKI JR, 1998), como foi visto na 

Gruta do Marinheiro e na Gruta da Matinha. Essa mobília serviria como uma 

reserva de matéria-prima nas próximas visitas, algumas das quais, 

aparentemente não foram mais recuperadas. Entretanto, nas escavações 

apenas materiais de dimensões mais reduzidas foram identificados, com uma 

exceção significativa nos níveis inferiores da Gruta da Matinha, em forma de um 

cache (esconderijo) de peças de calcário silicificado, uma matéria-prima local de 

qualidade inferior para o lascamento. 

A produção de utensílios de pedra através de lascamento pode ser 

realizada por duas principais técnicas ou por uma combinação delas: o 

lascamento por percussão e pressão. 

A percussão envolve um golpe exercido com um batedor ou percutor, 

geralmente de uma pedra mais dura (percussão dura), mas também pode 

ocorrer com madeira ou chifre (percussão mole), exercida de forma direta ou 

indireta sobre a pedra. Na indústria analisada aqui não se viu evidências que 

atestariam para uma percussão indireta através do uso uma peça intermediária 

que poderia dar mais precisão aos golpes. Dessa forma, o suporte é golpeado 

diretamente e uma lasca é retirada, em geral acompanhada por estilhaços. A 

percussão direta pode ser usada em todas as etapas de lascamento, desde a 

debitagem, formatação e/ou retoque do suporte.  

A debitagem (debitage) ocorre durante as primeiras retiradas no processo 

de lascamento, seja na exploração de um núcleo (para retirada das partes 

indesejadas) ou na produção de instrumentos. Em geral obtêm-se nessa fase 

lascas maiores com a presença frequente de córtex, também chamadas de 

lascas primárias. Essas lascas podem ser descartadas ou separadas para a 

confecção de instrumentos. Representa uma forte redução volumétrica do 

suporte, o que acontece, em geral, nas proximidades das jazidas de matéria-

prima, mas também pode ser realizada nos próprios acampamentos de pernoite.  

No processo de produção de instrumentos, para a sua formatação, quando 

a peça assume a forma almejada, são produzidas lascas de talhe (façonnage). 

São em geral menores que as de debitagem e podem apresentar algumas 

características típicas como uma curvatura acentuada. Representam retiradas 
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que reduzem o tamanho da peça em locais pré-estabelecidos, retirando um 

volume menor do que a debitagem, porém com mais precisão.  

O acabamento dos instrumentos ocorre através da retirada de lascas de 

retoque (retouche), adequando a parte ativa do suporte que já está com sua 

estrutura volumétrica definida, como o reforço do gume, por exemplo. 

Como é possível perceber, existe a tendência, na medida em que o 

lascamento prossegue, que o material retirado vai se tornando cada vez menor 

(ANDREFSKI JR, 1998). Ou seja, a partir de uma separação de lascas por grupo 

de tamanho, seria possível vislumbrar a intensidade de cada uma dessas três 

etapas presentes nos sítios. Essa separação foi a principal ferramenta utilizada 

na análise das lascas inteiras no presente trabalho. Representa uma análise em 

massa (ANDREFSKI JR, 1998), em que um atributo em particular, no caso aqui 

o comprimento segundo o eixo tecnológico das lascas inteiras, é registrado. 

Trata-se de uma forma de processar e organizar um grande número de peças, 

retirando delas informações relevantes.  

Como se verá adiante, nem sempre todas as três etapas estão presentes 

em um instrumento acabado, como foi o caso para um tipo em particular 

chamado de faca, que apresenta um gume relativamente agudo (se comparado 

aos raspadores). Vai-se aqui da debitagem, para a obtenção de uma lasca para 

suporte, direto para o retoque uma vez que o formato da lasca é considerado 

adequado, pulando a etapa de talhe. Pode-se então prosseguir reforçando o 

gume (retoque) ou mesmo utilizar a lasca sem retoques. Em outros casos são 

retiradas apenas lascas de retoque, quando o suporte, uma plaqueta quebrada, 

por exemplo, apresenta em sua forma bruta ou natural um formato já adequado. 

Entre os instrumentos encontrou-se também um seixo que apenas foi retocado 

de forma bifacial para obtenção de gume cortante.  

A técnica de percussão pode ainda ser subdividida em unipolar e bipolar. 

No lascamento unipolar, mais freqüente nos sítios aqui pesquisados, o impacto 

da percussão ocorre em um ponto (em apenas uma extremidade), enquanto no 

lascamento bipolar, quando a peça é colocada sobre uma bigorna, existem dois 

principais pontos de impacto opostos. Essa última técnica é utilizada 

principalmente com o quartzo ou com peças de outras matérias-primas que 

perderam um ângulo adequado (< 90°) para a retirada unipolar.  
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Na segunda principal técnica, o lascamento por pressão, uma pressão é 

exercida sobre a margem da pedra, retirando (em geral) pequenas lascas, com 

maior precisão do que seria possível com o lascamento por percussão, 

diminuindo também os riscos de quebra do suporte. Para isso, objetos de 

madeira resistente e a extremidade mais fina de chifres de cervídeos podem ter 

sido utilizados para exercer uma pressão puntiforme sobre o suporte. Essa 

técnica está geralmente associada ao acabamento de gumes ou fase final do 

lascamento, produzindo lascas de retoque.    

 

3. Uso. 

 

A função das ferramentas pode ser para cortar, furar, raspar, rasgar, 

amassar, etc. A morfologia da peça, aliada a uma análise da parte ativa da peça, 

em muitos casos é reveladora nesse sentido.  

Algumas funções são mais óbvias que outras: uma ponta de flecha, por 

exemplo, serve para furar, uma função evidente pelo formato desse objeto.  

 

4. Reutilização. 

 

O reaproveitamento de objetos descartados ou a mudança de função 

representa uma reutilização oportunística de determinadas matérias-primas em 

caso de necessidade, através da reciclagem, transformando núcleos 

abandonados em raspadores, por exemplo, mas também se pode estender 

deliberadamente a vida útil de um instrumento, através da reavivagem.  

A reavivagem pode ocorrer quando lascas de retoque e/ou talhe são retiradas 

de peças com gumes desgastados para tornar a ferramenta cortante novamente, 

mantendo a mesma funcionalidade da peça original (de certa forma é o que 

fazemos quando amolamos nossas facas de metal). Portanto, essa retirada 

permite prolongar a durabilidade das ferramentas através da obtenção de novos 

gumes em substituição aos gumes desgastados. 

Essa atividade pode ser associada ao conceito de curadoria que pode ser 

entendida como englobando as atividades que servem para prolongar a vida útil 

de uma ferramenta. Outras atividades que podem prolongar a vida útil são o 

transporte e a utilização de um desenho de peça multifuncional (BAMFORTH, 
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1986:39).  Gnecco (2000:117) se referindo ao termo curadoria diz que (segundo 

Nash e Shott)  

[...] la curación debe ser entendida como la cantidad de uso 
extraída de una pieza, expresada en la relación entre su 
utilidad potencial y su utilidad realizada. De esta manera, la 
estrategia expeditiva sería apenas un momento del 
continuo que constituye la curación, no su opuesto.  

 

Portanto, a presença quantitativa de lascas de reavivagem, instrumentos 

de tamanhos reduzidos, a presença de matérias-primas vindas de longe, etc. 

podem ser indicadores para grau de curadoria de uma determinada indústria. 

  

5. Descarte. 

 

O destino final das ferramentas depois de acabadas (ou não) todas 

possibilidades de aproveitamento delas é representada pelo descarte. O 

abandono e a perda são outras possibilidades pelas quais os objetos podem 

entrar em um contexto arqueológico, saindo do sistema social do qual faziam 

parte. O refugo de fato é abandonado, mas não necessariamente descartado. 

Isso acontece, por exemplo, com as pequenas lascas de retoque depois de 

terem sido retiradas. Ao contrário do abandono, o refugo de fato é representado 

por peças que aparentemente não têm mais utilidade para quem as produziu, e 

são, portanto, esquecidas (SCHIFFER, 1972).  

  

1.2.3 - Subsistência: fauna. 

 

Uma característica interessante que diferencia o Homo sapiens dos outros 

primatas é que ele leva, repetidamente, a comida obtida para o local onde ele 

dorme, seja em abrigos construídos ou naturais (BINFORD, 2010:43). Acredita-

se que essa função, de local de pernoite, pode ser atribuída também aos abrigos 

de calcário da região de Pains, particularmente os grupos caçadores coletores 

em estudo, onde um acúmulo relativamente grande de fragmentos de fauna foi 

encontrado nos depósitos arqueológicos. 

Trata-se aqui de um estudo preliminar de identificação de restos 

faunísticos, assim como considerações tafonômicas, compreendendo restos de 

osso e de concha, encontrados nos quatro sítios em cavidade natural que 
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receberam escavações (Gruta do Marinheiro, Loca do Suin, Gruta da Matinha e 

Abrigo Lagoa do Retiro), totalizando 5,6 quilos de material ou mais de 10 mil 

peças.  

  Os estudos das relações existentes entre o homem do passado e o mundo 

animal são relativamente recentes. Na década 1960, surge nos EUA um campo 

especializado da arqueologia, a zooarqueologia (ou arqueozoologia4). O estudo 

da zooarqueologia é essencial, uma vez que “o relacionamento entre humanos 

e animais é um dos aspectos mais básicos da vida humana” (REITZ & WING, 

1999).  

Os remanescentes faunísticos permitem, portanto, estudar as relações 

entre as populações humanas e a fauna ao longo do tempo, estratégias de 

obtenção de alimentos das populações humanas pré-coloniais, inclusive fatores 

sazonais, e a possibilidade de verificar modificações na ocorrência de 

determinadas espécies, proporcionando conhecimento sobre condições 

paleoclimáticas (REITZ & WING, 1999; HESSE & WAPNISH, 1985). 

A atividade da zooarqueologia consiste, em primeira instância, em 

identificar os ossos, o que implica compará-los com os seus equivalentes, 

obtidos a partir dos esqueletos de animais atuais (coleção de referência) e 

material didático escrito exemplificado (fontes bibliográficas). As unidades 

analíticas da zooarqueologia que podem ser utilizadas são:  

• Número de espécimes identificados (NumberofIdentifiedSpecimens – 

NISP), que pode ter dois significados: “identificado por táxon” e 

“identificado por elemento anatômico” (KIPNIS, BISSARO JR. & PRADO, 

2010:124-125).  

• Número mínimo de indivíduos(MinimumNumberofIndividuals – MNI) que 

poderia fornecer a quantidade mínima de indivíduos presente de 

determinada espécie.  

Cabe ressaltar que no presente trabalho se procedeu apenas à 

identificação das espécies por táxon (NISP), ou seja, a fauna foi submetida a 

uma análise osteológica e malacológica, agrupando-a em sete classes, cinco 

das quais são de vertebrados: Amphibia, Aves, Mammalia, Osteichthyes (peixes) 

                                                 
4 “Não parece existir consenso quanto à utilização do termo Arqueozoologia, sendo comum o 
uso de vocábulos como Zoologia Histórica, Paleoetnologia, Paleoetnografia, Zooarqueologia ou 
simplesmente Tafonomia. No entanto, internacionalmente, o termo mais utilizado é 
Arqueozoologia” (BISSARO JR, 2008:13) 
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e Reptilia; e duas de invertebrados: Gastropoda e Bivalvia. Quando ossos 

diagnósticos estavam presentes, essa análise foi refinada para incluir ordens, 

famílias e até, em alguns poucos casos, gênero e espécie. 

Essa atividade foi desenvolvida pelo estudante de biologia Paolo Werner, 

com larga experiência de campo na Região Cárstica do Alto São Francisco, onde 

se envolveu em levantamentos e trabalhos de laboratório relacionados aos 

mamíferos, peixes e aves regionais, como a montagem de uma coleção de 

referência de animais mortos por atropelamento, por exemplo, junto à Escola 

Superior de Biologia e Meio Ambiente de Iguatama/MG. Essa experiência prática 

amenizou a falta de uma coleção de referência para a arqueofauna da região de 

Pains, que foi realizada também com ajuda bibliográfica e através de consultas 

informais junto a estudantes de biologia da PUC de Belo Horizonte e da acima 

referida faculdade do interior mineiro. 

Existe apenas um estudo anterior a este para a arqueofauna da região 

conhecida pelo autor, também realizada por Paolo Werner, para o sítio cerâmico 

Gruta Paiol de Milho (município de Pains), em função de um salvamento 

arqueológico (COSTA, 2013). Esta referência foi importante porque permitiu uma 

comparação qualitativa entre a fauna associada aos grupos ceramistas e pré-

ceramistas da região em estudo. 

Em laboratório, as amostras de fauna receberam uma limpeza manual, a 

qual era realizada em água corrente com o auxílio de escova odontológica para 

a retirada de solos e eventuais restos de concreção (ver trecho abaixo sobre 

tafonomia). O material que ainda não estava limpo, o que se verificou para a 

maior parte das amostras, foi ainda submetido a uma limpeza química, realizada 

através de ácido acético (vinagre), por um determinado período que variava de 

acordo com o estado da amostra.  

Em seguida, as amostras foram colocadas em bandejas para secagem com 

suas devidas identificações (Número de Proveniência/NP). Após o término da 

limpeza e secagem, estes foram triados, identificados, condicionados em sacos 

plásticos e registrados com etiquetas com informações taxonômicas. 

Posteriormente, essas informações foram digitalizadas em forma de tabelas e 

gráficos (Excel). A coleção de conchas passou por um processo de limpeza e 

catalogação idêntico aos ossos. 
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Segue abaixo a lista dos táxons de animais identificados para a região de 

Pains, incluindo as amostras relacionadas ao sítio cerâmico Gruta Paiol de Milho 

mencionado acima:  

 

Classes: 

• Amphibia; 

• Aves; 

• Mammalia; 

• Osteichthyes (peixes); 

• Reptilia; 

• Gastropoda (lesma terrestre); 

• Bivalvia (bivalve). 

 

Ordens: 

• Siluriformes (mandi, bagre, etc.); 

• Rodentia (roedor); 

• Anura (sapo); 

• Primates; 

• Carnivora. 

 

Familias: 

• Dasypodidae (tatu); 

• Didelphidae (gambá); 

• Cebidae (macaco); 

• Muridae (rato); 

• Cuniculidae (paca); 

• Felidae (felino). 

 

Gêneros e Espécies: 

• Myrmecophagatridactyla (tamanduá bandeira); 

• Tupinambisteguixin (teiú). 
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É importante aqui destacar a presença de ossos de peixes que foram 

identificados, em sua maior parte, como sendo pertencentes à ordem dos 

Siluriformes, também conhecidos como peixes de couro. 

Os peixes de couro, assim chamados por serem 
desprovidos de escamas, e muitos deles com couraça de 
placas ósseas, daí o nome que alguns também têm de 
“cascudo”, pertencem a ordem Siluriformes e sub-ordem 
siluroidei[...]. São encontrados nos rios do Brasil 
representantes de várias famílias (SANTOS, 1987:90). 

 

Dentro dessa ordem, a maioria dos ossos parece pertencer a um ou mais 

tipos de mandi.  

Mandi é, como diz R. Ihering no seu “Dicionário dos 
Animais do Brasil”, nome genérico que abrange a maior 
parte das espécies pequenas e médias da família dos 
Pimelodídeos, que tenham três ferrões rijos, aguçados e 
em geral serrilhados.[...]. Sendo, portanto, numeríssimos 
os mandis, teve o povo necessidade, para melhor distinguí-
los, de juntar-lhes um segundo nome e daí uma súcia de 
mandis, como mandi-bandeira, mandi-boi, mandi-guaçu, 
mandiguaru, mandi-casaca, mandi-branco, mandi-chorão, 
mandi-pintado, mandi-urutu e muitos outros (SANTOS, 
1987:118). 

 
Os Siluriformes compreendem um grupo de peixes formado por cerca de 

34 famílias e mais de 2400 espécies (NELSON, 1994). A maioria de seus 

representantes habita as águas doces das regiões tropicais [...]. A sub-ordem 

Siluroidei engloba um grande número de formas popularmente conhecidas como 

peixes-de-couro, cascudos, acaris, etc., compreendendo 13 famílias na região 

neotropical, sendo que destes, sete famílias ocorrem no rio São Francisco 

(BRITSKI et al., 1988) e seis são encontradas na região de Três Marias-MG.  

Os Siluriformes podem ser facilmente identificados por 
possuírem características morfológicas distintivas. São 
peixes de corpo nu, o qual encontra-se envolto por pele 
espessa ou coberto por placas ósseas (total- ou 
parcialmente) [...]. As nadadeiras são raiadas e bem 
separadas, sendo o primeiro das nadadeiras [laterais] e 
dorsal portador de um acúleo forte e pungente. A nadadeira 
adiposa encontra-se presente, e é, em geral, bem 
desenvolvida; já a nadadeira caudal assume formato 
variável. Há geralmente 3 pares de barbilhões sensitivos 
(MEES, 1974). 
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Figura 1.14: Foto de siluriforme com as principais partes identificadas no presente 
trabalho (Foto: Paolo Werner). 

 

 
 

Figura 1.15: Foto de dois fragmentos de acúleo dorsal: o da esquerda é proveniente do nível 
40-50 cm do setor Esc. 4 – SW da Gruta do Marinheiro (NP3414); a peça da direita vem do 

nível 60-70 cm do setor Esc. 4 – SE da Gruta do Marinheiro (NP3969). 
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Em relação aos hábitos e valor gustativo destes peixes:  
 

As espécies de peixes pertencentes a esta ordem 
assumem desde pequeno até grande porte, apresentando 
hábitos sedentários (os quais contribuem para a grande 
dificuldade apresentada por estes peixes em superar 
cachoeiras que se interpõem às suas raras migrações), 
sendo encontrados no fundo de rios, escondendo-se por 
entre as pedras e vegetação [...]. Sua atividade é 
predominantemente crepuscular ou noturna, quando, 
utilizando-se de seus sentidos químicos (olfato e 
gustação), estes saem à procura de alimento, o qual é 
constituído principalmente por vermes e insetos [...] 
(GARCIA, 2005) 

 
Quanto ao valor gustativo da carne fica aquém do dos 
peixes de escama. É sabido que os peixes de couro, muitos 
desprovidos de dentes, ou com dentes viliformes, se 
alimentam de pequenos organismos, detritos que engolem 
juntamente com o lodo, a cuja cata sempre sendo no fundo 
do rio, onde a maioria das espécies são encontradas. Há 
entretanto espécies de grande vulto que são carnívoras 
(SANTOS, 1987:91). 
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Figura 1.16: Fotos de fragmentos de acúleos laterais (ou peitorais), provenientes do setor Esc. 
4 (NP3891; 3931). 
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Figura 1.17: Fotos de 3 fragmentos supra-occipitais (frente e verso), 
provenientes dos setores Esc. 1 e 4 da Gruta do Marinheiro (NP 

2274; 3844; 3897). 
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Fotos ossos mamíferos: 

 

 
 

Figura 1.18: Foto de plaquetas de tatu(osteodermos), do nível 40-50 cm do 
setor Esc. 1 do Abrigo Lagoa do Retiro (NP4222). 

 

 
 

Figura 1.19: Foto de um pedaço da pata de caititu,do nível 40-50 cm do setor 
Esc. 1 do Abrigo Lagoa do Retiro (NP4222). 
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Figura 1.20: Foto de fragmento de osso de cervídeo (Mazama sp.), encontrado em 
superfície no Abrigo Lagoa do Retiro (Foto: Cyro Soares). 

 

 
 

Figura 1.21: Fotos de um osso de cervídeo (da pata) proveniente do nível 45-55 cm do 
setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro (NP2337). 
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Figura 1.22: Fotos de ambos os lados de uma falange 
e garra de tatu ou tamanduá que se encaixam 

perfeitamente, proveniente do nível 40-50 cm do setor 
Esc. 1 do Abrigo Lagoa do Retiro (NP4222). 
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Fotos ossos aves: 

 

 
 

Figura 1.23: Foto de ossos do peito de ave, provenientes do nível 40-50 cm do setor Esc. 1 do 
Abrigo Lagoa do Retiro (NP4222). 
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Fotos Invertebrados: 
 

 

 

 
Figura 1.24: Fotos de conchas de bivalve de água doce (Bivalvia): à esquerda 

(nas fotos superior e inferior), um exemplar proveniente do nível 0-10 cm da 
Esc. 2 – Leste da Gruta do Marinheiro (Pimenta) associado à estrutura de 

combustão e fragmentos cerâmicos; à direita, um exemplar de bivalve coletado 
em 2009 nas margens da Lagoa de Peixe (Doresópolis). 
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Figura 1.25: Fotos de conchas de Gastrópoda encontradas nas escavações da Gruta 
do Marinheiro; trata-se das peças mais inteiriças, a maioria delas sendo bastante 

fragmentária.  
 

 
 

Figura 1.26: Fotos de uma concha de Gastrópoda, em diferentes 
ângulos, coletada recentemente na superfície de uma caverna da 

região de Pains.  
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Depois de classificados os ossos e conchas, procedeu-se às considerações 

tafonômicas. A tafonomia representa uma ponte entre a paleontologia e a 

geologia. 

A Tafonomia [...] trataria da passagem dos restos e 
vestígios orgânicos da biosfera para a litosfera, 
considerando as modificações ocorridas nos organismos 
do momento da morte ao completo soterramento e as 
modificações ocorridas após o soterramento (BISSARO 
JR, 2008:10). 

 

A tafonomia passou a ser importante também na arqueologia, 

principalmente a partir da década de 1960, para entender quais vestígios ósseos 

e/ou fósseis poderiam ser atribuídos à ação humana e quais não a partir da 

investigação das alterações ocorridas nos ossos antes (fatores bioestratinômicos 

como ação de correntes d’água, o vento, ação de carnívoros, etc..) e depois do 

enterramento desses (fatores diagenéticos como percolação de água de baixo 

pH, ação de animais fossoriais, etc.). 

Na tafonomia existe o problema de “eqüifinalidade”: refere-se a dois ou 

mais processos diferentes que levam aos mesmos (semelhantes) estados finais 

no registro arqueológico ou paleontológico. Cabe ao pesquisador separar os 

processos naturais dos humanos. Entre os processos relacionados à ação 

humana destaca-se a queima de ossos:  

Alguns autores argumentam que a coloração e a textura 
dos ossos podem ser bons indicadores de temperatura à 
qual os mesmos foram expostos, bem como da duração da 
exposição ao aquecimento [...]. A superfície dos ossos 
primeiramente torna-se marrom (temperaturas menores 
que 400º C), passando para uma coloração preta 
(temperatura por volta de 400º a 500º C). A matriz orgânica 
é queimada por fim, fazendo com que o osso adquira uma 
coloração cinza/azul (600 a 900º C) [...]. No estágio final os 
ossos são calcinados desenvolvendo uma consistência 
parecida a giz, tornando-se brancos [...]. [...] a coloração 
uniforme é obtida apenas em ossos totalmente 
descarnados e ossos com carne proporcionam uma 
coloração desigual. (BISSARO JR, 2008: 25-26). 

 

Outro indicador da ação humana seria a fragmentação dos ossos, 

principalmente dos ossos longos, seja para a retirada do tutano ou para utilizar 

como matéria-prima para a confecção de instrumentos, como pontas de projétil, 

espátulas, agulhas, etc. 
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A condição geral observada para a fauna no presente trabalho aponta para 

uma forte ligação com atividades humanas para a maioria dos achados que, 

além do próprio contexto de associação com estruturas de combustão, envolve 

a fragmentação e a queima dos restos faunísticos. Em termos de queima, 

observou-se uma pátina marrom em praticamente todas as peças, nem sempre 

de forma homogênea sobre todas elas, em alguns casos apresentando também 

uma coloração preta acompanhada por rachaduras provocadas pela queima. 

Os únicos ossos que se destoavam do resto foram aqueles de roedores 

(Família Muridae), muito pequenos, sem pátina marrom (brancos) e 

frequentemente inteiriços, ou seja, com uma aparência natural. Não parecem 

terem sido consumidos por humanos, mas acabaram, por alguma outra razão, 

depositados no local. Esses ossos apareceram de forma generalizada nos 

depósitos, mas destaca-se a sua presença no nível superior (0-10 cm) da 

Unidade 1 da Loca do Suin. Aqui ficou evidente que a presença desses ossos 

alterou as proporções existentes entre as diferentes classes observadas, 

enquanto que nas outras amostras isso não parece ter acarretado um viés 

importante. 

Uma questão que deve ser mencionada é a possível diferença em 

conservação de ossos mais frágeis, como os de peixe, nos locais mais 

protegidos e estáveis dos abrigos. Percebeu-se que nos setores Esc. 1 e Esc. 4 

da Gruta do Marinheiro, mais protegidos das intempéries, uma quantidade 

relativamente grande de fragmentos de peixe se preservou, ao contrário do setor 

Esc. 3 da mesma caverna, situado na linha de goteira e que é dominado por 

ossos de mamíferos. Entretanto, esse problema não foi resolvido ainda de forma 

satisfatória. Caso essa alteração seja negligenciável, poder-se-ia pensar no 

consumo diferenciado de fauna entre os setores de um mesmo sítio. 
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Além da identificação taxonômica e condições tafonômicas, foi feito uma 

tentativa, de forma assistemática, para reconhecer eventuais marcas deixadas 

pelos humanos nos ossos. Essa atividade resultou na descoberta de uma 

transformação recorrente em alguns ossos de Siluriformes, mais 

especificamente nos ossos supra-occipitais. Esses ossos, com uma extremidade 

naturalmente bifurcada para o encaixe do raio ou ferrão dorsal duro, representam 

a extensão óssea do crânio da cabeça do mandi que se encontra na região pré-

dorsal, mais especificamente entre a cabeça e os raios duros situados na parte 

dorsal.  

Os exemplares mais inteiriços apresentam uma formatação ou quebra 

repetida, com a fragmentação de ambos os flancos da porção mais larga do 

osso, criando uma forma na peça que se parece com as aletas e pedúnculo de 

uma ponta de projétil de pedra (ver Figura 1.27).  

Em outros ossos, principalmente de mamíferos, as alterações feitas são 

mais óbvias, representando pontas de projétil, espátulas e furadores (esses dois 

últimos observados apenas em sítios ceramistas da região como Gruta Paiol de 

Milho e Gruta Capoeirão). Ou seja, podemos falar de uma indústria óssea na 

região, mas principalmente relacionada a sítios ceramistas. A indústria óssea 

das camadas pré-ceramistas se limita a pontas de projétil de osso de mamífero 

e, (talvez) de peixe. 

Enfim, restos vegetais também foram obtidos na peneira e a partir da 

flotação de amostras de solos. A arqueobotânica e estudos antracológicos 

poderão aproveitar essas amostras no futuro que serão depositadas no Museu 

Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (MAC), de Pains, pois no âmbito 

do presente trabalho elas não foram analisadas.  
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Figura 1.27: Fotos de exemplar de mandi descarnado com localização de peça 
supra-occipital, obtida em escavação, que se acredita que foi trabalhada (Fotos: 

Paolo Werner). 
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Depois de apresentar a abrangência da análise dos restos faunísticos 

(teoria formal) e discutido as alterações naturais e humanas que sofreu (teoria 

formativa), segue agora a parte em que se busca por modelos que poderão servir 

como referência para explicar o padrão observado para a fauna que foi 

identificada (teoria explanatória). 

Por analogia com grupos caçadores coletores modernos que foram 

observados e depois descritos pela etnografia, sabe-se que apresentam uma 

variabilidade relativamente grande em praticamente todos os aspectos da vida, 

desde o sistema de parentesco, a base de subsistência, mobilidade, etc. (KELLY, 

1995). O termo “caçador coletor”, portanto, não é autoexplicativo, e pode ser 

definido de diversas maneiras, dependendo da importância que é dada a esse 

ou aquele aspecto. A busca por uma caracterização da essência dos caçadores 

coletores tem sido uma das características da antropologia que perdurou desde 

o surgimento da disciplina no século XIX, apesar das mudanças em paradigma 

ocorridas desde então.  

Nesse sentido, pode-se dizer que, de forma geral, a estratégia de 

subsistência foi escolhida como uma das principais características utilizadas 

para descrever os grupos caçadores coletores, como o próprio conceito já 

aponta. Uma definição extrema do que teriam sido os caçadores coletores seria:  

Hunters and gatherers rely upon a mode of subsistence 
characterized by the “absence of direct human control” over 
the reproduction of exploited species, and little or no control 
over other aspects of population ecology such as the 
behavior and distribution of food resources. In essence, 
hunter-gatherers exercise no deliberate alteration of 
exploited resources, in contrast to people who rely in the 
main upon an agricultural or pastoralist subsistence base 
(PANTER-BRICK, LAYTON & ROWLEY-CONWY [ed.], 
2001:2). 

 

A alimentação obtida representa, portanto, o elemento fundamental 

utilizado para compreender a organização dos grupos caçadores coletores, 

podendo ser relacionada a vários fenômenos observados no registro 

arqueológico, como a distribuição e densidade de sítios e tipos de instrumentos 

líticos associados (matérias-primas, tecnologia e funções dos artefatos), entre 

outros aspectos. 
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A partir da análise dessa alimentação, no caso aqui apenas a fauna 

proveniente de quatro sítios em abrigo natural, foi possível discutir possíveis 

estratégias de subsistência desses caçadores coletores com a ajuda da 

perspectiva da ecologia evolucionária. Essa abordagem permite estudar o 

comportamento humano em uma perspectiva evolucionária geral em que, como 

qualquer outra espécie (os seres humanos são um produto da evolução 

biológica), inclusive a sua cultura, mesmo que condicionada por tendências 

comportamentais que foram biologicamente constituídas (KIPNIS, 2002:12).  

Segundo essa perspectiva, o que torna os seres humanos únicos é sua 

capacidade cognitiva que os capacita para um alto grau de diversidade 

comportamental que não é encontrada em outras espécies. Essa característica 

nos dá uma maior flexibilidade para responder a desafios ambientais variados 

de uma forma que permitem maiores chances de sobrevivência e reprodução 

(KIPNIS, 2002:13).   

Past genetic and cultural evolution ultimately guided by 
natural selection mechanism, has shaped the human 
psyche to be very effective at solving adaptive problems 
(KIPNIS, 2002:14). 

 

O modelo de ecologia evolucionária que foi aplicado para a fauna das 

regiões do Peruaçu e Lagoa Santa/Santana do Riacho é o “Diet BreadthModel” 

(KIPNIS, 2002:19-25).  Trata-se de um modelo de referência para explicar as 

decisões que foram tomadas pelos caçadores coletores na escolha dos recursos 

a serem consumidos e que postula que, para a seleção natural, os grupos 

humanos atingiriam frequentemente, ao longo de sua história evolutiva, a 

alocação mais eficiente possível (ou “optimal”) de seu tempo e energia, 

representado (no caso da fauna) pela diferença entre a energia obtida com a 

caça e a energia perdida na perseguição, captura, processamento, transporte e 

consumo dela.  

Deste modo,a expectativa desse modelo para a caça disponível no Brasil 

Central, que coincide com os variados ambientes de cerrado, seria que todos os 

animais de maior porte (anta, onça, porco do mato, capivara,...), ou “high-ranked 

game”, que fossem encontrados seriam perseguidos e abatidos, porque têm um 

retorno maior do que os de médio (cervídeo, tamanduá bandeira, primatas, 
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preguiças, etc.) e pequeno porte (tatu, teiú, vários tipos de gambá, cutia, paca, 

tamanduá mirim, etc.), ou “low-ranked game”.  

Entretanto, o que se observou para os restos faunísticos encontrados nos 

depósitos da região do Peruaçu e Lagoa Santa/Santana do Riacho, como em 

outros sítios do Brasil Central, para a primeira parte do Holoceno, foi que a maior 

parte da caça é representada por animais de pequeno e médio porte. Por causa 

disso, tirou-se a conclusão (KIPNIS, 2002) de que os animais maiores seriam 

menos abundantes então do que em períodos mais recentes no Brasil Central.  

Para Serranópolis (GO), Peruaçu (MG) e Santana do Riacho (MG) 

registraram-se os seguintes animais:  

Nos conjuntos faunísticos predominam ossos de pequenos 
mamíferos (preás, mocós, tatus e gambás) e répteis (teiú e 
ameiva). Também hápresença de aves, peixes e 
mamíferos maiores como cervídeos, porcos do mato e 
anta, mas que não são tão abundantes como os animais 
pequenos e médios. Porcos do mato e anta são 
extremamente raros (KIPNIS, BISSARO JR. & PRADO, 
2010:141). 

 

Kipnis (2002:404-428) vê, portanto, o Brasil Central durante a primeira 

metade do Holoceno, a partir de evidências faunísticas presentes em sítios da 

região do Peruaçu e Lagoa Santa/Santana do Riacho, como sendo um ambiente 

relativamente empobrecido para a caça pela baixa densidade de restos de 

animais de grande porte nos depósitos dos sítios. Acredita-se que se trata de um 

período relativamente longo, abrangendo alguns milênios na primeira metade do 

Holoceno, para que os caçadores coletores, mesmo caçando também animais 

de pequeno e médio porte, não encontrassem um animal maior, o perseguissem 

e o matassem. Ou seja, as populações seriam caçadores coletores que viviam 

em ambientes relativamente pobres em caça terrestre (KIPNIS, 2002:417-418). 

Quais, então, seriam as adaptações que poderiam mitigar essa baixa 

densidade de animais de grande porte? Kipnis (2002) propõe algumas 

estratégias possíveis.  

No que concerne à capacidade adaptativa humana, existem dois conceitos 

que são chave para resolver problemas adaptativos: risco e informação (KIPNIS, 

2002). Em relação aos riscos, existem mecanismos que o agenciam e que, 

combinados em diferentes maneiras, resultam em estratégias contrastantes. Ou 

seja, para minimizar o risco de desnutrição, alguns mecanismos adaptativos 
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podem ser aplicados como mobilidade, armazenamento, coleta logística, troca, 

repartição dos alimentos, intensificação e diversificação. A partir de uma 

combinação desses mecanismos quatro principais estratégias podem ser 

definidas:  

• Forrageiro x coletor: grupos residenciais móveis que obtêm diariamente 

seus alimentos ou logisticamente organizados (com forças tarefas), 

respectivamente (no sentido de BINFORD, 1980); 

• Sistemas de retorno imediato x adiado: (no sentido de BINFORD, 1980); 

• Nomadismo x sedentarismo: grupos com maior ou menor mobilidade, 

respectivamente; 

• Caçador coletor complexo x generalizado: grupos especializados na 

obtenção de determinados recursos ou não, respectivamente. 

 

Nesse sentido, Kipnis (2002) propõe que as estratégias adotadas no Brasil 

Central para a primeira parte do Holoceno teriam sido a adoção de uma alta 

mobilidade e, no que concerne ao segundo elemento central supracitado (a 

informação), desenvolveram redes sociais de contato com outros grupos 

localizados dispersos no território, o que favoreceria ajuda recíproca. Trata-se 

de uma estratégia em que ocorre um  

“bufferingdispersal” baseado em redes sociais (p.ex., 
movimento de populações em territórios alheios para 
obtenção de recursos, informação e ampliação de redes de 
casamento) foi a principal estratégia para manejar riscos 
decorrentes da variabilidade do meio ambiente (KIPNIS, 
BISSARO JR. & PRADO, 2010: 122). 

 

Além da busca por matérias-primas em locais (jazidas) distantes, outro 

indicador da existência de uma alta mobilidade e extensa rede de contatos seria 

a arte rupestre.  

Probably the strongest evidence for the development and 
maintenance of social networks underlying systems of 
reciprocal access are the rich and widespread prehistoric 
rock paintings and engravings found throughout Central 
Brazil (KIPNIS, 2002:420). 

 

O tipo de estratégia mais comumente citado para o período pré-cerâmico 

no Brasil relacionado à subsistência é a do caçador coletor generalizado, no 

sentido de que não se especializou em uma ou poucas fontes de alimento, mas 
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tinha um cardápio diversificado. Essa característica foi observada tanto para os 

grupos caçadores coletores do Brasil Central quanto para os do Sul do país 

(DIAS & BUENO, 2013)  

Para Schmitz (1987), os primeiros grupos humanos a aparecerem no 

registro do Brasil Central eram caçadores coletores generalizados cuja caça, 

entretanto, tendeu a diminuir em tamanho desde o final do Pleistoceno. Esse fato 

teria a ver com o clima, que ficou mais úmido no período de transição do 

Pleistoceno para o Holoceno, provocando um adensamento da vegetação, 

diminuindo a disponibilidade de animais terrestres e dificultando a caça devido à 

dispersão dos mamíferos, provocando também a proliferação de moluscos 

terrestres. No Holoceno médio (“ótimo climático”) houve uma grande expansão 

da vegetação, diminuindo ainda mais a disponibilidade de animais terrestres 

(KIPNIS, 2002).  

Questiona-se, entretanto, se isso foi comprovado arqueologicamente para 

outras áreas do Brasil Central, além da região Serranópolis, de onde Schmitz fez 

pesquisas? Pode-se até enxergar uma maior densidade de ossos de animais no 

início do Holoceno, como ocorre na Lapa das Boleiras, mas não relacionado a 

uma fauna de maior porte.  

Sobre distribuição da fauna na Lapa das Boleiras: 

A maior parte dos ossos estava nos níveis mais antigos, 
sugerindo uma ocupação inicial do abrigo bastante intensa, 
hipótese reforçada pela análise tafonômica. Porém, essa 
maior quantidade de ossos nos níveis inferiores da 
estratigrafia não deve ser necessariamente considerada 
como representativa de uma maior atividade no sítio, haja 
vista que a acumulação de sedimentos antropogênicos 
aumenta nos níveis superiores (ARAÚJO & NEVES, 
2010:215). 

 

Por outro lado, não se pode negar que o tamanho da fauna, com a extinção 

de várias espécies de mamíferos de grande porte (mega-fauna), diminuiu a 

disponibilidade de caça maior no Holoceno em relação ao Pleistoceno 

(CARTELLE, 1994).   

Portanto, enquanto Kipnis (2002) coloca a ênfase na alta mobilidade e 

redes de contato, na perspectiva de Schmitz, a diversificação, através do 

aumento do leque de espécies caçadas para incluir animais menores, e a 

intensificação, caçando mais animais menores para compensar a perda de 
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massa com menos animais maiores abatidos, na seleção da caça, foram as 

respostas adaptativas às transformações ambientais do Holoceno (KIPNIS, 

BISSARO JR. & PRADO, 2010: 122).  

O quadro proposto por Schmitz (1987) foi o seguinte: 

• Começo do Holoceno (11.000 a 8.500 anos AP): caçadores de mamíferos 

maiores (anta, porco e cervídeo), suplementado por tamanduá, tatu, quelônios, 

lagartos, rhea (ema), aves e peixes. Não havia moluscos. Sementes de 

palmeiras estão presentes. 

• Transição (8.500 a 6.500 anos AP): Gastropoda assume grande 

importância (moluscos terrestres) e frutas são consumidas em largas 

quantidades (nos abrigos do interior). Aparecimento dos primeiros grupos 

especializados em peixes e moluscos marinhos (sambaquieiros).  

• “Ótimo climático” (6.500 a 4.000 anos AP): aumento do consumo de 

pequenos vertebrados; moluscos (principalmente Gastropoda) são consumidos 

em menores quantidades; restos de mamíferos de grande e médio porte não são 

numerosos; pequenos mamíferos predominam; intensificação do uso de aves. 

Uma variedade de coquinhos de palmeira forma lentes em fogueiras (usados na 

combustão).  

Segundo Kipnis, o quadro de Schmitz representaria, de certa forma, uma 

analogia ao modelo norte-americano, já superado, da especialização na caça de 

mamíferos maiores associado à cultura Clóvis (KIPNIS, 1998:583), que, após a 

extinção de variedade de grandes mamíferos, diversificam e intensificaram a sua 

caça para incluir também animais menores. Entretanto, sabe-se hoje em dia que 

os portadores da cultura Clóvis também eram generalistas e que já caçavam 

uma variedade de animais, inclusive os de médio e pequeno porte (STANFORD 

& BRADLEY, 2013).  

Dessa forma, acredita-se que quando os grupos entraram no Brasil Central 

já praticavam uma caça generalizada, principalmente de pequenos e médios 

mamíferos - no final do Pleistoceno - e não existem (ainda) provas de que 

evoluíram para isso somente no Holoceno no Brasil Central (KIPNIS, 1998; 

2002).  

Por outro lado, Kipnis (2002:418) acredita que a economia do Brasil Central 

na virada do Pleistoceno para o Holoceno girava em torno, não da caça, mas da 

coleta de plantas. Representa uma estratégia de subsistência que também é 
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utilizada por grupos caçadores coletores modernos em regiões tropicais e 

subtropicais, como indicam estudos etno-arqueológicos desenvolvidos por 

Binford para 201 sociedades (KIPNIS, 2002). Ele constatou que 52,7% dos 

grupos pesquisados usam as plantas como principal alimento e apenas 14,5% 

deles dependem mais de caça terrestre, sendo o restante (32,8%) dependente 

principalmente de recursos aquáticos.  

Mais indicativos arqueológicos do uso dessa estratégia pelos caçadores 

coletores do Brasil Central seriam o desgaste dental significativo, com uma alta 

incidência de cáries (KIPNIS, 1998:590), observado para os esqueletos 

encontrados no Grande Abrigo de Santana do Riacho, e na região de Lagoa 

Santa de uma forma geral, e os vestígios vegetais presentes nos depósitos dos 

sítios. 

Dental observations of the Lagoa Santa Man show a great 
frequency of decayed teeth, which in turn suggests great 
importance of vegetal food. In spite of vegetal fragility, 
findings of carbonized palm nuts (mainly Acrocomia, 
Astrocaryum, Cocoscoronata, Syagrius) are common at all 
shelters. Fruits of pequi, a typical cerrado tree 
(Caryocarbrasiliense) very rich in vitamins and Hymenaea 
fruit capsules also appear in some of the Santana graves 
(PROUS & FOGAÇA, 1999:28).  

 

Os sítios Lapa do Boquête, Lapa dos Bichos e Santana do Riacho têm 

também uma excelente preservação de restos vegetais e animais.  

The general picture shows the exploitation of wild fruits 
(coquinhos, guariroba, licuri, chicha, pequi, jatobá and 
other cerrado fruits). This exploitation does not stop with the 
advent of corn and manioc agriculture […]. Although 
subsistence shows spatial and temporal variation 
throughout the post-Pleistocene period in central Brazil, it 
is characterized by a broad-spectrum diet based on 
gathered fruits and roots (KIPNIS, 1998:588). 
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Resumindo, pode-se dizer que: 

Em termos de subsistência, essas populações [de Lagoa 
Santa] se inserem em um quadro recorrente no território 
brasileiro, quando se trata de grupos humanos do 
Holoceno Inicial: uma dieta fortemente baseada em 
vegetais (frutos, sementes e provavelmente tubérculos) e 
em animais de pequeno e médio porte (ARAÚJO & 
NEVES, 2010:215) 

 

Em termos de peixes, a identificação é frequentemente genérica, mas 

algumas indicações de que pegavam peixes da ordem dos Siluriformes existe. 

Sobre a Lapa do Boquête, Prous mostra que, entre os restos de peixes 

existentes nas camadas inferiores, identificou-se acúleos, tipicamente presentes 

nos peixes dessa ordem:  

Les Poissons sont representes surtout par lês vertèbre; les 
arêtes de grande taille ont parfois été conservées dans les 
niveaux superieurs, et dês aiguillons barbelés [destaque 
do autor] dans la couche VIII (PROUS, 1991:85).  
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1.2.4 – Sepultamentos. 

 

Os enterramentos humanos são estruturas diferenciadas porque têm 

potencialmente muita informação a fornecer ao arqueólogo, tanto física, quanto 

cultural, que permite inclusive “vislumbrar, ainda que de forma parcial, o 

comportamento que precedeu à formação do registro material” (STRAUSS, 

2010:609). Trata-se de depósitos “fechados”, em que todo material que 

acompanha os ossos humanos (não perturbados) tem no mínimo a mesma idade 

que o próprio sepultamento (RENFREW & BAHN, 2004).  

Para melhor caracterizar os sepultamentos da região de Pains, dois dos 

quais já foram situados através de datações radiocarbônicas em cerca de 7400 

anos AP (sítio Loca do Suim), e estabelecer eventuais paralelos com outras 

regiões, buscou-se observar os padrões de sepultamento identificados para a 

ocupação paleoíndia na região de Lagoa Santa (STRAUSS, 2010; ARAÚJO & 

NEVES [orgs.], 2010), no Grande Abrigo de Santana do Riacho na região da 

Serra do Cipó (PROUS & FOGAÇA, 1999; SOUZA, 1992/1993:161-171; 

JUNQUEIRA, 1984) e na Gruta do Gentio II, no NW de Minas, no município de 

Unaí (SENE, 2003), onde dezenas de indivíduos, inteiros ou em partes, do 

Holoceno antigo foram desenterrados. A região do Peruaçu não foi incluída 

porque, apesar de uma presença humana que chega a 12 mil anos AP, não 

foram encontrados sepultamentos do período paleoíndio nessa região (NEVES 

et al., s/d). 

 Antes de discutir os padrões dos sepultamentos, cabe apresentar o 

principal modelo de ocupação do continente americano elaborado a partir de 

estudos morfológicos comparativos dos esqueletos, particularmente dos crânios 

dos paleoíndios. Através do estudo da morfologia craniana, que é capaz de 

revelar traços que são geneticamente significativos (NEVES & HUBBE, 2005), 

foi estabelecido o “Modelo dos Dois Grandes Componentes Biológicos”, 

envolvendo dois tipos de crânios distintos. 

Mumford et al. (1995) and Neves et al.(1996, 1999a) have 
detected a general “bau plan” characterized by long and 
narrow and projecting faces [morfologianão-mongolóide] 
that was suddenly replaced by one characterized by short 
and wide neurocrania, high, wide and retracted faces 
[morfologiamongolóide]. The abrupt morphological change, 
which occurred around 8-9 Ka, suggests that a new 
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population arrived in South America at that time (NEVES et 
al., 2003:36). 
 

 
E devido à observação desse padrão em vários lugares do Brasil (estados 

de Bahia, Minas Gerais e São Paulo) e do continente (Chile, Colômbia, EUA – 

estado da Flórida), as populações de morfologia craniana não-mongolóide, 

chamados de paleoíndios, estavam (ainda) dominando a maior parte do 

continente americano no começo do Holoceno (NEVES & ATUI, 2004:183). Os 

sepultamentos encontrados na região de Lagoa Santa e outros abrigos do estado 

referem-se, com frequência, a essa população mais antiga, também conhecida 

como “homem de Lagoa Santa” ou “povo de Luzia”. Por outro lado, os esqueletos 

da região do Peruaçu, um da Lapa do Boquête e dois da Lapa do Malhador, 

apontam para a chegada dos novos grupos mongolóides em Minas Gerais no 

oitavo milênio AP (NEVES et al., s/d). 

Os resultados sugerem, portanto, que o Brasil Central foi ocupado por duas 

populações morfologicamente distintas, que dominaram sucessivamente esse 

território, e que se encontraram ali, estima-se, entre cerca de 8 a 9 mil anos AP. 

Dessa forma, os arqueólogos que trabalham nessa região 
devem estar preparados para eventualmente detectar nela 
grandes modificações na cultura material e nos sistemas 
de assentamento nesse período (NEVES et al., s/d).  

 

Essa “grande modificação na cultura material e nos sistemas de 

assentamento” poderia estar ligada à diminuição da intensidade de ocupação da 

população paleoíndia nos abrigos da região de Lagoa Santa, o que aconteceu 

até cerca de mil anos depois da data acima sugerida para a chegada dos novos 

grupos? Trata-se de uma questão ainda em aberto, mas essa opção também 

deve ser considerada, além de fatores ambientais.  

O “hiato” nas evidências arqueológicas, como é conhecido o fenômeno 

associado ao “abandono” de largas áreas do Brasil Central no Holoceno médio 

(ARAÚJO et al., 2005-2006), entretanto, não parece ter ocorrido com a mesma 

intensidade no Sul do Brasil. Além das continuidades materiais observadas em 

grandes partes dessa região ao longo do Holoceno, indícios da Antropologia 

Física sugerem a persistência de traços não-mongolóide em populações da 

região sulina até o Holoceno recente.  
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 [...]. Trata-se da questão da sobrevivência da morfologia 
não-mongolóide típica dos paleoíndios [...] em tempos mais 
tardios na América do Sul. Recentemente, sugerimos [...] 
que os grupos da Tradição Itararé do sul do Brasil poderiam 
representar uma sobrevivência tardia dessa morfologia. 
Salvo a ocorrência de um processo evolutivo independente 
com grande convergência de resultados (NEVES et al., 
s/d). 

 

Voltando agora para a identificação de padrões de sepultamento, segundo 

Strauss (2010), existe uma complexidade inerente aos enterramentos dos 

paleoíndios, associados à morfologia craniana não-mongoloide, ao qual nunca 

se deu muita atenção, frequentemente atribuída excessivamente a algum tipo de 

perturbação pós-deposicional (SOUZA, 1992/1993:161). Essa complexidade 

tem a ver principalmente com o “ritual de secundarização” que “ao contrário da 

morte em si, [...] pode ser agendado previamente” (STRAUSS, 2010:108). 

O estudo de Strauss (2010), envolvendo 27 sepultamentos na Lapa do 

Santo, definiu sete principais padrões (STRAUSS, 2010:609-642), três dos quais 

podem seguramente (com datações diretas do colágeno nos ossos) serem 

atribuídos até antes de cerca de 6000 anos AP (os Padrões 1, 2 e 3).  

Os diferentes padrões, que levam em conta semelhanças entre diferentes 

enterramentos, assim como considerações de proximidade espacial e 

cronológica, podem ter sido originados de uma mesma sociedade ou “grupos 

que compartilhavam, pelo menos em algum grau, um conjunto de regras comum 

para o tratamento de seus mortos” (STRAUSS, 2010:610).   

• Padrão 1: sepultamentos articulados (com e sem manipulação peri-

mortem) e desarticulados, com a individualização do crânio, dentes isolados e 

diáfises de osso longo cortadas (separação das diáfises e epífises), às vezes 

colocados em forma de “fardo de ossos” ou “ossos cuja disposição espacial 

conote que eles eram mantidos juntos por algum tipo de embrulho, pacote, 

argamassa ou recipiente” (STRAUSS, 2010:617), com associação/oposição 

entre ossos de adulto/sub-adulto e crânio/pós-crânio, presença de incisões em 

alguns ossos, eventual aplicação de ocre e exposição ao fogo (sem representar 

cremação), indivíduos masculinos (até onde foi possível verificar). 

• Padrão 2: um único indivíduo adulto plenamente articulado, sem alteração 

peri-mortem, altamente fletido e cova coberta por blocos de calcário, mais antigo 

do que os do Padrão 1. 
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• Padrão 3: um único indivíduo “espremido” com praticamente todas partes 

de seu corpo em cova pequena, de forma circular e bem delimitada, com cerca 

30 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade, com ossos longos quebrados ao 

meio antes do enterramento, com apenas algumas partes articuladas (como as 

vértebras), ou seja, a maioria dos ossos fora de sua posição anatômica, mais 

recentes que Padrão 1 e 2.  

• Padrão 4: corpo articulado com membros ausentes. Datação para o 

Holoceno recente. 

• Padrão 5: ossos organizados, paralelamente, em forma de um feixe (sem 

data disponível). 

• Padrão 6: cremação total do esqueleto em cova circular (sem data 

disponível). 

• Padrão 7: se aproxima do padrão 3, cova circular com ossos de 1 

indivíduo, coberta por blocos de quartzito, acima na estratigrafia dos 

sepultamentos  Padrão 3. 

Em outros sítios, a identificação de padrões não foi feita de forma 

sistemática, entretanto, algumas características semelhantes aos padrões 

observados na Lapa do Santo podem ser observados, como na Gruta do Gentio 

II (SOUZA, 1992/1993:162), onde existem tanto sepultamentos “múltiplos”, com 

mais de um indivíduo em cada cova (como no Padrão 1 da Lapa do Santo), 

quanto sepultamentos individuais (Padrões 2 e 3). Foram escavados aqui 26 

sepultamentos contendo restos de 38 indivíduos para o período pré-cerâmico 

(SENE, 2003: 117), ou seja, uma média de 1,5 indivíduos por sepultamento. A 

cremação parece ter sido também um padrão recorrente nesse sítio (Padrão 6). 

No Grande Abrigo de Santana do Riacho foram escavados 28 

sepultamentos contendo 40 indivíduos para o período pré-cerâmico (SOUZA, 

1992/1993:162) ou seja, uma média de 1,4 indivíduos por sepultamento. Nesse 

sítio, Prous (1980:173) distinguiu dois principais tipos gerais de sepulturas: ossos 

sem articulação em pequenas fossas circulares e corpos articulados em covas 

mais ou menos ovais, predominando o segundo tipo. Mas observaram-se 

também ossos parcialmente articulados com partes faltantes, e covas com mais 

de um indivíduo. Alguns paralelos poderão ser feitos em relação à disposição 

dos ossos com os padrões de sepultamentos descritos por Strauss (2010) para 
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a Lapa do Santo, conforme enumerados acima. Alguns exemplos são (entre 

vários outros):  

• Ossos organizados, paralelamente, em forma de um feixe (Padrão 5): “[...] 

os longs sont posés parallèlement” (PROUS, 1980:173). 

• Associação em uma mesma cova de ossos de adulto e sub-adulto (Padrão 

1): 

Sobre os Sepultamentos II e XV, Prous afirma: 

Dos vestígios encontrados podemos deduzir que um adulto 
idoso (II) e um outro, mais jovem (XV) [referido também 
como “adulto jovem” em outra parte do texto] foram 
enterrados dentro de uma fossa cilíndrica, cujo fundo foi 
coberto por carvões e cinzas (Arquivos do MHN/UFMG, 
1992/1993, Vol. XIII-XIV, Capítulo 15:29-30). 
 

• Presença de “fardo de ossos” (Padrão 1):  

On a également trouvé quelques sépultures de membres 
isoles em connection. Certaines sont explicable par des 
remaniements tardifs, mais les os ont parfois été 
disposés volontairemente de manière anarchique par 
petits paquets,sans qu’ontrouve trace de fosse définie, 
comme si ce materiel avait été eparpillé em surface avec 
de l’ocre et recouvert par um peu de sédiment et quelques 
pièrres (PROUS, 1980:173). 
 

• Individualização do crânio (Padrão 1):  

[...], il est certain que quelques corps n’ont pás été 
ensevelis entiers: manquent un ou deux members, et 
parfois le crane; deux têtes, retrouvées isolées ainsi que 
des pieds, pourraient être la contrepartie de ce rituel, mais 
on n’a pás encore pu les remonter à leur corps d’origine 
(PROUS, 1980:174). 
 

Em relação aos sepultamentos da região de Pains, espera-se conseguir 

apresentar pelo menos alguns indícios significativos no uso de alguns padrões 

identificados na Lapa do Santo, principalmente para a Loca do Suim (município 

de Pains). O intuito é reforçar a idéia de que se trata de grupos de paleoíndios 

com costumes bastante semelhantes, no que concerne ao enterramento 

humano, com aqueles encontrados em outras partes de Minas Gerais, mas 

principalmente com os da região de Lagoa Santa, para a qual existem mais 

informações. Como nessa região, na região de Pains depara-se frequentemente 

com sepultamentos nos abrigos naturais em contextos bastante semelhantes 
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entre si. Tem-se o conhecimento (até agora) de seis sítios nessa condição, nem 

todos eles ainda escavados sistematicamente. 

Além da Loca do Suim, que apresentou três sepultamentos claros, na Gruta 

do Marinheiro também foram identificados três sepultamentos, sendo que dois 

secundários que foram retirados (mas não analisados) e um primário identificado 

(parcialmente) na extremidade NE da parede do setor Esc. 4 que não foi 

escavado. Essas intervenções serão descritas em maior detalhe no Capítulo V 

(Resultados). No Abrigo do Ângelo, com escavações realizadas pelo Museu 

Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (MAC), de Pains, em 2010, sob 

coordenação do arqueólogo Gilmar Henriques Jr., foram escavados três 

sepultamentos5.  No Abrigo Pilha de Estéril (nome provisório) e Abrigo Fazenda 

da Cotela, os sepultamentos foram detectados por trabalhos de consultoria 

arqueológica, através de sondagens. No sítio Gruta Mata das Frutas os ossos 

afloram no piso.  

Para complementar a visão que se tem dos sepultamentos paleoíndios, 

seguem algumas informações etnográficas de práticas mortuárias, citadas 

abaixo, que foram extraídas da dissertação de Strauss para a Lapa do Santo 

(2010) e se referem a trabalhos realizados por Woodburn (1982) em quatro 

sociedades africanas que ainda vivem em grande parte da caça e coleta: Hadza, 

no norte da Tanzânia; os Pigmeus Baka, de Camarões; os Pigmeus Mbuti, do 

Zaire e os!Kung, de Botsuana e da Namíbia. 

Sabe-se que o termo “cemitério” na forma como se utiliza atualmente na 

nossa sociedade, um local exclusivamente para enterramento humano, não se 

aplica às sociedades pré-coloniais do Brasil. Os índios não enterravam em 

cemitérios, ou seja, um local designado exclusivamente para essa finalidade, 

mas em locais que frequentavam e que serviam para outras atividades 

relacionadas a acampamentos ou aldeias, por exemplo, cuja disposição final 

poderia mimetizar um cemitério, mas não ser um propriamente dito (STRAUSS, 

2010).   

Não é raro encontrar sociedades que enterram seus mortos 
dentro do espaço doméstico, como dentro de suas cabanas 
ou junto a algum espaço público da aldeia. Ainda que esse 
padrão de sepultamento gere, do ponto de vista 

                                                 
5Os dados das escavações ainda não foram divulgados. A descrição aqui se baseia no que foi 
visto pelo autor por ocasião de visita realizada ao Abrigo do Ângelo durante as escavações em 
setembro de 2010. 



98 

 

arqueológico, uma concentração de esqueletos num 
espaço circunscrito, ele não caracteriza um cemitério, pois 
não era o uso exclusivo e especializado (STRAUSS, 
2010:88).  
 
[...] Walthall (1999:3) afirma que, mesmo entre grupos 
caçadores-coletores que não mantém intencionalmente 
áreas formais para o depósito dos mortos, localidades que 
são frequentemente reocupadas, como no caso dos 
abrigos rochosos ou montículos próximos a fontes fixas de 
recursos, levarão a uma acumulação não intencional de 
sepultamentos que mimetizaria um cemitério formal e bem 
delimitado (STRAUSS, 2010:89). 

 

O sepultamento, nas sociedades observadas, é, em geral, uma atividade 

simples. 

Nas quatro sociedades estudadas, os procedimentos para 
o tratamento dos mortos são muito simples, rápidos e 
mundanos. [...]. De maneira geral o corpo é enterrado sem 
nenhum acompanhamento, numa fossa rasa escavada no 
chão da cabana do falecido. A cabana é então derrubada 
sobre a cova e a aldeia imediatamente abandonada. Além 
disso, as tarefas e responsabilidades associadas ao 
sepultamento são compartilhadas por toda sociedade, não 
sendo atribuídas aos parentes do falecido. Não existe uma 
preocupação com as causas da morte nem tampouco uma 
classificação entre mortes boas ou ruins. A única divisão 
de trabalho diz respeito ao sexo: as mulheres choram e os 
homens enterram o corpo.  

 
Em relação à distribuição dos enterramentos associados aos caçadores 

coletores nos abrigos naturais, Sene (2003) afirma que, para a Gruta do Gentio 

II, em contraste com os sepultamentos dos ceramistas, que também enterravam 

em frente da cavidade, eles tinham covas apenas na área abrigada. Esse hábito 

dos paleoíndios de enterrar na área abrigada é um fenômeno bem conhecido em 

Lagoa Santa, e parece se repetir na região de Pains.  
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1.2.5 – Mobilidade. 

 

Segundo Binford (1982), para entender o passado temos que entender 

lugares. Esse entendimento passa pela busca por padrões (“patterning”), 

repetições, regularidades nesses lugares que arqueólogos chamam de sítios 

(intrasítio), lugares fixos na paisagem por onde o homem passou e desenvolveu 

algumas atividades, e entre os diferentes sítios (intersítio). 

Para entender o padrão, Binford está interessado na frequencia em que as 

ocupações ocorreram nos diferentes lugares e nos processos que geraram a 

associação entre os vestígios e estruturas arqueológicas nos sítios.  

The accuracy with which we are able to give meaning to the 
record is dependent upon our understanding of the 
processes which operated in the past to bring into being the 
observed patterning. Put another way, our accuracy 
depends upon our ability to correctly infer causes from 
observed effects (Binford 1982:6). 

 

No presente caso, a identificação dos diferentes locais que foram ocupados 

pelos caçadores coletores permite vislumbrar comportamentos repetitivos 

desses grupos que podem revelar aspectos organizacionais, como a sua 

mobilidade e eventual preferência por determinados tipos de abrigos localizados 

em lugares específicos: estavam eles se restringindo a algum compartimento 

topográfico ou tipo de abrigo natural em particular? Enquanto a relação intra-sítio 

será discutida no item seguinte, sobre o uso do espaço em abrigos naturais, aqui 

serão analisados esses dois aspectos dentro da região cárstica através de uma 

amostra de 27 sítios abrigados selecionados e as possíveis relações desses 

locais situados dentro do carste com áreas extra-locais. 

 

1 - A mobilidade dentro da região do carste (escala local). 

 

Apesar da amostra de sítios da região contemplada para a análise da 

mobilidade se concentrar em 27 abrigos naturais, a importância regional desses 

locais para a ocupação caçadora coletora em uma região cárstica, 

principalmente em relação a sítios a céu aberto, já foi atestada. Referindo-se à 

ocupação dessa população na região de Lagoa Santa, com base na análise 

comparativa do material lítico de dois sítios abrigados (Lapa do Santo e Lapa 
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das Boleiras) e dois a céu aberto situados nas margens de lagoas (Coqueirinho 

e Sumidouro), Bueno conclui que: 

Os abrigos, dessa forma, representariam o local focal de 
marcação da ocupação na área do carste e seriam os 
primeiros, ou o primordial ponto de conexão extra-local, 
enquanto os sítios a céu aberto gravitariam em torno deles, 
articulando-os com os recursos disponíveis em âmbito local 
(BUENO, 2012:80). 

 

Os abrigos representam locais bem definidos na paisagem que, mesmo 

que às vezes com dimensões relativamente reduzidas, atraíram tais populações, 

talvez por estarem favoravelmente posicionados, próximos a territórios com 

recursos exploráveis, e serem abrigos salubres que oferecem proteção. Por 

serem locais pontuais na paisagem, tendem a concentrar diferentes ocupações 

em um mesmo espaço, conservando assim, de forma diferenciada dos sítios a 

céu aberto, em uma área relativamente pequena, a sequência arqueológica dos 

grupos que passaram por ali. Os abrigos naturais têm ainda a vantagem de 

serem mais facilmente encontrados de que sítios a céu aberto. 

No presente trabalho buscar-se-á a identificação de um padrão de 

ocupação dos abrigos naturais sabendo que não se trata de uma análise de 

padrão de assentamento propriamente dito, que analisa a relação dos sítios 

conhecidos com a paisagem, uma vez que os sítios a céu aberto estão sub-

representados.  

Para discutir a ocupação dos abrigos naturais dentro da região cárstica 

foram escolhidos os seguintes atributos a serem descritos para cada um deles:  

• Abrigo ou caverna; 

• Sítio unicomponencial ou multicomponencial (só pré-cerâmico ou também 

cerâmico);  

• Localização (4 opções):  

- Próximo à calha de córrego principal, ou seja, do rio São Miguel ou 

Ribeirão dos Patos (Sigla: LV1); 

- Próximo à calha de córrego secundário (LV2);  

- Situado em interflúvio de fácil acesso, na borda de maciço calcário (LI1);  

- Situado em interflúvio de difícil acesso, nos patamares superiores de 

maciço calcário ou no interior dele (LI2); 

• Tamanho da área abrigada (em m²); 
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• Continuidade entre área abrigada e a céu aberto sem desnível acentuado; 

a presença de uma “área externa” significa que a ocupação não precisa 

ficar restrita apenas à área abrigada, aumentando o espaço disponível 

para ocupação; 

• Presença de solo em quantidades significativas. 

As opções em termos de escolha de abrigo natural na região para os grupos 

caçadores coletores são amplas. Diferentes locais salubres, para passar a noite, 

por exemplo, estão disponíveis. Ou seja, não se fica restrito a um determinado 

ponto na paisagem especifico mais favorável do que outros. O resultado disso é 

que hoje se pode observar uma dispersão de sítios em abrigos na região, 

inclusive em áreas de maior dificuldade de acesso.  

A identificação dos sítios ocorreu através da descoberta de material lítico 

em “pingueiras”, bacias de gotejamento d’água situadas frequentemente na linha 

de goteira dos abrigos naturais, pela presença de arte rupestre ou por uma 

sondagem realizada no local. Em um caso isso aconteceu pela presença de 

ossos humanos aflorando no piso (Gruta Mata das Frutas). 

Foi possível perceber muito cedo que os sítios se encontram em todos os 

compartimentos topográficos do carste, desde próximos aos rios e lagoas até o 

topo de maciços de difícil acesso, demonstrando assim uma mobilidade alta 

dentro da região.   

 

2 – A mobilidade e contato com áreas fora do carste (escala extra-local). 

 

Uma das características atribuídas aos grupos caçadores coletores do 

Holoceno antigo é a exploração de uma variedade de ambientes e não de 

apenas um (SCHMITZ, 1984), o que é favorecido por uma alta mobilidade. Nesse 

sentido, não acredita-se que os grupos aqui em estudo se limitavam 

exclusivamente à exploração do ambiente cárstico. Indícios de sua presença em 

regiões vizinhas são conhecidos pela semelhança de alguns tipos de artefatos, 

como as pontas de projétil bifaciais encontradas na região de Furnas, cerca de 

100 km a SW do carste, revelados por arqueólogos amadores nos municípios de 

Ilicínea e Carmo do Rio Claro. Na sede deste último município foi, inclusive, 

inaugurado recentemente um museu com centenas de pontas de projétil 
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coletadas nas margens do reservatório de Furnas (Museu do Índio), além de 

outros vestígios pré-coloniais.  

Assim, acredita-se que os sítios abrigados do carste faziam parte de um 

sistema de assentamento maior para o qual não se tem todos os tipos de sítios 

envolvidos e, portanto não será abordado. O sistema de assentamento é 

representado por um conjunto de sítios que são produtos de um sistema 

adaptativo e que dependem dos meios de subsistência e do sistema cultural dos 

quais fazem parte (BINFORD, 2010).  

Relações em escala extra-local, ou seja, com áreas fora do carste de Pains, 

já foram sugeridas com relação à região de Lagoa Santa localizada 200 km a NE 

(BUENO, 2012), porém ainda pouco documentadas com evidências concretas, 

uma coisa que o presente trabalho, como se verá na apresentação dos diferentes 

elementos analisados, só tende a confirmar. 

[...] articulamos três esferas de circulação distintas e 
complementares na dinâmica de ocupação do carste de 
Lagoa Santa: uma escala regional, que envolve o entorno 
do carste e inclui sítio a noroeste, na Serra do Cipó (como 
o Grande Abrigo de Santana do Riacho) e, possivelmente, 
sítios a sudoeste, na área do Alto São Francisco, próximo 
à Serra da Canastra (como os sítios da região de Pains) 
[...] (BUENO, 2012:80). 

 

  



103 

 

1.2.6 - Utilização dos espaços das cavidades naturais. 

 

A análise aqui envolve o estudo da localização dos diferentes tipos de 

vestígios e estruturas dentro dos abrigos. Assim como a mobilidade, esse 

elemento depende da observação de um padrão nos depósitos produzidos a 

partir de repetições no comportamento e atividades exercidas pelos caçadores 

coletores na hora de ocupar os diferentes abrigos naturais (BINFORD, 1982). 

Trata-se, portanto, de identificar as atividades exercidas e tentar localizar os 

locais preferenciais para o exercício delas nos abrigos naturais, estabelecendo 

um padrão.  

Acredita-se que esse padrão existe e que poderá ser melhor compreendido 

a partir da comunhão de evidências arqueológicas da região de Pains com 

analogias etno-arqueológicas, assim como comparações arqueológicas com 

outras regiões cársticas de Minas Gerais, principalmente a região de Lagoa 

Santa. 

No que concerne à região de Pains, serão observadas principalmente as 

variações entre os cinco setores escavados da Gruta do Marinheiro, que 

contemplam um salão interno da cavidade, locais totalmente protegidos nas 

entradas, assim como setores localizados na linha de goteira. Para a área 

externa, em frente ao abrigo, foi feito um levantamento de superfície onde se 

encontrou material lítico lascado, mas o local não foi sondado. Essas 

informações serão complementadas com o que se sabe de outros 26 sítios em 

abrigo natural, alguns dos quais receberam intervenções no âmbito deste e de 

outros projetos. As evidências relacionadas à ocupação dos espaços em abrigos 

naturais no período cerâmico também serão identificadas com o intuito de 

observar diferenças e semelhanças com os caçadores coletores.  

Um primeiro padrão que foi observado para os abrigos na região de Pains, 

antes das intervenções, foram os vestígios lascados nas ditas “pingueiras”, 

bacias de gotejamento d’água situadas em baixo do limite da área abrigada. 

Trata-se de uma característica bastante recorrente, tanto que mais de 30 sítios 

(nem todos contemplados aqui) foram descobertos dessa forma na região de 

Pains. Sugere-se tratar de locais (ou seja, próximo à linha de goteira), devido às 

pequenas dimensões e variedade de matérias-primas, onde instrumentos de 

pedra lascada foram fabricados e/ou mantidos. Outro fenômeno recorrente, este 
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referente à ocupação ceramista posterior, é a presença de cinzas de fogueiras 

associadas a fragmentos cerâmicos e, eventualmente, lâminas de machado e 

mós, nos locais mais protegidos das chuvas próximos às paredes do abrigo. 

Pode-se dizer ainda que os grupos ceramistas não deixavam de se instalar 

também nos locais mais interioranos das cavidades, frequentemente com uma 

iluminação natural fraca, uma coisa que para os grupos caçadores coletores não 

se tem ainda evidências. 

 

 
 

Figura 1.28: Foto com vista para área interna e seca da Gruta do Índio 
(município de Pains) onde se identificou em superfície, colocada em 
cima de travertinos (espeleotema), a existência de 12 estruturas de 

combustão acompanhadas de fragmentos cerâmicos, restos faunísticos 
e madeira trabalhada. 
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No que concerne à contribuição etno-arqueológica, foi feito uma pequena 

compilação que foi relacionada abaixo6, baseada em bibliografia sobre o uso de 

abrigos por comunidades caçadoras coletoras modernas da Austrália e da África 

e horticultoras em expedições de caçada Papua Nova Guiné 

Studies of contemporary hunter-gatherer mobile camps 
have largely been restricted to open-air sites. However, 
several studies have been recently conducted into the use 
of rockshelters by highly mobile groups in diverse parts of 
the world. Such ethnoarchaeological studies have the 
potencial to yield significant data, particularly concerning 
intrasite patterning of activity areas and site function, which 
may be employed in the formulation of interpretive models 
of prehistoric rockshelter use (WALTHALL, 1998:225). 

 
Baseado em alguns desses trabalhos, pôde-se fazer as seguintes 

generalizações: 

(1) Os membros adultos desses grupos têm um mapa mental de sua paisagem 

incluindo a localização precisa de certo número de abrigos artificiais e 

naturais escondidos na floresta (GORECKI, 1991). 

(2) A utilização do abrigo sempre está associada ao fogo; em alguns casos 

observados (no grupo Melpi, por exemplo) a primeira coisa que os indivíduos 

fazem quando chegam a um abrigo é acender o fogo, geralmente de madeira 

seca deixada (cached: estocada, escondida) no local por ocupantes 

anteriores (GORECKI, 1991).  

(3) Áreas de dormir são associadas com fogueiras e freqüentemente localizadas 

próximas a uma parede no fundo do abrigo (GORECKI, 1991). O tamanho 

das fogueiras variava de acordo com o tamanho do grupo e da função que 

as fogueiras exerciam: fogueiras próximas às áreas reservadas para dormir 

são pequenas, enquanto aquelas para preparação de alimentos são maiores 

(NICHOLSON & CRANE, 1991). 

(4) Atividades de manutenção, incluindo o trabalho sobre madeira como arcos, 

flechas, pau-de-escavar, madeiras para encabamento, entre outros, são 

freqüentemente realizadas próximas a uma fogueira em frente e para o centro 

do abrigo, onde iluminação durante o dia é favorável (GORECKI, 1991). 

                                                 
6Gorecki (1991) sobre diferentes grupos linguísticos da Papua Nova Guiné; Nicholson e Crane 
(1991) sobre a utilização de 60 abrigos sob rocha no oeste australiano pelos aborígines; 
Parkington e Mills (1991) sobre a ocupação de abrigos pelos grupos San do Western Cape.  
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(5) A preparação de alimentos é usualmente feita na frente do abrigo, na linha 

de goteira, ou na parte externa se a vertente for plana. O espaço designado 

para essa atividade pode sobrepor-se àquele usado para as atividades de 

manutenção (GORECKI, 1991). Com os grupos aborígines (NICHOLSON e 

CRANE, 1991), as fogueiras de preparação de alimentos também eram 

colocadas in the center of the shelter near the front (WALTHALL, 1998:226).  

(6) O descarte é mais intensivo na frente do abrigo. A quantidade de materiais 

descartados registrados na parte de ocupação sob abrigo, no interior, era 

variável, mas nunca o resultado de uma única ocupação: em vez disso 

representam a acumulação de detritos de numerosas visitas de grupos de 

tamanhos variáveis, que ali permaneceram por diferentes períodos de tempo 

(GORECKI, 1991). Peças de pedra encontradas no piso dos abrigos indicam 

atividades de preparação e cozimento de alimentos e de manutenção de 

ferramentas no local (NICHOLSON & CRANE, 1991). Um mapeamento 

detalhado de todos os artefatos e restos alimentares indicam que os locais 

mais intensamente utilizados se encontram abaixo ou logo à frente da linha 

de goteira (PARKINGTON & MILLS, 1991). 

(7) Em regiões desérticas, como a dos aborígines do oeste australiano, os 

abrigos sob rocha são ocupados apenas no período chuvoso (NICHOLSON 

& CRANE, 1991).  

(8) Os abrigos pequenos, com cerca 20m², eram utilizados como acampamentos 

de curta duração por caçadores e famílias forrageiras (NICHOLSON & 

CRANE, 1991). O tamanho dos abrigos utilizados pelos San, menor que 

100m², indicam que eles eram sempre menores que a menor ocupação San 

a céu aberto. Devido a essas características, os pesquisadores Parkington e 

Mills (1991) sugerem que os ocupantes das cavernas representam uma única 

família ou, no máximo, uma unidade de subsistência bem integrada.  

 
Resumindo, esses estudos etno-arqueológicos indicam que: 

 
[…] habitation of rockshelters by mobile hunter-gatherers 
was structured and that the activities conducted within 
them were highly standardized. Use of these shelters was 
normally confined to periods of inclement weather, either 
cold and/or wet seasons. The residential use of such sites 
was generally of brief duration and confined to occupations 
by either male hunters of family-based foraging groups. 
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Activity at these shelters included sleeping (with 
associated places), food preparation, cooking, and 
maintenance of equipment. Cooking and repair of gear 
usually took place in the center of the shelter near the drip 
line (WALTHALL, 1998:226-227). 

 

 

1.2.7 - Arte rupestre. 

 

A região, apesar de apresentar tanto pinturas quanto gravuras, tem uma 

baixa densidade de sítios se comparado com outras regiões cársticas. Seis sítios 

rupestres foram relacionados no presente trabalho, sendo que um apenas com 

gravuras (Gruta do Marinheiro) e cinco apenas com pinturas (Gruta da Perdição 

I, Lapa das Abelhas I, Gruta Antônio Vitalino, Lapa da Posse Grande e Loca de 

Guardar Carro). Além desses, nenhum outro sítio rupestre significativo é 

conhecido pelo autor, o que não impede que eles existem.  

O estudo da arte rupestre gira frequentemente em torno da análise crono-

estilística, que envolve uma análise comparativa da temática e da execução das 

figuras, em combinação com a localização delas no painel e por ordem 

cronológica de execução, distinguíveis pela observação de sobreposições 

(RIBEIRO, 2006). Através da interpretação das diferenças, sobreposições e 

distâncias entre elas, as pinturas e gravuras podem ser agrupadas em tradições 

ou estilos distintos.  

Não foi feito aqui um estudo de crono-estilística, em que se observa a 

sucessão de pinturas ou gravuras feitas nos painéis, e a região nem se presta 

muito a isso. Entretanto, os poucos sítios existentes indicam um vínculo 

estilístico claro com a tradição Planalto (ver fotos de pinturas em sítios abrigados 

da região de Pains, no Capítulo III), apesar de um deles (Lapa da Posse Grande) 

apresentar pinturas cuja execução bicrômica (vermelho e amarelo) lembra um 

pouco a tradição São Francisco (PROUS, 1992), o que, no entanto, também é 

possível observar na região de Lagoa Santa (BAETA, 2011), onde a tradição 

Planalto foi definida pela primeira vez (LINKE & ISNARDIS, 2008; ISNARDIS, 

2009), e que está associada aos grupos caçadores coletores que ali viveram no 

passado. 

Sobre a arte rupestre da região de Lagoa Santa e Serra do Cipó, Baeta 

(2011) afirma:  
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Os conjuntos de figurações rupestres atribuídos à Tradição 
Planalto predominam, sem dúvida, do ponto de vista visual 
e quantitativo nas paredes da grande maioria dos sítios da 
área de pesquisa. [...] Figuras monocrômicas compostas, 
sobretudo por quadrúpedes, cervídeos, peixes, 
alinhamentos de pontos e traços, são imediatamente 
associados a essa tradição (BAETA, 2011:16). 

 

Além das pinturas Planalto, que envolve uma temática naturalista e 

geométrica predominantemente monocrômica (vermelho), existe um repertório 

de gravuras (picoteamentos) também significativo na região de Lagoa Santa 

(BAETA, 2011), com figuras lineares onde é possível distinguir antropomorfos e 

biomorfos. Uma figura gravada (“Taradinho”) em uma laje de calcário encontrada 

no fundo de uma escavação realizada na Lapa do Santo por pesquisadores da 

USP foi datada, de forma indireta (por carvão) em mais de 10 mil anos7. Para as 

pinturas Planalto existem datas mínimas obtidas, através da datação indireta de 

painéis pintados caídos e enterrados nos depósitos. No Grande Abrigo de 

Santana do Riacho, por exemplo, as datas são 4.400 e 2.000 anos AP, mas 

existem indícios que podem ser mais antigas.  

Vestígios de tintas associados a níveis datados ainda mais 
antigos também foram encontrados [no Grande Abrigo de 
Santana do Riacho], indicando, apesar de não 
reconhecíveis, que a execução de pinturas, possa ser bem 
mais antiga nesse abrigo (BAETA, 2011:16). 

 

Schmitz (1987) acredita também que, por causa da presença de restos de 

pigmentos vermelhos nas camadas inferiores de sítios na região de Serranópolis 

(GO), as pinturas começaram a ser produzidas desde o início da ocupação da 

região, ou seja, mais de 10 mil anos AP. 

A característica de algumas tradições rupestres é a sua grande dispersão 

territorial, inclusive a Planalto, que ocorre, em uma aproximação mais 

conservadora, desde a região de Montes Claros, no norte de Minas, até o estado 

do Paraná, no Sul (Figura 1.29). Segundo Kipnis (2002), a grande dispersão de 

tradições rupestres representa um forte indicador da alta mobilidade exercida 

pelos grupos caçadores coletores,estratégia que segundo esse autor serviria 

                                                 
7 Fonte: www.lagoasanta.com.br 
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para criar laços sociais que poderiam ajudar a mitigar riscos decorrentes de 

problemas de subsistência. 

 

 
  

Figura 1.29: Mapa da faixa atlântica do Brasil com a distribuição de tradições rupestres, 
com destaque para a Planalto (Fonte: adaptado de PROUS 1992) 

 

Outro indicativo da alta mobilidade dos grupos associados à tradição 

Planalto são os repertórios que são encontrados nos sítios mais isolados, e os 

repertórios mais diversificados nos locais mais facilmente acessíveis, na região 

de Lagoa Santa.  

Há em alguns pequenos abrigos ou escarpas da parte alta 
e de difícil acesso da Serra do Cipó, pequenos conjuntos 
de figurações, restritos ao repertório típico Planalto [...] 
(BAETA, 2011:17). 
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CAPÍTULO II – A REGIÃO EM ESTUDO 

 

Neste capítulo será apresentada uma descrição da região cárstica, 

envolvendo a localização e delimitação, a geologia e relevo, a hidrografia, a 

vegetação, a fauna e o clima.  

 

2.1 - Localização e delimitação. 

 

A Região Cárstica do Alto São Francisco está localizada no centro-oeste 

do estado de Minas Gerais (Figura 2.1), entre os paralelos 20o25’ e 20o45’ de 

latitude sul e os meridianos de 45o50’ e 46o05’ de longitude oeste, e entre as 

coordenadas UTM (23K – SAD 69) 400.000 e 444.000 Leste e 7734.000 e 

7762.000 Norte. 

 
Figura 2.1: Mapa com a localização da área de estudo no centro-oeste de Minas Gerais. 

(Fonte: extraído de MENEGASSE, GONÇALVES & FANTINEL, 2002) 
 

Os afloramentos calcários apresentam um diâmetro máximo de 25 km no 

sentido N/S e 35 km no sentido W/E, e uma disposição tal que são mais estreitos 

no oeste (no sentido N/S), próximo ao curso do rio São Francisco e mais largo 

no leste, na bacia do rio São Miguel. Trata-se de uma faixa de afloramentos 
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recortada em direção sul-norte por duas sub-bacias do rio São Francisco, e no 

extremo oeste da região, pelo próprio rio São Francisco. Os afloramentos podem 

ser encontrados em nove municípios, com uma posição central para o município 

de Pains. Os outros municípios são, em sentido horário: Iguatama, Arcos, 

Córrego Fundo, Formiga, Pimenta, Piumhí, Doresópolis e Bambuí (Figura 2.2).  

 

 
 

Figura 2.2: Mapa com a localização dos nove municípios da Região Cárstica do Alto São 
Francisco, o curso do rio São Francisco e a “mancha” (aproximada) de afloramentos calcários 

 

O limite oeste corresponde aproximadamente ao traçado do rio São 

Francisco, onde os afloramentos de calcário formam um canyon profundo ao 

longo de vários quilômetros. Apesar de afloramentos calcários serem 

encontrados em ambas as margens do rio São Francisco, a maior parte das 

concentrações está na margem direita. O limite sul corresponde ao divisor de 

águas com a bacia do rio Grande que coincide também com o traçado da MG – 
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050. O limite leste e nordeste correspondem, aproximadamente, ao traçado da 

BR – 354.   

Por ser uma área concentrada de afloramentos calcários e circunscrita ao 

alto curso do rio São Francisco, foi utilizado anteriormente o nome de Província 

Cárstica do Alto São Francisco para a região. Entretanto, devido à conotação 

geológica que a palavra “Província” carrega, correspondente à Província 

Cárstica Arcos-Pains-Doresópolis, foi escolhido chamar a área de estudo, para 

evitar confusão de nomenclatura, de Região Cárstica do Alto São Francisco. 

 

2.2 – Geologia e relevo. 

 

A região está inserida na porção SW do Cráton São Francisco (CSF), uma 

parte antiga da litosfera continental, estabilizado ao final do Ciclo 

Transamazônico (1800 - 2000 Ma), no limite com outra entidade tectônica pré-

cambriana, a Faixa de Dobramentos Brasília, a SW. As altitudes médias variam 

entre 500 e 800 m acima do nível do mar (anm), sendo que os locais mais altos 

no entorno, como o cume da Serra da Pimenta a SW, podem atingir 1300 metros 

anm. 

A Bacia do São Francisco compreende cinco unidades lito-estratigráficas 

(BAPTISTA, 2004), que são: 

• Embasamento de rochas granito-gnáissica paleo-proterozóicas; 

• Supergrupo Espinhaço de idade paleo/meso-proterozóica;  

• Supergrupo São Francisco: constituído pelos Grupos Bambuí, Macaúbas, 

Una, Canudo/Vaza Barris, Rio Preto e Rio Pardo; 

• Sedimentos paleozóicos do Grupo Santa Fé; 

• As unidades cretácicas dos Grupos Areado, Mata da Corda e Urucuia. 

O Grupo Bambuí do Supergrupo São Francisco constitui a cobertura 

neoproterozóica (750 – 600 Ma) de maior distribuição no Cráton do São 

Francisco, resultante de uma transgressão marinha, e aquela que está presente 

também no carste do alto São Francisco.  Os trabalhos pioneiros relacionados 

ao Grupo Bambuí podem ser atribuídos a Eschwege (primeira metade do século 

XIX) que agrupou calcários aflorantes na bacia do rio São Francisco (entre outras 

rochas) em uma unidade lito-estratigráfica. Ao longo do século XX a lito-

estratigrafia (geral) foi delineada por vários pesquisadores como Freyberg, 
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Branco & Costa, Barbosa, Braun, Schöll, Dardenne e Grossi Sad & Quade, cujas 

conclusões, apesar da dificuldade de estabelecer uma coluna estratigráfica de 

validade regional para as rochas da Bacia do São Francisco, foram resumidas 

na tabela abaixo (MUZZI MAGALHÃES, 1989:9-15).  

 

 
Figura 2.3: Tabela mostrando a evolução dos estudos lito-estratigráficos desenvolvidos por 

diferentes pesquisadores ao longo do século XX sobre o Grupo Bambuí (FONTE: MUZZI 
MAGALHÃES, 1989:13). 

 

No que concerne especificamente a porção SW da bacia do rio São 

Francisco, foram descritas quatro fácies para o Grupo Bambuí, que são as fáceis 

Psamo Pelítica, Carbonática, Pelítica e Conglomerática, descritas a seguir 

(Figura 2.4).  

 

• Fácies Psamo Pelítica: 

Cobre a porção a norte e oeste da região cárstica. Trata-se de uma fácies  

composta principalmente por uma seqüência de argilitos na 
base, passando para argilitos com intercalações de siltitos 
e, raramente, arenitos no topo (MUZZI MAGALHÃES, 
1989:31).  

 

Os argilitos e siltitos (menos comum) verdes são frequentes, sendo 

compostos principalmente de quartzo e argila e secundariamente sericita e 

clorita.  
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• Fácies Pelítica: 

 

A Fácies Pelítica possui ocorrência restrita a uma faixa de 
direção N-S, bordejando o Embasamento Gnáissico-
Migmatítico, e próximo à Serra da Pimenta. [...] As 
principais litologias desta fácies são os argilitos com 
estratificações plano-paralelas, que apresentam 
localmente algumas intercalações de siltito. A espessura 
desta unidade é muito variada, mas nunca ultrapassando 
50m (MUZZI MAGALHÃES, 1989:23). 

 

• Fácies Conglomerática: 

 

Essa Fácies aflora em uma faixa bordejando a porção leste da Serra da 

Pimenta e em alguns locais nos vales dos rios Samburá e São Francisco. Em 

alguns trabalhos é conhecida como Formação Samburá, cuja origem está sendo 

discutida: se tem uma origem em “fan-delta” (bacia de ante-país pela erosão do 

Grupo Canastra) ou glacial.  

Essa Fácies apresenta uma grande variação litológica,  

Representada por orto e paraconglomerados, com seixos 
predominantemente de quartzo, xistos, gnaisses, milonitos, 
quartzitos e filitos. À medida que se sobe na coluna 
estratigráfica, tem-se uma constante intercalação de siltitos 
e argilitos geralmente feldspáticos e arenitos arcoseanos. 
Nos níveis superiores os conglomerados apresentam 
intraclastos, além dos citados anteriormente, de siltitos e 
argilitos (MUZZI MAGALHÃES, 1989:21). . 
 

• Fácies Carbonática: 

 

Essa fácies encontra-se presente na Região Cárstica do Alto São Francisco 

e está concentrada principalmente no município de Pains e nos do entorno, que 

são (em sentido horário) Iguatama, Arcos, Córrego Fundo, Formiga, Pimenta, 

Piumhí e Doresópolis e em afloramentos isolados no município de Bambuí. 

A composição mineralógica do calcário vai variando com a profundidade 

com diferentes teores de cálcio, magnésio, sílica e outros. Níveis de 

estromatólitos são observados; outro tipos de rochas, como o sílex negro (chert), 

está intimamente associado ao calcário (FONSECA, s/d).  
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Figura 2.4; Mapa litológico da área em estudo e entorno (Fonte: adaptação de MUZZI 
MAGALHÃES, 1989:19) 
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 Dentro da Fácies Carbonática, pode-se diferenciar cinco (5) camadas lito-

estratigráficas que, no topo da sequencia, apresenta chert (Figuras 2.5 e 2.6). A 

Fácies Psamo Pelítica é comumente chamada de Formação Santa Helena e a 

Fácies Carbonática é referida como Formação Sete Lagoas (ver Figura 2.3). 

 

 

 
Figura 2.5: Distribuição das Fácies do Grupo Bambuí na porção SW da bacia do São 

Francisco (Fonte: adaptação de MUZZI MAGALHÃES, 1989). 
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Figura 2.6: Perfil com “lentes de sílex” no topo da Fácies Carbonática do Grupo 

Bambuí aflorando na margem direita do rio São Francisco sob a BR-262, Km 505 
(MUZZI MAGALHÃES, 1989:30) 

 

A presença, em quantidades significativas, de um chert local associado ao 

calcário, se deve à concentração de “lentes de sílex” na porção superior da 

Fácies Carbonática do Grupo Bambuí. O chert é de qualidade variável e 

predominantemente preto, mas aparecendo também em variedades amarelas, 

vermelhas e cinzas. Junto com o quartzo representa a principal matéria-prima 

local que foi procurada para o lascamento.  
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Figura 2.7: Foto de bloco de chert coletado na margem 
da Lagoa de Peixe, município de Doresópolis. 

 

A gênese e evolução do carste dependem de numerosos fatores, entre eles 

litologia, estratigrafia, tectônica, paleo-clima, clima atual e recobrimento florístico. 

Este conjunto de fatores condiciona a maior ou menor expressão das formas 

cársticas numa determinada região que são expostas e transformadas pela ação 

físico-química da água.  

Em relação a um desses fatores, observou-se na porção SW do Cráton São 

Francisco, onde se encontra a região de Pains, onde ele é margeado por faixas 

de dobramento de idade brasiliana (700 – 500 Ma) (LOPES, 1995), que a Fácies 

Carbonática do Grupo Bambuí sofreu uma transformação pela tectônica, que 

provocaram dobramentos visíveis em alguns pontos da região (Figura 2.8). 

Segundo o levantamento da RADAMBRASIL (1983), o Meta-calcário da região 

sofreu processos de metamorfismo de baixo grau.  

 
Consideraram os limites da série [Grupo Bambuí] no vale 
do rio São Francisco como sendo de origem tectônica, ao 
longo de falhas de empurrão, onde as rochas apresentam-
se fortemente deformadas (LOPES, 1995).  

 

As cavernas  

 

A Região Cárstica do Alto São Francisco comporta um grande número de 

cavidades naturais. Nesse sentido, um dos municípios da região (Pains) 
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apresenta, segundo o Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) da Sociedade 

Brasileira de Espeleologia (SBE)8, a terceira maior quantidade de cavernas 

registradas para um único município no Brasil, com 345 cavidades cadastradas, 

logo à frente de Matozinhos (257 cavernas) e Pedro Leopoldo (116), ambos 

municípios pertencentes à região de Lagoa Santa. A concentração de 

afloramentos aparece na totalidade dos municípios de Pains e Doresópolis e em 

partes dos municípios do entorno como Iguatama, Arcos, Formiga, Córrego 

Fundo, Pimenta, Piumhí e Bambuí, com um total de 481 cavernas registradas 

para região cárstica como um todo.  

Muitas dessas cavidades apresentam vestígios de ocupações pré-

coloniais. As características químicas do calcário contribuem para manter o solo 

com pH mais alto do que os locais a céu aberto, preservando melhor os vestígios 

e permitindo uma maior durabilidade dos artefatos, inclusive orgânicos.  

  

                                                 
8 www.cavernas.org.br 
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Figura 2.8: Dobramentos do calcário visíveis em paredão de cava abandonada 

(município de Pimenta). 
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Figura 2.9: Fotomontagem com vista da porção NE do carste no verão (período de chuvas) 
com destaque para os afloramentos de calcário cobertos por vegetação; percebe-se que as 

áreas no entorno desses afloramentos foram desmatadas para pasto ou plantio. 
 

 
 

Figura 2.10: Vista do maciço circundado por vegetação onde se encontra o sítio Abrigo Lagoa 
do Retiro, no município de Pains (Foto: Cyro Soares). 
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2.3 – Hidrografia. 
 

A Região Cárstica do Alto São Francisco, como diversas outras regiões 

cársticas em Minas Gerais, está localizada nas proximidades da calha de um 

grande curso d’água. Para ser mais exato, o carste do alto vale do rio São 

Francisco se encontra próximo a dois grandes cursos d’água, o próprio rio São 

Francisco (para W e N do carste) e o rio Grande (para S do carste). Entretanto, 

diferentemente do rio São Francisco, o rio Grande não está conectado por via 

fluvial com o carste, pertencendo a outra bacia, a do rio Paraná.  

 

 
 

Figura 2.11: As principais bacias hidrográficas  do Brasil, com a 
localização da região do alto são Francisco, nos limites com a 

bacia do rio Paraná (Fonte:felipetomazini.blogspot.com). 
 

A porção interiorana da faixa atlântica do continente sul-americano é 

dominada por essas duas grandes bacias hidrográficas. Trata-se de um sistema 

fluvial imenso que tem como principais características: 

• Ambos nascem próximo ao centro da faixa atlântica; 

• Em vez de pegar a direção mais curta para o mar, em direção a leste, 

correm pelo interior do continente; 
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• Tomam, nesse percurso pelo continente, direções opostas: o rio São 

Francisco corre em direção ao norte, enquanto a bacia do rio Paraná 

drena para o Sul; 

• Representam, portanto, vias naturais que conectam principalmente 

diferentes regiões do interior do continente.  

Depois da barra do rio Samburá em sua margem esquerda, o rio São 

Francisco, tendo descido a Serra da Canastra e percorrido algumas dezenas de 

quilômetros em direção leste, encontra-se com os maciços calcários da Região 

Cárstica do Alto São Francisco ao pé dos afloramentos da Serra da Pimenta. 

Nesse encontro o rio São Francisco não chega a penetrar a região pela sua parte 

central, mas contorna-a pelo NW, adotando, depois desse encontro, outro rumo, 

dessa vez paro o norte, uma direção que o rio São Francisco mantém até o 

estado de Pernambuco.  

O carste está ligado ao rio São Francisco por dois principais córregos, o 

Ribeirão dos Patos (W) e rio São Miguel (E) que nascem dentro do carste, mais 

exatamente em sua parte sul/sudeste, região caracterizada por uma grande 

concentração de dolinas, a mesma em que foram encontrados restos ósseos de 

um mastodonte no final dos anos 1990 (Gruta do Angá, município de Pains), que 

caiu em uma dessas “armadilhas naturais”. 

Os dois córregos drenam predominantemente para o norte, sendo que o 

Ribeirão dos Patos, em seu alto curso, corre para noroeste. O percurso de 

ambos é, a partir do médio vale, meandrante e apresenta várzeas com lagoas 

fluviais e brejos em suas margens, o que ainda se encontra dentro dos limites do 

carste. No baixo curso, já fora do carste, onde ambos deságuam na margem 

direita do rio São Francisco, existe uma várzea extensa com muitas lagoas 

fluviais nos municípios de Iguatama e Arcos. Os estratos de calcário se 

encontram aqui, no baixo curso do rio São Miguel e Ribeirão dos Patos, 

predominantemente enterrados (encobertos por pelitos), sendo que podem 

aflorar isoladamente em pequenas concentrações, principalmente associados à 

lagoas. 

Essa várzea, situada ao norte do carste, representa o local onde o rio São 

Francisco, pela primeira vez, depois de suas nascentes, e passados os vales 

mais encaixados com corredeiras, cachoeiras e até um cânion (entre 

Doresópolis e Bambuí), apresenta em suas margens largas planícies de 
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inundação, formando ambientes lacustres amplos com dezenas de lagoas que 

se estendem pelo rio São Francisco abaixo9, sendo que a maior delas é a Lagoa 

da Inhuma (Figura 2.12). Os médios cursos dos rios que nascem no carste, o rio 

São Miguel e o Ribeirão dos Patos, representam uma extensão natural desse 

ambiente, uma vez que também apresentam várzeas significativas, apesar de, 

evidentemente, bem menores do que as do rio São Francisco e limitadas por 

paredões de calcário. O destaque vai, em termos de várzeas mais largas com 

muitas lagoas dentro do carste, para o médio curso do Ribeirão dos Patos, onde 

esse faz uma grande curva (Figura 2.13).  

 

 
 

Figura 2.12: Foto da Lagoa da Inhuma, maior lagoa marginal do rio São Francisco na 
região, vista de sua porção SE. Ela é abastecida pelo rio São Francisco nas cheias e 

joga a água, por sua vez, no Ribeirão dos Patos, no município de Iguatama (Foto: 
Cristina Martins Carvalho). 

 

O médio curso do Ribeirão do Patos e rio São Miguel apresenta dezenas 

de lagoas fluviais (abastecidas pelas enchentes dos córregos), situadas 

frequentemente próximas a paredões calcários com uma ampla disponibilidade 

de abrigos salubres. A presença de lagoas e brejos oferece acomodação para 

                                                 
9Existe a estimativa da existência de 360 lagoas marginais ao longo do rio São Francisco entre 
os municípios de Doresópolis e Lagoa da Prata (Fonte: IEF). 
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uma gama de espécies de peixes e atrai também vários tipos de aves, inclusive 

aquáticas, como o próprio nome de “Ribeirão dos Patos” já sugere.  

 

 
 

Figura 2.13: Imagem satélite (Google) com a localização de lagoas cársticas e fluviais, 
situadas no médio curso do Ribeirão dos Patos (município de Doresópolis). 

 
As chuvas, que ocorrem com mais intensidade no verão (dezembro/janeiro), 

determinam o fator sazonal mais marcante da região, que são as cheias e, com 

isso, a disponibilidade de recursos aquáticos. Durante as cheias ocorre uma 

reposição de estoques de peixes que, saindo da calha do rio São Francisco, migram 

para as lagoas marginais do próprio rio São Francisco e dos afluentes como o rio 

São Miguel e Ribeirão dos Patos para desovarem (piracema), com o instinto de 

depois, antes das águas baixarem demais, retornarem à calha do rio maior. 
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Hidrodinâmica da formação de lagoas marginais10 

 

O rio São Francisco nasce no Chapadão dos Zagaias, nos altos orientais 

da Serra da Canastra, por volta da cota de 1.450 metros anm (CETEC, 1983). A 

importância do rio São Francisco reside na dinâmica do escoamento fluvial que 

abastece lagoas marginais que se formam ao longo de planícies de inundação. 

Essas lagoas, reguladas pela alternância das cheias do rio, são responsáveis 

pela reposição anual dos estoques pesqueiros, especialmente das espécies 

migratórias ou de piracema. O papel desempenhado pelos níveis da água na 

manutenção da estrutura e funcionamento dos diferentes ecossistemas 

presentes nas planícies sazonalmente alagáveis permite que se conclua pela 

ação preponderante do regime hidrológico no funcionamento dos meios físico e 

biótico nesses ambientes.  

 

 
 

Figura 2.14: Foto de sedimentos finos sendo trazidos pelas cheias do rio São 
Francisco que serão depositados em lagoa marginal. Trata-se de um fator 

importante para manter a diversidade de peixes: os sedimentos fertilizam o solo 
sobre o qual cresce a mata ciliar que, por sua vez, alimenta os peixes (Foto: Paolo 

Werner). 
 

                                                 
10 Texto elaborado em colaboração com Paolo Werner. 
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A hidrodinâmica que se instala no sistema, determinada pelo regime de 

chuvas que incidem na bacia de drenagem durante o verão, associada às 

características do substrato, tais como tipos de solos, topografia, presença ou 

ausência de cobertura vegetal, ocasiona o alagamento do solo, em 

consequência do transbordamento dos corpos d’água aí presentes (rios, lagoas 

marginais e canais de conexão). A recorrência e a magnitude interanuais do 

alagamento determinam o regime de seca e de inundação sob o qual organismos 

e meio físico subsistem, levando o pulso de inundação, principal agente 

desencadeador dos processos ecológicos nesses ambientes, a representar o 

fator-chave para o seu entendimento (JUNK et al., 1989; MITSCH & 

GOSSELINK, 1993).  

As planícies de inundação, decorrentes de cheias sazonais dos rios, 

constituem importante habitat de alimentação, reprodução e refúgio para os 

peixes (WELCOMME, 1979). Tais ecótones ocupam, no Brasil, cerca de 700.000 

km² com elevada diversidade e biomassa de peixes e plantas (TUNDISI, 1990), 

os quais podem ser divididos em dois componentes: a planície propriamente dita, 

que é sazonalmente inundada, mas permanece seca por boa parte do ano, e as 

lagoas marginais, que podem permanecer com água durante a estação seca 

(WELCOMME, 1985). 

A riqueza em espécies de peixes de um lago é limitada pela capacidade 

das espécies de persistir e coexistir nesse ambiente e resulta do equilíbrio entre 

colonização e perdas por extinções locais (BARBOUR & BROWN, 1974). No 

caso das lagoas marginais, a colonização ocorre durante o período de inundação 

e as extinções ocorrem durante o período de seca (HALYC & BALON, 1983).  

Durante a estação seca, as áreas alagadas da planície de inundação 

podem ficar isoladas do canal principal do rio, formando numerosos poços e 

lagoas marginais. Alguns desses poços e lagoas permanecem até a inundação 

seguinte, enquanto outros secam (LOWE-MCCONNELL,1975). Durante a fase 

de seca ocorrem elevados níveis de predação, redução da oferta e da qualidade 

do alimento e, em alguns casos, redução na área e disponibilidade de oxigênio 

(JUNK et al., 1989). Estes aspectos na fase da estação seca facilita a pesca, 

tornando se presas fáceis para povos em trânsito por estes locais. 
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Figura 2.15: Imagem de lagoa marginal do médio rio São Francisco no século XIX 
(Fonte: SPIX & MARTIUS, 1981:77 – vol. 2). 

 

Isso significa que os peixes migradores (de piracema), de forma geral 

maiores e com carne de qualidade superior, estão presentes na região em maior 

número em determinado período do ano, principalmente depois das primeiras 

cheias que ocorrem no mês de dezembro. Caso as populações estivessem 

consumindo quantidades significativas desses peixes no carste, ou pelo 

contrário, não consumindo ou em poucas quantidades, isso poderia ser um 

indicador de sazonalidade na ocupação do carste. Durante o período seco, uma 

opção seriam os peixes não migradores, uma presa fácil de apanhar (mais coleta 

do que pesca), principalmente os da ordem dos siluriformes (bagres, mandi, 

etc.), que permanecem na área depois das cheias e conseguem sobreviver 

durante o período mais seco, algumas espécies até em poças de lama. Outras 

espécies, inclusive os migradores, podem sobreviver por mais tempo, depois da 

retração da água, presas em bacias d’água dentro das locas e cavernas. 
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2.4 – Vegetação. 

 

A Região Cárstica do Alto São Francisco pertence ao bioma do Cerrado, 

inserida na porção sudeste do Planalto Central Brasileiro. O Cerrado é o segundo 

maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela Amazônia, 

abrangendo cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, incluindo a totalidade 

dos estados de Goiás, Tocantins, Bahia, leste do Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul, sul do Maranhão e Piauí e a porção oeste de Minas Gerais, com 

ramificações no sul do Pará e São Paulo. Ocupa 21% do território nacional e é 

considerado a última fronteira agrícola do planeta (BORLAUG, 2002).  

O termo Cerrado é comumente utilizado para designar o conjunto de 

ecossistemas que ocorrem no Brasil Central (EITEN, 1977; RIBEIRO et al., 

1981), composto por um mosaico de fisionomias como savanas, matas, campos 

e matas de galeria.  Devido às condições climáticas semelhantes em toda região 

do Cerrado, essa variação se deve a um fator principal: a qualidade do solo. Alvin 

e Araújo (1952) concluem também que a distribuição dos cerrados é controlada 

pelo solo mais que por qualquer outro fator ecológico. Segundo esses autores, 

as plantas [do cerrado] parecem ser tolerantes a um baixo teor de cálcio e a um 

pH baixo, que não permitem o crescimento de árvores típicas da floresta. Os 

remanescentes de Cerrado que existem nos dias de hoje desenvolveram-se 

sobre solos muito antigos, intemperizados, ácidos, depauperados de nutrientes, 

mas que possuem concentrações elevadas de alumínio, sendo que muitos 

arbustos e árvores nativos do Cerrado acumulam o alumínio em suas folhas 

(HARIDASAN, 1982). 

A região de Pains, conhecida localmente como a mata de Pains, se destaca 

do entorno por apresentar (originalmente) uma concentração de mata densa e 

de grande porte, cercada por áreas vegetação de Cerrado menos exuberante 

(campos e matas) e com a já referida área de várzea do rio São Francisco ao 

Norte.  

Essa exuberância se deve principalmente, como para outras regiões 

inseridas no ambiente de Cerrado, à qualidade do solo da região, que foi formado 

pela deposição de sedimentos (Grupo Bambuí – Formação Serra Santa Helena) 

e pela decomposição de rocha calcária (Grupo Bambuí – Formação Sete 

Lagoas). Solos oriundos de calcários e margas (argilas calcárias) são 
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normalmente muito férteis porque são eutróficos, auto-suficientes em vários sais 

minerais, além de possuírem bom percentual de matéria orgânica e uma boa 

retenção de água nos seus poros e micro-poros. A cor vermelha é causada pela 

hematita (Fe2O3).  

 

 
 

Figura 2.16: Foto da parte inferior de uma árvore de grande porte, com raízes 
tabulares, preservada no meio de um maciço calcário, no município de Arcos (Foto: 

Eduardo Haddad). 
 

A região apresenta, portanto, características que remetem à Mata Atlântica, 

mas também à Caatinga. Esta vegetação está associada aos afloramentos 

calcários onde a espessura do solo é em geral menor. Dessa forma, enquanto 

uma parte da vegetação, localizado em áreas com solos mais espessos, não 

deixa de renovar suas folhas no inverno, outras, associadas aos afloramentos 

(em solos pouco espessos) perdem-nas totalmente (Mata seca). Assim, a região 

como um todo é caracterizada por uma vegetação semi-decidual. 

Durante a estação chuvosa a Mata Seca assume uma fisionomia 

exuberante, as árvores de grande porte apresentam variados tons de verde, 

enquanto as flores, especialmente as orquídeas e bromélias, decoram os 

paredões rochosos com uma infinidade de cores. À medida que as chuvas 

diminuem e o inverno se aproxima, a ausência de água transforma 
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gradativamente o verde da mata em tons desbotados e secos de amarelo, 

vermelho e marrom (HADDAD, 2006). 

 

2.5 – Fauna. 

 

2.5.1 – Vertebrados. 

 

Existem fontes históricas escritas do século XVIII11 produzidas pela 

expedição de Inácio Correia Pamplona, em 1769, na região onde os animais 

caçados foram relacionados (CARVALHO, 1988). Essas mencionam mamíferos, 

como “tamandoás açus”, onça, veados, porcos “monteses de queixada branca”, 

pássaros, como jacutingas, maritacas, papagaios, perdizes, periquitos e jacus e 

peixes (“Tobaranas de munto boa grandeza”). Trata-se dos três principais grupos 

de animais encontrados na região, que podem ser complementados pelos 

répteis, como serpentes, teiú e jacaré, assim como os anfíbios, como os sapos. 

Segue abaixo uma descrição dos mamíferos, aves e peixes. 

 

Mamíferos. 

 

Os mamíferos nativos que vivem (ou viveram) na região de Pains são 

aqueles comumente encontrados no ambiente de Cerrado, podendo ser 

aquáticos, terrestres ou arborícolas. O Brasil é considerado um dos países do 

mundo com a maior diversidade de mamíferos (FONSECA et al., 1994), e todos 

os anos novas espécies, principalmente primatas e morcegos, são descobertas.  

Segue abaixo uma listagem resumida dos mamíferos (nomes populares) 

mais conhecidos que podem ser encontrados nesse ambiente. 

Mamíferos aquáticos: lontra e capivara 

Mamíferos terrestres: lobo guará, onça, gambá, tamanduá, caititu ou porco 

do mato, cachorro-do-mato e raposa-do-campo (família dos canídeos), anta, 

cervídeo, ratos, cutia, preá, paca e tatu.   

Mamíferos arborícolas: morcegos e primatas (macaco prego, bugio, mico)  

                                                 
11ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL, Vol.108:47-113, 1988. 
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Como se trata aqui de uma área cárstica com uma vegetação densa e alta, 

isso significa que, ao contrário do entorno, podem ser encontrados aqui 

relativamente mais animais arborícolas, que vivem nas altas copas das árvores. 

 

Aves. 

 

Trata-se de um dos grupos de animais superiores mais bem conhecidos e 

facilmente identificáveis. Existem no mundo mais de 9.000 espécies de aves no 

mundo e cerca de 21% delas estão no Brasil. A região mais rica do mundo em 

avifauna é o Continente Sul-Americano, com 2.650 espécies residentes e cerca 

de 300 migrantes, por isso é considerado o continente das aves (NEGRET et al., 

1984). Até o momento, já foram registradas 1.635 espécies de aves no Brasil 

(ANDRADE, 1995). A biologia das aves é determinada pelo vôo, sendo que as 

características morfológicas estão diretamente ou indiretamente relacionadas às 

necessidades de vôo (POUGH et al., 1999). 
Na região de Pains também podem ser encontradas aves aquáticas devido 

à grande quantidade de lagoas.  

 

Peixes. 

 

Dentro da Classe de Osteichthyes, peixes que possuem esqueleto ósseo 

(o que exclui tubarões e raias, por exemplo), utilizou-se uma classificação 

proposta por Santos (1987:18) para peixes de água doce do Brasil, abaixo 

reproduzida, que abrange dois grandes grupos, peixes de couro e peixes de 

escama, divididos em 5 ordens12: 

A – Peixes de couro (peixes de pele), providos de pele lisa, em parte, ou, 

totalmente revertidas de grandes placas ósseas, com barbilhões mentonianos 

(próximos à boca) dispostos aos pares (bagres e cascudos). Esses pertencem à 

ordem dos SILURIFORMES.  

B – Peixes de escama, quer dizer com o corpo revestido de escamas 

normais: 

                                                 
12Os nomes estão na sua forma portuguesa.  
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I – Ausência de nadadeira dorsal e ventral; a nadadeira anal muito 

longa estendendo-se por quase toda a face ventral, abertura anal na garganta, 

corpo em forma de fita (exemplos: tuvira, ituí, peixe-espada, sarapó). Ordem dos 

GYMNOTÍDAE. 

II – Presença de nadadeira dorsal e anal, corpo normal: 

a) Dorsal com mais de 10 espinhos ósseos e pungentes, anais 

com 3 ou mais destes raios (exemplos: acará e joaninha). 

Ordem dos CICHLÍDAE. 

b) Nadadeira adiposa ora presente (dourado, lambarí, piranha), 

ora ausente (traira e alguns lambarís). A nadadeira adiposa 

situa-se no dorso, entre a nadadeira dorsal e caudal. Ordem 

dos CHARACÍDAE. 

c) Nadadeira adiposa sempre ausente, peixes na maioria 

vivíparos e de pequeno porte (guarus e barrigudinhos). 

Ordem dos CYPRINODONTÍDAE. 

 

Ficou evidente, ao longo dos anos, a forte degradação que os rios da região 

sofreram, com uma diminuição das espécies de peixes. Isso foi constatado 

principalmente em relação ao rio São Miguel. Este rio, ao contrário do Ribeirão 

dos Patos, possui em suas margens uma sede de município (Pains), provocando 

uma deterioração significativa da qualidade da água logo após a passagem do 

rio pela cidade, como foi constatado por estudo realizado por pesquisadores do 

Instituto de Geociências da UFMG (HADDAD, 2006). Mas a principal razão pela 

diminuição de espécies de peixes nesse rio se deve à barragem construída à 

jusante da cidade de Pains, próxima à localidade de Calciolândia (município de 

Arcos), que transformou a realidade antiga de abundância de pesca nesse rio, 

conforme relatos obtidos junto a alguns anciões de Pains.  

Essa transformação se deve ao corte da conexão fluvial que existia com o 

rio São Francisco provocado pela barragem e assim, impedindo a migração de 

peixes para dentro do carste por esse córrego, inclusive a subida dos peixes 

para a piracema. Trata-se de um fenômeno que é semelhante (em proporções 

menores) ao que acontece com a diversidade de peixes quando se constrói uma 

usina hidrelétrica, como a de Três Marias e Furnas, por exemplo: os peixes 
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migradores e de piracema, que necessitam de uma área maior para viver, 

tendem a desaparecer (GODINHO & GODINHO [orgs.], 2003). 

Para saber mais sobre os peixes da região de Pains, buscou-se 

informações junto a pesquisadores que trabalharam na região, mas também com 

moradores locais que já pescaram na região, principalmente os mais velhos.   

Um dos entrevistados foi Crispim Costa Ferreira, nascido em 1928 no 

município de Piumhí, que falou sobre a pesca em lagoas e rios da região. Sobre 

a Lagoa dos Martins e duas outras próximas, situadas na porção W da área 

cárstica, ele falou: “Quando vinha a enchente [...] a vargem muito grande, as 

curimatãs saíam até 2/3 do lado de fora porque a água da enchente era pouca e 

a gente caía em cima para pegar [...] era uma festa [...] pegava com a mão, era 

peixe demais [...] que fartura”.  

Ele falou que já pegou traíra, curimatã, mandi (mais ativo), bagre (meio 

tonto) e cambeva com jequi (armadilha) e anzol (não tinha rede) na Lagoa do 

Inhame (NW da região) e na região do córrego Barreado (SW), e no rio São 

Francisco também dourado, surubim e pirá. No rio São Miguel ele também 

pescou, aqui em conjunto com outras pessoas: construíam uma barreira 

provisória e arrastavam os peixes até ela onde podiam ser apanhados. Contou 

que pegavam inclusive o dourado, que chegava a escapar da cerca pulando 

sobre ela.  

 Baseado nos relatos, constatou-se que duas principais ordens estão 

presentes, a dos Siluriformes e a dos Characídae (Characiformes). 

 

Ordem dos Characiformes. 

 

Essa ordem predomina na América do Sul (90% das espécies) e 

compreende a maioria das espécies de peixes de água doce do Brasil e estão 

cobertos por escamas finas. Trata-se de 1300 espécies distribuídas em 16 

famílias, entre as quais espécies de grande valor econômico, tanto para a 

alimentação quanto para a aquariofilia13.  

 

                                                 
13 Fonte: livros.nupelia.uem.br. 
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Figura 2.17: Imagens de peixes de escama que já foram apanhados na região do carste. 

 

 
 

Figura 2.18: Foto de pescador mostrando dois peixes (traíras) que 
foram “apanhados” no Ribeirão dos Patos em maio de 2005 (Foto: Cyro 

Soares). 
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Ordem dos Siluriformes.  

 

Essa ordem, relativa a peixes de couro, já foi descrita no Capítulo I porque 

se trata de uma ordem que está presente de forma significativa nos sítios 

escavados. 

Nas entrevistas ficou claro que os peixes maiores dessa ordem, como o 

surubim e o pirá14, eram apanhados no próprio rio São Francisco e em suas 

lagoas marginais, mas não existem relatos da presença deles dentro da região 

cárstica.  

 

 

 

 
 

Figura 2.19: Imagens de peixes de couro que já foram apanhados na região do carste e 
entorno, incluindo no próprio rio São Francisco (no caso do surubim) e em suas lagoas 

marginais (no caso do Pirá). 
 

 

                                                 
14 Trata-se do peixe símbolo do rio São Francisco, de cor azulada e com um “focinho” que se 
parece com o de um tamanduá, uma espécie bastante diferenciada. Está ameaçado de extinção 
e por isso sua pesca é proibida (Fonte: www.pescaki.com). 
. 
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2.5.2 – Invertebrados. 
 
 

Duas classes de invertebrados foram identificadas e ambas são 

encontradas nos sítios escavados: trata-se da Gastropoda e da Bivalvia.  

A Gastropoda é um caramujo gigante que pode ser encontrado em 

cavernas e abrigos, geralmente próximos à parede onde existe uma maior 

umidade. A Bivalvia é uma espécie de mexilhão de água doce e pode ser 

encontrado nas margens dos rios e lagoas da região. 

 

 
 

Figura 2.20: Concha de Bivalvia nas margens da Lagoa de Peixe, município de 
Doresópolis. 
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2.6 – Clima. 

 

2.6.1 – Clima atual. 

 

Inserido em ambiente de cerrado, em latitude tropical a cerca de 400 km ao 

norte do Trópico de Capricórnio. Os principais elementos climáticos que variam 

são o regime das chuvas e as temperaturas. A região apresenta duas estações 

bem definidas com invernos secos (maio/setembro) e verões úmidos 

(novembro/abril). A precipitação média anual chega a 1500 mm. 

São pequenas as variações locais das precipitações anuais 
na área, com média de 1344 mm, sendo os valores mais 
elevados concentrados no extremo sudoeste da área, sob 
influência das chuvas orográficas da serra da Pimenta, 
onde a precipitação média anual chega a 1500mm, na 
estação de Piumhí (MENEGASSE, GONÇALVES & 
FANTINEL, 2002). 

 

As temperaturas são geralmente amenas ao longo do ano, entre 22°C e 

27°C em média. No período mais frio, durante alguns poucos meses do inverno 

(julho/agosto), a temperatura média pode ser inferior a 18°C. Dessa forma, o 

clima da região pode ser classificado como Cwa (Köppen-Geiger), um clima 

temperado quente, com chuvas de verão e um verão quente (com temperaturas 

médias superiores a 22°C)15.  

 

2.6.2 - Paleo-clima. 

 

As linhas gerais do clima para os últimos 100 Ka16 são bem conhecidas 

(BURROUGHS, W.J., 2005). Sabe-se que durante grande parte desse intervalo 

a terra esteve sujeita a temperaturas mais baixas que as atuais, a acúmulos de 

espessas geleiras nas latitudes mais altas e a uma baixa geral do nível dos 

oceanos. De repente, por volta de 15 Ka, a temperatura aumentou, chegando, 

depois de sofrer pela última vez uma queda repentina e passageira de 

temperatura – Younger Dryas - aos níveis atuais. Durante os últimos 10 Ka, a 

Terra conheceu condições climáticas mais amenas e relativamente estáveis, o 

                                                 
15 Fonte: www.cnpf.embrapa.br e portais.ufg.br. 
16 Ka = Kiloannus = 10³ = mil anos. 
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que, possivelmente, influenciou as grandes transformações que conhecemos 

das sociedades humanas no período Holoceno.  

 Entretanto, quando se olha com mais detalhe, percebe-se o quanto o 

clima foi muito mais caótico que esse quadro sugere, apresentando muito mais 

variações e mudanças em ritmos e com consequências sobre largas extensões 

do globo até pouco desconhecidas. Nesse sentido, ocorreram episódios 

cataclísmicos, como aquele iniciado pelo degelo da geleira Laurentide no 

hemisfério norte, despejando água fria no atlântico e provocando alterações na 

circulação oceânica que, por sua vez, refletiu no clima de continentes vizinhos, 

como o do europeu. 

 Sabendo mais sobre as recentes descobertas de mudança climática, 

como ocorreram as medições, quanta confiança se pode ter nelas e quanto o 

clima realmente mudou nas diferentes partes do mundo, auxilia na interpretação 

dos vários problemas relacionados à pré-história humana. A seguir, um resumo 

desses aspectos (BURROUGHS, W.J., 2005). Antes, porém, a definição de dois 

conceitos-chave. 

1 – Definindo mudança e variabilidade climática. 

 A mudança climática é reconhecida pelas alterações nas condições 

meteorológicas durante alguns anos ou mais, envolvendo uma ou mais variáveis 

como temperatura e regime de chuvas, mas pode representar mudanças mais 

gerais que transformam o clima existente em, por exemplo, mais frio, mais 

úmido, com mais nuvens e vento, etc. A variabilidade climática é identificada 

também pela alteração de fatores climáticos, que podem ser consideráveis a 

cada leitura, mas que apresentam ao longo do tempo uma média de variação 

relativamente constante.   

2 – Os dados fornecidos pelos diferentes indicadores de mudança climática. 

 A visão da história do clima mudou radicalmente nos anos 1950, a partir 

do surgimento de novas evidências como os anéis de árvores, registro de pólen, 

sedimentos oceânicos e colunas de gelo (conhecidos como proxy data). Isso foi 

possível graças às novas tecnologias como as perfurações no fundo do oceano. 

César Emiliani foi um dos pioneiros descrevendo os diferentes tipos de conchas 

fossilizadas de animais minúsculos em sedimentos do mar Atlântico e do Caribe. 

Depois de um período de debate e a aceitação dos dados obtidos dos 

sedimentos e colunas de gelo, uma nova visão do passado climático emergiu. 
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Foi feito um registro mais confiável a partir da inversão magnética Matuyama-

Brunhes, por volta de 750 Ka (uma leitura para o período antes disso fica 

prejudicada por causa da compactação pelo peso das camadas de gelo e 

sedimento), e contatou-se que existiram não só 4, mas várias eras glaciais, uma 

a cada 100 Ka mais ou menos, provavelmente relacionadas por mudanças na 

órbita da terra. A partir de 750 Ka aconteceram 19 estágios com os principais 

momentos glaciais e interglaciais.   

3 – É possível estabelecer uma relação entre os dados obtidos nas colunas de 

gelo e nos sedimentos dos oceanos com o surgimento do ser humano? 

Fica evidente que as mudanças climáticas são eventos globais. Para uma 

maior precisão é necessário, entretanto, combinar as diferentes evidências de 

lugares distintos em volta do globo.  

4 – Mudanças durante a última era glacial. 

A partir, principalmente, do registro de isótopos de temperatura das colunas 

de gelo da Groenlândia, sabe-se que existiram 20 momentos interglaciais 

(eventos Dansgaard/Oeschger) para a última era glacial. Eles aconteceram a 

partir de um aumento abrupto de temperatura, seguido por um resfriamento 

gradual (durante algumas centenas de anos ou mais), para voltar, a partir de 

uma queda abrupta de temperatura, aos níveis mais frios. Os eventos com 

condições extremas de frio são relativamente curtos (eventos Heinrich).   

5 – O final da última era glacial. 

 As 5 principais mudanças ocorridas entre o LGM (Last Glacial Maximum, 

por volta de 20 Ka) e o Holoceno (10 Ka) foram as seguintes: (1) Evento Heinrich 

(16,5 Ka): resfriamento – (2) Interglacial Bolling (14,6 Ka) – (3) Older Dryas: 

resfriamento – (4) Interglacial Allerod – (5) Younger Dryas (12,9 Ka): 

resfriamento. Esse último evento pode ser considerado como o último grande 

momento de frio que afetou todo hemisfério norte.  

6 – O Holoceno. 

 A transição do Younger Dryas para o Holoceno marca a quebra com o 

clima turbulento que caracterizou a era do gelo para algo mais ameno. Por volta 

de 10 Ka as temperaturas chegam aos níveis atuais, conhecendo ainda, entre 8 

e 5 Ka (nesse intervalo para os trópicos), um aquecimento. Os fenômenos de 

alterações climáticas no Holoceno (como El Niño e a seca repentina do Saara 

por volta de 5,5 Ka) são atribuídos, parcialmente, aos movimentos do ITCZ 
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(Intertropical Convergence Zone) para norte e para sul, que, por sua vez, 

depende da órbita da terra. 

7 – Mudanças em variabilidade climática. 

 Os dados mostram como a variabilidade era muito maior antes de 10 Ka 

e como a partir de então conhecemos uma relativa estabilidade.  

8 – O quanto o clima é caótico? 

 Apesar da atmosfera ser caótica no dia-a-dia (como demonstram as 

previsões errôneas dos meteorologistas), isso não é assim para os fenômenos 

do clima de maior escala temporal. Dentro de determinados limites 

(estabelecidos no Holoceno), os ciclos anuais se repetem com certa 

previsibilidade. O que se pode afirmar, por outro lado, é que o clima glacial foi 

muito menos previsível que o atual. Em outras palavras, foi muito mais caótico 

do que agora.  

Um dos principais desenvolvimentos na história da nossa espécie foi a 

domesticação de plantas e animais através da manipulação do crescimento de 

algumas espécies específicas. Isso ocorreu independentemente em pelo menos 

oito centros em volta do mundo, na Ásia, na porção oeste (W) do mar Pacífico, 

na África subsaariana e nas Américas, com variação de região para região da 

importância das plantas em relação aos animais domesticados. Essa profunda 

transformação provavelmente ocorreu por uma combinação de fatores inter-

relacionados, tendo como pano de fundo a mudança climática no final do 

Pleistoceno (e sua relativa estabilidade desde então). 

O degelo das calotas nos polos e nas montanhas liberou uma grande 

quantidade de água que estava presa nesses locais em forma de gelo, 

provocando a subida do nível do mar em todo globo, submergindo grandes 

extensões de costa (SUGUIO et al., 2005). Para as populações isso significou 

uma redução de área explorável e, portanto, o adensamento dos grupos no 

interior. 
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Figura 2.21: A extinção dos grandes mamíferos está associada às transformações 
climáticas ocorridas no início do Holoceno, provocando uma diminuição dos espaços abertos 

para pastagem. Na foto, um crânio de mastodonte proveniente da Gruta do Angá, município de 
Pains, em exposição no Museu de História Natural da PUC de Belo Horizonte. 

 

Para os trópicos a chegada do Holoceno significou a mudança de climas 

mais secos e frios para climas mais úmidos e quente. Entretanto, existem sinais 

de que essa mudança teve efeitos distintos em diferentes regiões. Resultados 

obtidos através da datação (método 230Th/234U) de espeleotemas fósseis em 

cavernas, atualmente secas, no semiárido do NE do Brasil, por exemplo, 

sugerem o inverso da tendência geral observada para o continente.   

 
It is clear from our data that wetter conditions characterize 
at least the last two glacial maxima in semiarid northeastern 
Brazil. This finding is in marked contrast to the more general 
drying recognized in most other lowland areas of Brazil 
during the LGM. Dry LGM conditions are also reported for 
recent General Circulation Model simulations […]. Our 
results confirm the suggestion of Mock and Bartlein (1995) 
that the resolution of current models in insufficient to 
represent local variations in circulation patterns accurately, 
which may have a very significant impact on past 
precipitation. Further work is needed to characterize the 
regional variation of past precipitation, particularly in interior 
tropical South America (AULER & SMART, 2001:166). 
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Apesar do clima mais estável no Holoceno em comparação com o 

Pleistoceno, períodos mais secos foram identificados no Holoceno antigo e 

médio para o continente sul-americano. Para o Planalto Central do Brasil, em 

particular, foi proposto que, depois de um período de maior umidade entre 10 e 

8 mil anos AP, ocorreu um fenômeno de seca intensa no Holoceno médio que 

provocou o abandono de várias áreas do Planalto Central, inclusive da região de 

Lagoa Santa. Este fenômeno é chamado de hiato arqueológico (ARAUJO et al., 

2005). 

An overview of the archaeological data produced over the 
last decades for Brazil, coupled with a background of recent 
paleoenvironmental studies, suggests that during the mid-
holocene vast areas of Central Brazil ceased to be 
occupied by human groups.[...] Paleoenvironmental data 
suggests that dryness events constitute the major cause 
behind the observed trends  (ARAUJO et al., 2005). 
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2.7 - Contexto arqueológico regional. 

 

Para a arqueologia regional existiam, até o final do século passado, 

referências associadas principalmente à arte rupestre e à cerâmica. Foram 

realizadas intervenções de baixo impacto pelo Instituto de Arqueologia Brasileira 

(IAB) em 7 sítios da região, incluindo 2 cavernas calcárias com grande 

quantidade de material (DIAS JR., 1974:109). Onde a intervenção talvez foi mais 

intensiva, na caverna Buracão dos Bichos (município de Piumhí), localizada 

próxima ao canyon do rio São Francisco, o principal resultado foi a associação 

de cerâmica pré-colonial17 com uma data de 1840 +/- 120 anos AP (SI 2360), 

batizada de fase Piumhí e, posteriormente, inserida na tradição Una (DIAS JR. 

& CARVALHO, 1982). Acredita-se tratar de uma tradição cerâmica envolvendo 

agricultores incipientes que deixaram vestígios em abrigos e cavernas, com 

sítios semelhantes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa 

data representa até hoje a mais antiga associada à cerâmica para a região.  

O sítio Buracão dos Bichos está localizado em pequeno cânion de calcário 

do córrego Grande, afluente da margem direita do rio São Francisco.  Devido à 

falta de coordenadas UTM, o local teve que ser “reencontrado”, o que foi feito 

em 2011 por equipe do Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco 

(MAC) e do Espeleogrupo Pains (EPA), ambos com sede em Pains.  

Por ocasião da vistoria realizada pelo MAC ao local, verificou-se a presença dos 

seguintes vestígios arqueológicos em superfície: 

Em seu interior foram encontrados um sem número de 
fragmentos de vasilhames cerâmicos indígenas, ossos de 
animais, conchas de moluscos bivalves, artefatos feitos de 
osso, e o fragmento distal de um machado semilunar (mac-
asf.blogspot.com.br).  

 

 

                                                 
17 O sítio Buracão dos Bichos parece ter apresentado também cerâmica neobrasileira 
(comunicação pessoal de Ondemar Dias do IAB). 
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Em relação à arte rupestre, com informações fornecidas pelo Setor de 

Arqueologia (UFMG), a descrição se baseou praticamente em um único sítio com 

pinturas, a Lapa da Posse Grande (município de Arcos), por ser o sítio mais 

denso (em número de figuras pintadas), entre uma amostra muito pequena de 

sítios bem mais pobres. De fato, até hoje, menos de 10 sítios rupestres são 

conhecidos na região. Afirmou-se tratar de uma mistura de elementos das 

tradições São Francisco e Planalto, envolvendo um predomínio do tema 

naturalista planáltico, caracterizado por zoomorfos (com antropomorfos, um 

deles relativamente grande) com um acabamento à maneira sãofranciscana, 

apresentando contornos vermelhos e preenchimento de amarelo (chapado), ou 

seja, bicrômicos (PROUS, 1989).   

Esse quadro, originário dos anos 1970, começou a evoluir em 1998, 

quando a presença de material lítico finamente lascado na superfície de um 

pequeno abrigo (Abrigo Lagoa de Peixe I, município de Doresópolis) chegou ao 

conhecimento de arqueólogos, despertando o interesse pela região 

(HENRIQUES, COSTA & KOOLE, 2001). A percepção do enorme potencial 

inexplorado de informações contidas nos solos de dezenas de abrigos e 

cavernas, localizados em uma região com grandes concentrações de 

afloramentos calcários, comparável em extensão com a região de Lagoa Santa, 

e a quase ausência de publicações acerca de material do período pré-cerâmico 

para a área, com exceção de alguns poucos sítios rupestres, intrigou os 

arqueólogos.  

A intuição de que a região poderia ter um rico depósito de vestígios pré-

cerâmicos foi comprovada no âmbito da dissertação de mestrado defendida pelo 

autor no MAE/USP (KOOLE, 2007). Essa demonstração se deu através de 

intervenções realizadas no período de 2003 a 2006. Foram então executadas 

escavações em dois sítios em caverna, na Loca do Suim (6m² de superfície 

aberta) e na Gruta do Marinheiro (16m²). 

Três principais conjuntos de sepultamentos foram desenterrados na Loca 

do Suim, um primário (e Sepultamento II) e dois secundários (Sepultamento – IA 

e Sepultamento – IB), sendo que dois sepultamentos (Sepultamentos IA e II) 

foram datados em 7460+/-50 e 7350+/-50 anos AP. Apesar de muito 

fragmentários (nenhuma análise de afinidade biológica foi possível), algumas 

informações sobre o sexo, a idade e patologias puderam ser obtidas, o que será 
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apresentado no Capítulo V, tratando da Loca do Suim (KOOLE, 2007: Relatório 

de Curadoria de André Strauss e Pedro da Glória – em anexo).  

Para a Gruta do Marinheiro se destacou a presença de dezenas de pontas 

de projétil, principalmente de quartzo e quartzito, em setor localizado no limite da 

área abrigada, associados a uma datação de (até) 9.600 anos AP. Foi então 

sugerido que a tradição Umbu talvez se estendesse até essa região, ou seja, 

mais ao norte do que se imaginava.  

Em outras palavras, a região apresentou para o período pré-cerâmico 

características “mistas”, com elementos tanto do Planalto Central, com as 

tradições rupestres, quanto da região Sul do país, com a indústria lítica. Esse 

fato tornava mais difícil imaginar a cronologia, uma vez que existiam poucas 

datas absolutas disponíveis ainda (então apenas 4 para o pré-cerâmico), 

enquanto se observava que em Lagoa Santa (e no Brasil Central) havia uma 

interrupção da ocupação a partir de cerca de 7000 anos AP, a ocupação no sul 

parece ter continuado ao longo do Holoceno médio até o recente. A pergunta era 

então com quais (ou nenhuma) dessas duas a região de Pains se pareceria mais 

em termos de cronologia? 

O primeiro estudo acadêmico fruto da “redescoberta” da região em 1998, 

foi uma dissertação de mestrado desenvolvida entre 2003 e 2006 (HENRIQUES, 

2006), que se debruçou sobre dois sítios com vestígios que remetem ao período 

cerâmico, a Gruta Mané do Juquinha (11m²) e sítio Engenho de Serra (2,5m² 

abertos), ambos situados no município de Pains. O trabalho teve o mérito, 

mesmo que a problemática sobre a possível presença da cerâmica do tipo Una 

ficou em aberto, de apresentar dois tipos de sítios completamente distintos do 

período ceramista, ambos com uma ausência total de material pré-cerâmico.  

Apesar de alguns problemas em relação à “re-localização” de cerca da 

metade dos sítios que foram levantados até os anos 1970 para os municípios 

do carste, (não tinham GPS disponível) essas pesquisas ainda forneceram o 

registro de 70 sítios arqueológicos.   

A riqueza arqueológica da região também ficou evidente no acúmulo de 

peças pelos próprios moradores da região, encontradas principalmente nos 

campos arados, mas também em abrigos e cavernas, com destaque para 

grandes urnas da tradição Sapucaí provenientes de alguns sítios a céu aberto, 

inclusive da região central do carste, no interflúvio entre as bacias do rio São 
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Miguel (E) e Ribeirão dos Patos (W), onde o calcário está em grande parte ainda 

encoberto por solos, ou seja, uma área com mais espaço aberto. Alguns desses 

objetos estavam expostos em uma exposição permanente “da CSN” (atualmente 

desativada por motivos de segurança dos próprios visitantes), que foi alocada 

em terreno do IEF próximo a um mirante situado em talude de frente de lavra 

abandonada.  

A coleção, constituída em grande parte com peças de coleções que foram 

“emprestadas” por fazendeiros da região, apresenta peças cerâmicas inteiras, 

como urnas funerárias, vasos com gargalo, panelas e cachimbos, e peças líticas 

como lâminas de machado, inclusive semi-lunares e mãos-de-pilão 

(HENRIQUES, 2006). Ao todo, principalmente peças relacionadas ao período 

ceramista, se a memória não falha pois, como dito acima, o espaço da exposição 

não está seguro para visitas, e isso já dura alguns anos.  

Pela localização de importantes achados e pela variedade de formas e 

tamanhos de cerâmica (inclusive com enterramentos), entre outros objetos, 

acredita-se que havia a presença de aldeias a céu aberto dentro do ambiente 

cárstico, assim como em seu entorno.  

O atrativo mais óbvio para esses grupos agricultores seria a fertilidade 

natural do solo local, inserido em um ambiente calcário, e com suas várzeas 

enriquecidas de forma sazonal com solo aluvial que é depositado em função das 

cheias nas bacias dos rios São Miguel e Ribeirão dos Patos, de fato 

continuações (braços) do ambiente lacustre encontrado nas margens do próprio 

rio São Francisco. 

Outro atrativo que não pode ser desprezado seria a exploração dos 

recursos locais, principalmente aquáticos, em base sazonal, relacionado ao 

“reabastecimento” de peixes migratórios mais atrativos, porque em geral maiores 

e mais saborosos do que os não-migratórios, como o bagre, por exemplo, que 

permanece em maior número nas lagoas depois das cheias, ao longo do período 

da seca em lagoas mais permanentes. A prática de pegar esses peixes de 

piracema foi relatada por participante de pesca em grupo (Sr. Crispim, dono de 

bar e restaurante tradicional em Pains, falando sobre cerca de 60 anos atrás) 

que diz: “os dourados pulavam e batiam no peito”. Como o rio são Miguel foi 

barrado, não ocorre mais piracema nessa bacia dentro do carste.   



148 

 

Nos últimos 15 anos, as informações sobre a região tiveram um grande 

incremento e melhor sistematização, com algumas pesquisas acadêmicas e 

dezenas de trabalhos de arqueologia de contrato. O mapa abaixo (Figura 2.22) 

demonstra como a região, até uma década atrás pouco conhecida do ponto de 

vista arqueológico, hoje apresenta uma das concentrações mais expressivas de 

sítios pré-coloniais cadastrados ou em processo de cadastramento do estado de 

Minas Gerais. O registro tornou-se importante devido à aceleração de 

empreendimentos que exploram o calcário, que conheceu um boom nos últimos 

10 anos, com a chegada de empreendimentos maiores também em Pains e não 

mais restrito apenas a Arcos. 

 

 

Figura 2.22: Mapa disponibilizado pela 13ª Superintendência do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/MG) com a localização de 860 sítios pré-coloniais 
georreferenciados do estado (pontos pretos). Foi adicionada uma seta azul indicando a 

concentração de sítios da Região Cárstica do Alto São Francisco. 
 

As outras grandes concentrações de sítios pré-coloniais registrados para o 

estado de Minas Gerais (Figura 2.22) encontram-se em áreas onde foram 

realizadas pesquisas acadêmicas como Lagoa Santa, Peruaçu, Serra do Cabral 
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e regiões de Unaí, Diamantina e Montes Claros, entre outras. Sítios revelados 

fora dessas concentrações foram em muitos casos registrados em trabalhos de 

licenciamento ambiental, o que pode ser percebido principalmente para 

empreendimentos lineares, como linhas de transmissão, rodovias, minerodutos, 

etc., que deixam frequentemente uma sequencia de sítios em linha e não uma 

concentração.   

Os dados arqueológicos da região de Pains permitem, portanto, distinguir 

dois momentos de ocupação sucessivos no período pré-colonial com conjuntos 

de vestígios diferenciados, podendo ou não se sobrepor em um mesmo sítio: a 

ocupação caçadora coletora e a dos agricultores ceramistas. A principal lacuna 

diz respeito ao que aconteceu entre esses dois momentos e quando, como e 

onde essa transformação se deu. 

Como o foco da tese é a ocupação caçadora coletora, para a qual será 

apresentada um quadro no final do trabalho, segue agora uma caracterização 

apenas do período ceramista. Alguns elementos desse período como a 

localização dos diferentes sítios, o uso do espaço em abrigos naturais, assim 

como os restos faunísticos associados a esses grupos, serão utilizados para 

contrastar com os mesmos elementos pertencentes aos caçadores coletores, ou 

seja, servirão propósitos comparativos.  

Posteriormente aos caçadores coletores, não se sabe ainda quanto depois 

dos últimos deles terem desaparecidos, a partir de cerca de 2 mil anos AP, a 

região de Pains foi novamente ocupada de forma intensiva por grupos pré-

coloniais. Estes, ao contrário dos primeiros, já praticavam a agricultura e foram 

caracterizados por dois componentes. O primeiro seria composto por 

agricultores incipientes que estariam ligados à tradição Una.  

Escavações na Gruta do Gentio II, município de Unaí no noroeste de Minas 

Gerais, revelaram vestígios antigos associados à prática de agricultura e à 

produção de cerâmica que foram atribuídos a essa tradição arqueológica.  

É excelente o grau de conservação [na Gruta do Gentio II] 
de amostras de fiação, tecelagem e arte plumária (das mais 
antigas do Brasil); restos vegetais (milho, amendoim, 
cabaças, feijões) [...] (MACHADO, 1988:98). 

 

A indústria lítica associada a essa cerâmica, segundo Prous (1992: 338), é 

conhecida pela presença de lascas de quartzo e calcário e pelo predomínio de 
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artefatos polidos, como machados polidos alongados, mãos de pilão, seixos 

alisadores, etc. Sítios com vestígios relacionados a essa tradição também são 

conhecidos no noroeste de Minas, sudeste de Goiás e interior e litoral do estado 

do Rio de Janeiro. 

A fase Unaí, como é chamado esse conjunto de materiais representa 

juntamente com a [fase] Piumhí [...] a datação mais antiga obtida para este 

complexo cultural em Minas Gerais, com datação de 3.490+/-120 anos AP (SI-

2788) para a Gruta do Gentio II. Na região de Pains, a tradição Una é 

representada pela a fase Piumhí (DIAS JR & CARVALHO, 1981/82), entretanto, 

com datas bem mais recentes, por volta de 1.840 anos AP. Essa questão, de 

quando aparecem as primeiras evidências relacionadas à agricultura e ao uso 

da cerâmica no registro da região, e a qual tradição pertenceria, ainda está em 

aberto. 

 
Sítio – Código 

amostra 
Município Data 

Radiocarbônica 
Anos Calêndricos 

(calibrada) 
Código 

Laboratório 

Mané do Juquinha 
MDJ-GE-133 

Pains 480 ± 60 AP 1420 a 1470 DC Beta 193754 

Mané do Juquinha 
MDJ-GE-227 

Pains 610 ± 50 AP 1300 a 1410 DC Beta 193755 

Engenho de Serra – 
ES1850 

Pains 830 ± 40 AP 1230 a 1280 DC Beta 210727 

Buracão dos Bichos Piumhí 1000 ± 90 AP - SI 2369 

Loca do Suim 
LDS 1690 

Pains 1270 ± 40 AP 690 a 780 DC Beta 210726 

Buracão dos Bichos Piumhí 1840 ± 90 AP - SI 2368 

 
Figura 2.23: Datações radiocarbônicas da região existentes para o período 

ceramista (HENRIQUES, 2006); a data obtida para esse período na Loca do Suim 
foi incluída na amostra do presente trabalho. 
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Figura 2.24: Mapa mostrando a localização da tradição Una no SE do 

Brasil (MACHADO, 1988) 
 

O segundo momento é marcado pela presença de materiais cerâmicos 

relacionados à tradição Sapucaí, que corresponderia à chegada de novos grupos 

de agricultores ceramistas (HENRIQUES, 2006). Os sítios dessa tradição no alto 

São Francisco apresentam alta densidade de fragmentos cerâmicos de 

vasilhames piriformes e globulares de variados tamanhos, destacando-se 

grandes potes para armazenagem de líquidos e grãos e urnas funerárias. O 

material lítico desses grupos inclui lascas de quartzo não retocadas e lâminas 

polidas de variadas formas e dimensões, inclusive semi-lunares (PROUS, 1992: 

351).  

Essas sociedades, diferentemente dos grupos caçadores coletores, 

contavam com maiores contingentes populacionais, construíam suas aldeias em 

superfícies amplas, em vertentes suaves ou terraços, próximos a cursos d’água 

(navegáveis ou não). Tais variáveis contribuíram para a formação de sítios de 

fácil visibilidade, geralmente com grandes dimensões e alta densidade de 

material cerâmico, disperso em superfície ou em profundidades de até 30 a 40 
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cm. Os sítios são frequentemente revelados pelo arado, pois tanto os 

agricultores pré-coloniais quanto os atuais buscam áreas para habitação e 

trabalho com características topográficas semelhantes.  

 

 
Figura 2.25: Mostra a principal referência que existe com relação ao 

período ceramista para a região, com a distribuição das tradições 
cerâmicas: o destaque (sublinhado em vermelho) vai para a fase Piumhí da 

tradição Una (extraído de PROUS, 1992). 
 

Nos grandes sítios a céu aberto tem-se uma indústria cerâmica com 

grandes urnas de parede espessa (até 4 cm), tigelas e vasos de dimensões 

variadas (espessura entre 1 e 2 cm), prováveis bandejas/assadeiras, além de 

material lítico e raros carvões. Nos sítios abrigados ocorrem fragmentos 

cerâmicos (bordas, fusos e suportes de argila queimada), além de artefatos de 

pedra (lascado e polido), restos vegetais e carvões (HENRIQUES, 2006).  

Um exemplo de um sítio a céu aberto é o Sítio do Ninhal (Iguatama), 

localizado ao norte da área cárstica, em vertente (não inundável) na margem 

esquerda do rio São Francisco (próximo à barra do rio Bambuí, afluente do rio 

São Francisco). Aqui foi retirada uma urna contendo ossos humanos e 

acompanhada de um vasilhame (fragmentado) em forma de “cálice”.  
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Figura 2.26: Mostra um cenário “amazônico”, com o rio São Francisco (ao fundo) 
transbordando e enchendo uma lagoa marginal (em frente), próximo ao sítio do Ninhal. 
No horizonte é possível ver o contorno de afloramentos calcários da região de Pains. 

Município de Iguatama, dezembro de 2007 (Foto: Paolo Werner). 
 

 
 

Figura 2.27: Foto de urna escavada no Sítio do Inhame, município de Iguatama 
(Foto: Camila Jácome/Adriano Leão). 

 

No carste existem sítios a céu aberto que representam casas subterrâneas, 

como o sítio Engenho de Serra (HENRIQUES, 2006). Será que são exemplos da 

presença da tradição Taquara-Itararé em Minas Gerais? Essa questão está 

ainda em aberto.  
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Encontrou-se também vestígios cerâmicos em vários dos sítios pré-

cerâmicos contemplados no presente projeto (ver Capítulo V), entretanto, 

existem outros sítios onde apenas foram detectadas evidências dos grupos 

ceramistas. Trata-se de locais em cavidades naturais como Gruta Massambará, 

Gruta do Tamboril, Gruta da Ninfeta (Figura 2.28), Toca do Capoeirão, Gruta 

Mané do Juquinha e Gruta Paiol de Milho. São sítios protegidos por um desnível 

abrupto na entrada, geralmente mais altos e secos, se estendendo inclusive para 

locais dentro da gruta com uma iluminação natural fraca ou quase inexistente.  

 
 

Figura 2.28: Foto mostrando duas pessoas em uma das janelas do Sítio Gruta da 
Ninfeta, situado próximo à localidade de Corumbá (Arcos/MG). O sítio apresenta 
cinzas de fogueiras em superfície associadas a fragmentos de cerâmica e fauna, 

frequentemente colocadas diretamente sobre uma laje de calcário. O piso 
sedimentar arqueológico está ausente ou é pouco espesso, entretanto o local nunca 

recebeu uma intervenção sistemática. 
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Esses sítios apresentam em superfície estruturas de combustão, em geral 

sobre um piso sedimentar pouco espesso ou quase ausente, acompanhadas de 

restos faunísticos (osso e concha), fragmentos de cerâmica, instrumentos 

polidos, e às vezes também objetos trabalhados de osso, como agulhas e 

espátulas (Figura 2.29), madeira (fragmentos de arcos?) e concha, como 

variedades de pingentes (Figura 2.30).  

 

 
 

Figura 2.29: Espátulas e furador de osso coletados na Gruta Paiol de Milho (Fonte: 
extraído de COSTA, 2013) 

 

 
Figura 2.30: Foto de campo no sítio cerâmico “Caverna do Embargue” 
(Doresópolis): uma bivalve utilizada como matéria-prima para peça de 

adorno (pingente) com dois furos circulares (Foto: Paolo Werner). 
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Figura 2.31: Conta de concha de bivalve com duas perfurações circulares (D) da Lapa do 
Marciano, município de Pedro Leopoldo; nota-se que um fragmento de acúleo dorsal de 

siluriforme fragmentado, natural, sem transformações (A), foi interpretado como sendo “ponta 
de flecha” (WALTER, 1958:90). 

 

A identificação osteológica e malacológica realizada no sítio Gruta Paiol de 

Milho (COSTA, 2013), revelou uma variedade de animais que foram organizados 

por Classe, Ordem, Família e Gênero e Espécie conforme a tabela abaixo mostra 

(ver Figuras 2.32 e 2.33). Trata-se de um levantamento qualitativo, uma vez que 

os dados não estão quantificados. 
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Figura 2.32: Relação dos fragmentos de osso e concha identificados para a Gruta Paiol de 
Milho, município de Pains (Fonte: extraído de COSTA, 2013). 
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CLASSIFICAÇÃO ZOOLÓGICA - FAUNA da GRUTA PAIOL DE MILHO (PAINS/MG) 
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Superfície X X       X                           X   X       X   

0-10 X X X X X     X     X X   X X       

10-20cm X   X X   X                   X   X   X X X     X X   

0-20 X       X X                                           

20-30 X   X             X   X X           

30-40 X                       X           

2 

Superfície                   X                 

0-10cm X   X   X X         X X             

10-20cm X         X         X   X         X 

20-30cm X           X                       

30-40cm X                                   

40-50cm X   X X                             

50-60cm X                                   

 4 
0-10cm X                       X           

10-20cm X       X                           

 

Figura 2.33: Relação da fauna identificada no sítio cerâmico Gruta Paiol de Milho, município de 
Pains (extraído de COSTA, 2013). 
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Período histórico. 

 

A colonização do centro-oeste de Minas Gerais se deu na primeira metade 

do século XVIII.  Foram constituídas fazendas e alguns lugarejos surgiram como 

Formiga, Piumhí e Bambuí, por iniciativa de particulares, principalmente a partir 

dos anos 1730, ao longo da picada de Goiás, ligando o centro mineiro com as 

regiões auríferas na província de Goiás, passando pelo atual Triângulo Mineiro 

(RODRIGUES, 1968). Essa picada, vinda do E, bifurcava-se nas proximidades 

de Formiga em dois ramais, sendo que o primeiro seguia para NW e outro para 

W, ambos contornando a área cárstica. O ramal NW passava pela Parada do 

Arco, atingindo posteriormente o rio São Francisco em Porto Real, atualmente 

Iguatama, onde se podia atravessá-lo de balsa. O ramal W ligava Formiga a 

Piumhí que, conforme pode ser visto em um mapa do século XVIII (KOOLE, 

2007), contornava a Serra de Piumhí (ou da Pimenta) pelo sul, e não pelo norte 

como atualmente, passando por Capetinga nas margens do rio Grande, no atual 

município de Pimenta.   

Entretanto, até a expedição de Inácio Corrêa Pamplona em 1767, com 

referências nos Anais da Biblioteca Nacional (CARVALHO, 1988), não havia 

uma presença da Coroa na região onde reinava um clima de insegurança devido 

à existência de vários quilombos na região. 

Muitos documentos oficiais do século XVIII tratam dos quilombolas ou 

negros fugidos, que se refugiaram no oeste de Minas em um período que vai das 

primeiras décadas do século XVIII até o início do século seguinte. Muitos deles 

agrupados nos quilombos, como os do Ambrósio, do Campo Grande, do Indaiá, 

Abaeté, Paraibuna, Bambuí e Tamanduá, causaram grande preocupação e 

gastos para os agentes coloniais, que jamais cessaram a repressão. 

Pamplona teve a missão, dada pelo então Governador de Minas, de 

incorporar esse território para a província de Minas Gerais e para a Igreja, 

distribuindo sesmarias para requerentes (sua família recebeu oito sesmarias), 

fazendo justiça, apaziguando disputas, melhorando as vias de comunicação 

(abriu picadas e construiu ponte sobre o rio São Francisco), mandando batizar e 

construindo capelas. Paralelamente, seus homens plantaram roças de milho, 

feijão, mandioca, mamona, favas e algodão, além de buscar por ouro nos leitos 
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e nas várzeas dos rios e córregos da região (“sucavar os corgos”), sem produzir, 

entretanto, resultados significativos nesse último empreendimento. 

Um dos primeiros naturalistas (mineralogista) a passar pela região foi W.L. 

von Eschwege. Em 1816, ele visitou uma caverna extensa situada no atual 

município de Arcos que estava sendo explorada em função do salitre, 

possivelmente a Loca Grande ou Cazanga (VIEIRA, 2001), localizada próxima a 

um afluente do rio São Miguel na porção nordeste da região cárstica 

(ESCHWEGE, 1979). Tem-se hoje a impressão, entretanto, que para a área de 

estudo essa atividade ficou concentrada em sua porção nordeste, fortemente 

impactada pela posterior extração de calcário por empresas como a CSN, pois 

não foram identificadas minas de salitre em nenhuma das áreas pesquisadas por 

arqueólogos nos últimos 15 anos de levantamentos. 

Esse mineral (nitrato de potássio), essencial para a produção de pólvora, 

era separado do solo que preenchia as cavidades de calcário. As salitreiras 

conheceram um boom no final do século XVIII e início do XIX, tanto em função 

da produção de pólvora nas reais fábricas de pólvora, quanto para a produção 

clandestina. Uma característica dessa exploração foi sua natureza predatória, ou 

seja, sem a devolução dos sedimentos retirados para que as cavidades 

pudessem se recompor (GOMES & PILÓ, 1992). Foi durante esse período que 

ossos de animais foram revelados nos solos das cavidades e que atraíram a 

atenção de Claussen e depois de Lund, que desenvolveu suas famosas 

pesquisas na região de Lagoa Santa entre 1834 e 1844. A extração de salitre 

deixou marcas em muitas cavidades da região cárstica de Lagoa Santa, por 

exemplo, onde se podem observar as marcas de rebaixamento do piso pelo 

contraste de cores nas paredes em várias cavernas. 

A concorrência com salitre importado da Europa e Ásia, mais barato (devido 

à utilização de técnicas mais adequadas e o custo do transporte), inviabilizou a 

produção nacional (FERRAZ, 2000:848), como mencionado por Eschwege 

(1979:191), já em 1818: “por já terem sido exploradas as terras mais ricas, em 

parte por que o preço do salitre caíra tanto, que ninguém quis ocupar-se mais 

com ele”. 
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Figura 2.34: Localização das principais salitreiras naturais do final do período colonial no 
estado de Minas Gerais (extraído de GOMES & PILÓ, 1992). 

 

Foi acompanhando a retirada e o beneficiamento do salitre na região de 

Pains que Eschwege identificou ossadas humanas, além de restos de ossos de 

fauna, o que representa a primeira menção a evidências arqueológicas para a 

região. De fato, tem-se a forte impressão, pela presença de esqueletos humanos 

enterrados em vários sítios, que o enterramento em abrigos e cavernas era uma 

prática recorrente entre as populações pré-coloniais que ocuparam a Província. 

Vou finalmente fazer menção dos ossos fosseis, 
encontrados, as vezes, no conglomerado da caverna. Os 
que vi consistiam em fragmentos parecendo pertencer ao 
tíbia do veado. Além dos fosseis se encontram dispersos 
no fundo da caverna um grande numero de outros ossos, 
estando estes inteiramente conservados e pertencendo 
provavelmente a animais que ali se refugiaram ou 
devoraram as suas presas. Crânios e ossos humanos 
foram também encontrados nessa caverna, e pertencem 
provavelmente a infelizes ou a índios que ali pousaram 
(ESCHWEGE, 1979). 
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Figura 2.35: Foto dentro de um conduto de salitreira abandonada na região 
de Lagoa Santa (MG) onde o solo foi retirado e o teto escorado com 

amontoados de pedra ou plaquetas de calcário colocadas verticalmente. 
 

O nome de outro naturalista, Auguste de Saint-Hilaire, foi dado à 

localidade de Capetinga (Santo Hilário), situada no antigo caminho entre 

Tamanduá e Piumhí, hoje no leito do Lago de Furnas. Partes desse caminho 

podem ser vistos nas cercanias de Santo Hilário, próximo à ponte de concreto 

que liga os municípios de Pimenta e Guapé. Nesse local, onde o curso do rio 

Sapucaí se estreita entre duas encostas íngremes, havia também uma 

cachoeira. Em um trecho dessa estrada, situada em meia encosta, encontra-se 

uma ponte com estrutura de pedra muito bem construída e colocada sobre uma 

pequena drenagem, o que revela a importância que ela teve no passado, por ter 

recebido um investimento incomum para caminhos pouco frequentados.  

Os sítios sob abrigo estão melhor preservados do que aqueles a céu 

aberto, de modo geral já bastante impactados pelas atividades agrícolas 

centenárias na região. De fato, a região apresenta um solo muito fértil, o que fez 

com que a região tivesse uma primazia agrícola em termos de produtividade 

(floresceu naturalmente devido ao solo), do que a região do entorno antes dos 

movimentos que levaram à exploração do cerrado. 

  



163 

 

CAPÍTULO III – CARACTERIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS LÍTICAS PRÉ-
CERÂMICAS DO PLANALTO CENTRAL E REGIÃO SUL DO BRASIL 

 

No presente capítulo será apresentada uma contextualização das 

principais tradições líticas pré-cerâmicas encontradas no Planalto Central e 

região Sul do país. A localização da região de Pains, na transição entre esses 

territórios, permite pensar em influências recebidas durante o período pré-

cerâmico das tradições líticas neles existentes.  

Quando se fala da região Sul ou Brasil Meridional, está se referindo aqui, 

grosso modo, aos três estados sulinos (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná), de clima temperado, cobertos por matas subtropicais úmidas e campos 

e inseridos, predominantemente, no Planalto Meridional. Essa região está 

associada, para o período pré-cerâmico, principalmente, às tradições líticas 

Umbu e Humaitá.  

O Planalto Central se refere, tecnicamente, a uma delimitação espacial pelo 

relevo e geologia, entretanto, corresponde, no sentido usado aqui, mais ao 

ambiente de Cerrado do Brasil Central, uma vez que o Planalto Meridional que 

existe no Sul, chega a atingir o Triângulo Mineiro e a porção sul do estado de 

Goiás, onde se encontram também sítios ditos do “Planalto Central”.  

Esta área de Cerrado do Brasil Central representa uma região de grande 

extensão espacial abrangendo, total ou parcialmente, os estados de Goiás, 

Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. A região é de clima 

tropical com duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Essa 

região está associada, para o período pré-cerâmico, à tradição lítica Itaparica.  

Entre as duas grandes regiões acima descritas, encontra-se um território 

“intermediário”, correspondente, aproximadamente, ao estado de São Paulo e o 

sul e centro do estado de Minas Gerais, em que existe, frequentemente, uma 

indefinição no que concerne à qual tradição (ou tradições) atribuir os vestígios 

líticos pré-cerâmicos nela existentes. Corresponde, grosso modo, a uma área de 

transição entre o trópico e o subtrópico, recortada pelo Trópico de Capricórnio. 

Deve-se à escola americana os conceitos de tradição e fase para 

classificação de vestígios arqueológicos, que os introduziu para organizar as 

evidências levantadas durante os trabalhos do PRONAPA em vários locais do 

território nacional na segunda metade dos anos 1960. Isso ocorreu sob 
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coordenação de Betty Meggers e Clifford Evans do Smithsonian Institution, 

sediada em Washington DC, e em colaboração com pesquisadores locais 

(ARAUJO, 2001b). Em Minas Gerais, esses trabalhos ficaram a cargo de 

Ondemar Dias Jr., do IAB, que posteriormente coordenou pesquisas também no 

vale do rio São Francisco (PROPEVALE). 

Segundo Araújo (2001b:9-10), esses conceitos devem seus significados 

mais difundidos no Brasil ao próprio PRONAPA do que ao originalmente 

proposto pelo “Midwestern Taxonomic Method” ou por Willey & Phillips (1958). 

Fase significa “qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, 

relacionado no tempo e no espaço, em um ou mais sítios”, enquanto Tradição 

representa um “grupo de elementos ou técnicas que se distribuem com 

persistência temporal”. É a partir da classificação tipológica de instrumentos em 

contexto arqueológico que foram estabelecidas as principais tradições líticas do 

período pré-cerâmico do Brasil. 

Existem críticas sobre os contornos dessas tradições, que são 

insuficientemente definidos ou definidos de formas demasiadamente variadas, 

inutilizando o conceito de certa forma. Segundo Araújo (2001b:11-12), isso se 

deve à falta de precisão desses conceitos que, em geral, representam “grupos” 

compostos por uma listagem de características similares em vez de “classes” 

com um conjunto bem definido de características essenciais, ou seja, com uma 

identidade própria típica. Ou seja, não se consegue ainda separar aquelas 

características para cada tradição que a diferencia de outras.  

Existe também um problema de conceituação, conforme ressaltado por 

Lourdeau (2010). O conceito de “tradição” é muito vago porque parece se referir 

à totalidade da cultura, tanto a aspectos materiais quanto imateriais, enquanto 

na verdade se refere apenas ao aspecto tecnológico do material lítico de uma 

cultura, onde a produção de instrumentos padronizados é tida como sendo o 

elemento central e diferenciador. Lourdeau (2010) sugeriu o termo “tecno-

complexo” como sendo mais apropriado para designar essas indústrias. 

Portanto, o conceito deveria se referir, no caso das tradições citadas, apenas às 

indústrias líticas, ou seja, como tecno-complexos, enquanto os outros aspectos 

associados à cultura poderiam ser complementados para se ter uma gama maior 

de características das populações que produziram esses instrumentos. Essas 
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outras características poderiam ser distintas, mas também iguais. Esse último 

sendo, acredita-se, o caso no que concerne às tradições Umbu e Itaparica.  

Apesar do problema de conceituação, Lourdeau (2010) acredita que a 

tradição Itaparica é arqueologicamente relevante como uma unidade 

tecnológica.  

Em relação às matérias-primas, uma diferença que interessa aqui entre o 

Planalto Meridional e Central está relacionada à disponibilidade delas em ambas 

as áreas. Apesar da variabilidade existente, no Planalto Central (no sentido 

geológico), assim como nas Serras e Planaltos do Leste e Sudeste (Figura 3.1), 

predomina o quartzito e o quartzo nos sítios (BUENO, 2007; KOOLE, 2007; 

PUGLIESE, 2007; COSTA, 2014), enquanto no Planalto Meridional, composto 

pelo Planalto Arenítico Basáltico e a Depressão Periférica, predomina o arenito 

silicificado como matéria-prima mais abundante para lascamento e mais 

presente nos sítios (SCHMITZ, 1987; DIAS, 2003). 

Como o Planalto Meridional atinge o Brasil Central, percebe-se que em 

sítios onde existem tradições líticas distintas, a mesma principal matéria-prima 

foi utilizada. Esse é o caso, por exemplo, para os sítios de Serranópolis/GO, no 

Brasil Central (n°1 na Figura 3.1), onde se pode encontrar plano-convexos de 

arenito silicificado (tradição Itaparica), enquanto no NE do estado do Rio Grande 

do Sul (n°2 na Figura 3.1), pontas de projétil foram fabricadas a partir da mesma 

matéria-prima (tradição Umbu). 

 Acredita-se, portanto, que, independente da tradição lítica, a tendência é 

encontrar as matérias-primas mais abundantes (de boa qualidade) existentes na 

área, também nos sítios arqueológicos. Para grande parte do território brasileiro 

isso significa o quartzo, o quartzito e/ou o arenito silicificado. O sílex, por outro 

lado, encontrado de forma mais pontual e disperso, podendo estar associado a 

regiões cársticas (vale do Peruaçu, região de Pains, etc.) ou de origem ígnea 

(Formação “Mata da Corda” em Minas Gerais, por exemplo), tende a ser menos 

presente, relativo àquelas acima referidas, nas amostras líticas dos sítios pré-

cerâmicos do Brasil (ARAUJO & PUGLIESE JR, 2009). Isso não significa que o 

sílex e outras matérias-primas menos utilizadas não sejam importantes, uma vez 

que a variabilidade de matérias-primas é mais reveladora do que a quantidade 

de peças produzidas a partir de cada uma delas, indicando uma maior ou menor 

mobilidade dos grupos.  
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Figura 3.1: Mapa do Brasil mostrando os principais compartimentos do relevo 
segundo a classificação de Aziz Ab’Saber: a região de Serranópolis (1) e a porção 

NE do Rio Grande do Sul (2) se encontram ambas no Planalto Meridional onde 
predominam variedades de arenito silicificado como matérias-primas no ambiente e 
nos sítios, apesar de representarem tradições líticas distintas (Fonte: adaptado de 

lucinhahb.blogspot.com). 
 

3.1 – Planalto Central. 

 

Nos últimos 40 anos foram realizados vários projetos arqueológicos nessa 

larga área que revelaram um padrão arqueológico relativamente homogêneo no 

que concerne à cronologia, a cultura material e a subsistência do período pré-

cerâmico, principalmente para o arcaico antigo, entre cerca de 12mil e 9mil anos 

AP (BUENO, 2007; KIPNIS, 1998:587). A exceção mais importante, 

principalmente no que concerne à indústria lítica, refere-se à região de Lagoa 

Santa. 

A região de Serranópolis (n°1 na Figura 3.2), situada no SW do estado de 

Goiás, na bacia do rio Paranaíba (alta bacia do rio Paraná), representa uma das 
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principais referências culturais e cronológicas para o período pré-cerâmico no 

Planalto Central (SCHMITZ, 1984, 1987, 1991,1992, 1998, 2005; MELLO, 2005). 

Trata-se de uma das iniciativas mais antigas que forneceu um primeiro esboço 

para a ocupação arqueológica pré-cerâmica para a região como um todo.  

No estado de Goiás foi desenvolvido, a partir de 1972, o Programa 

Arqueológico de Goiás, cujos resultados mais expressivos foram o do Projeto 

Paranaíba, no município de Serranópolis, localizado na porção SW do estado. 

Em um espaço com diâmetro de 25 km estão concentrados cerca de 40 abrigos 

nas proximidades do rio Verdinho, afluente da margem direita do rio Paranaíba, 

vários deles apresentando uma ocupação pré-cerâmica significativa e antiga. 

Um atrativo específico para essa área é a abundância de boa matéria-prima 

(arenito silicificado) para se lascar. Existe uma variedade de ambientes que 

poderiam ser explorados a partir dos abrigos.  

Foi estabelecido um quadro cronológico para as culturas pré-coloniais da 

região de Serranópolis que foi reconhecido também em várias outras partes do 

Brasil Central e Nordeste. Esse quadro estabelece três divisões temporais para 

o Holoceno, com dois momentos de ruptura, sendo os dois períodos mais antigos 

para o pré-cerâmico e o último para o cerâmico (MELLO, 2005:10-11). As 

divisões culturais estabelecidas para o pré-cerâmico foram as fases Paranaíba 

e Serranópolis. 

 

Fase Paranaíba. 

 

Situada cronologicamente, a partir de 11 datações radiocarbônicas 

provenientes de cinco sítios sob abrigo (GO-JA-01, GO-JA-02, GO-JA-03, GO-

JA-14 e GO-JA-26), de 11.000 a 8.400 anos AP.  

Essa Fase foi incorporada à tradição Itaparica. Ela foi pela primeira vez 

descrita por Calderón na década de 1960, no âmbito do PRONAPA, a partir de 

vestígios encontrados na Gruta do Padre, localizada no vale do rio São 

Francisco, no estado de Pernambuco. Nas décadas seguintes, a mesma 

tecnologia foi identificada nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, 

Mato Grosso, Piauí e Tocantins (BUENO, 2007). A tradição Itaparica aparece, 

portanto, sobre uma grande extensão territorial.  
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A origem dessa tradição [Itaparica], que se espalha sobre 
uma área de ao menos 2000 km de extensão, ainda não 
pôde ser estabelecida, mas o aparecimento praticamente 
simultâneo sobre tão grande superfície nos faz postular 
ocupações anteriores ainda insuficientemente conhecidas 
(SCHMITZ, 1987:36).  

 

 
 

Figura 3.2: Mapa do Brasil com as divisões estaduais onde foi indicada a 
localizaçãodasregiões referidas no texto:1. região de Serranópolis; 2. vale do Peruaçu; 3. vale 

do rio Piedade; 4. região de Montes Claros; 5. região de Diamantina; 6. regiões de Lagoa Santa 
e Cipó; 7. região de Pains; 8. vales dos rios Pardo e Mogi Guaçu; 9. região de Rio Claro; 10. 

vale do rio Ribeira; 11. NE do estado do Rio Grande do Sul (Fonte: mapa adaptado de 
ARAUJO & PUGLIESE, 2009, sobre base extraída de minutoligado.com.br).       

 

Schmitz (1987:26-34) classificou os artefatos em 16 grupos, abrangendo 

artefatos unifaciais com uma variedade de formas e tamanhos (forma alongada, 

piramidal, grande, espesso e cuneiforme), pontas bifaciais e percutores 
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pequenos, com um predomínio quase total do arenito silicificado, encontrado nas 

proximidades dos abrigos de Serranópolis. Em relação ao refugo, enfatizou a 

predominância de lascas “irregulares, largas e grossas; sendo rara a presença 

de lâminas” (SCHMITZ, 1987:34). A principal característica seria a utilização do 

instrumento plano-convexo (lesma) como fóssil-guia. 

Enquanto alguns argumentam que esse fóssil-guia não seria suficiente para 

caracterizar a tradição Itaparica (RODET et al., 2011), Lourdeau (2010) 

argumenta que o plano-convexo realmente faz parte de um tecno-complexo que 

representaria mais uma variação sobre um mesmo tema do que uma alta 

heterogeneidade de tecnologias, definido por quatro principais princípios: 

• Princípio volumétrico: alongado a muito alongado, com certa espessura e 

uma face plana, mantendo as proporções; 

• Princípio de produção: sobre grande lasca, talhado somente na face 

externa, mantendo a face interna plana; 

• Princípio funcional: reavivagem ao longo da borda; 

• Extensão da vida útil e reserva de matéria-prima.  

 

Fase Serranópolis. 

 

A mudança, segundo Schmitz (1987:26), entre a Fase Paranaíba, mais 

antiga, e a Fase Serranópolis, foi brusca, existindo uma visível alteração nos 

tipos de implementos líticos e nos restos alimentares presentes nos sítios.  

 Essa Fase vai desde 8.500 a 2.000 anos AP (uma transição ao redor de 

9.000 anos AP, sem deixar muito claro o seu fim), sem instrumentos com 

morfologia padronizada, uma indústria ainda mal definida. Essa Fase pertence à 

Tradição Serranópolis. 

Os artefatos de lâminas grossas unifaciais formatizados e 
bem acabados, desaparecem para dar origem a uma 
indústria mal definida de lascas irregulares com goivas, 
bicos, furadores e raspadores pequenos. Continuam os 
discos e os percutores. As lascas de refugo, encontradas 
nos estratos, são maiores e mais espessas, também 
depreendidas por percussão. A manifesta troca de 
artefatos é acompanhada também por mudanças na 
matéria-prima, aumentando um pouco a utilização da 
calcedônia em prejuízo do arenito silicificado (SCHMITZ, 
1987:34).  
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A região de Serranópolis, e extrapolando para o resto do Brasil Central, foi, 

portanto, caracterizada por uma transição de uma cultura material lítica, mais 

antiga, com a predominância de um artefato padronizado específico, o plano-

convexo, para uma cultura sem artefatos lascados padronizados, essa com 

continuidade nos agricultores ceramistas posteriores.  

O vale do rio Peruaçu (n°2 na Figura 3.2), situado no norte do estado de 

Minas Gerais, próximo ao limite entre o Cerrado e a Caatinga, está a cerca de 

600 km (em linha reta) ao norte da Região Cárstica do Alto São Francisco. 

O Setor de Arqueologia da UFMG abriu uma nova frente de trabalho nessa 

área, assim como no vale do rio Cochá (situado a cerca de 60 km a NW do 

Peruaçu), que perdurou desde os meados dos anos 1980 até o final dos 1990 

(PROUS, 1996/1997a, 1996/1997b; FOGAÇA, 2003, 2001; KIPNIS, 1998). 

Durante o projeto foram escavados e/ou sondados vários sítios sob abrigo e a 

céu aberto (Lapa do Dragão, Lapa do Boquête, Lapa da Hora, Lapa dos Bichos, 

Terra Brava, entre outros). A região do Peruaçu tem uma grande quantidade de 

vestígios lascados nos sedimentos escavados e, ao contrário da região de Lagoa 

Santa, tem excelentes variedades de sílex local.  

Nas camadas VII e VIII da Lapa do Boquête, datadas entre 12000+/-300 

(CDTN 1084) e 9870+/-260 (CDTN 1077) encontrou-se uma rica indústria lítica 

com plano-convexos e muito refugo, tanto de peças unifaciais quanto bifaciais. 

No entanto, só um fragmento de ponta de projétil foi identificado.  

Segundo Fogaça (2001), seria possível agrupar a coleção lítica dos níveis 

mais antigos da Lapa do Boquête em dois grandes conjuntos distintos (fases):  

• Dos níveis VIII ao VI (12000 – 8000 AP) foram recuperados instrumentos 

retocados unifacialmente (associados, entretanto, no nível mais antigo a dejetos 

de talhe de peças foliáceas e a um fragmento de ponta de projétil); 

• A partir do nível V (sem datações) desaparecem na área escavada os 

instrumentos retocados (bem como os núcleos), havendo ocorrência de novas 

variedades de sílex. 

A principal indústria pré-cerâmica descrita, encontrada nas camadas mais 

profundas da Lapa do Boquête (FOGAÇA, 2001), está, portanto, relacionada à 

indústria característica do Brasil Central, do final do Pleistoceno e início do 

Holoceno, entre cerca 11000 e 9000 AP (tradição Itaparica).  
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As camadas inferiores (VIII e X) da Lapa do Dragão foram datadas entre 

10.000+/-255 anos (CDTN 1007) e 11000+/-300 anos AP (CDTN 1008). A 

indústria é composta principalmente de chert e arenito, mas também inclui 

espessos instrumentos de quartzito retocados unifacialmente. Pequenas e 

médias lascas finas de chert e calcedônia são típicas do talhe e retoque de 

artefatos delicados. Muitos deles apresentam coloração avermelhada por causa 

de acidentes térmicos. Nenhuma estrutura de combustão foi encontrada nas 

camadas mais antigas, portanto as datações foram obtidas de carvões esparsos. 

Quando confrontado com os vestígios líticos dos níveis mais recentes (do 

arcaico médio e recente), percebeu-se uma redução quantitativa de peças 

retocadas, se comparada com o período anterior.   

Este “desaparecimento” da técnica de retoque durante o 
holoceno médio e superior [recente] foi também notado nos 
abrigos de Goiás estudados por Schmitz e outros, durante 
sua fase Serranópolis, e nas escavações de O.Dias em 
Unaí (MG).  No entanto, parece ter havido alguns 
componentes arqueológicos com material retocado em 
sítios isolados; é o caso na Lapa Pequena escavada por 
Alan Bryan, e também da Lapa do Dragão (Montalvânia) 
onde um nível datado de 5000 BP apresenta uma indústria 
original sobre arenito metamorfizado, com lascas grandes 
e espessas mostrando retoque unifacial e por vezes 
alterno (PROUS, 1983-1984:56). 

 

Os sítios dos vales dos rios Peruaçu e Cochá, no norte de Minas, 

apresentam uma indústria lítica que mais se encaixa, em termos cronológicos e 

tecno-tipológicos, no quadro regional do Brasil Central. Esse padrão também foi 

reconhecido no Triângulo Mineiro e no NW do estado de Minas Gerais (PROUS, 

1992).  

Outro exemplo da presença da tradição Itaparica em Minas Gerias que vale 

a pena ser mencionado, mais próximo da região de Pains do que a região de 

Serranópolis (GO) e o vale do Peruaçu (MG), é no município de Monte Alegre de 

Minas, no Triângulo Mineiro (n°3 na Figura 3.2).  

 A região, localizada no Planalto Meridional (no sentido geológico) 

apresenta vários sítios ricos em instrumentos plano-convexos produzidos a partir 

de lascas de arenito silicificado, localmente disponível em abundância (Figura 

3.3). Um desses locais é o sítio Casa de Força (COSTA, 2005), um sítio a céu 

aberto localizado em média-baixa vertente associado a afloramentos de arenito 
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silicificado. Não existe uma datação (ainda) para o sítio, entretanto para o 

município vizinho de Centralina, no sítio Resende (ALVES, 2002 e 1992; KOOLE, 

2006), na mesma bacia do rio Piedade (afluente da margem esquerda do rio 

Paranaíba), foi atestado uma presença humana antiga de caçadores coletores, 

datada em 7300 anos AP e marcada também, como ocorre no sítio Casa de 

Força, pela utilização de arenito silicificado para a fabricação de plano-convexo.  

Na escavação realizada no sítio Casa de Força (4m²) foi possível observar, 

em conjunto com o que foi detectado em superfície associado aos blocos de 

matéria-prima, toda cadeia operatória de produção de plano-convexos, com 

núcleos, lascas de debitagem, talhe e retoque e os próprios instrumentos 

unifaciais em variados tamanhos. 

Apesar, da pouca padronização observada nos instrumentos recuperados 

nos sítios em abrigo natural (calcário) localizados nas proximidades da cidade 

de Montes Claros (BUENO et al., 2008), sítios a céu aberto dentro dos limites do 

município (n°4 na Figura 3.2) com plano-convexos são conhecidos. Esse é o 

caso para o sítio a céu aberto Mimoso (COSTA, 2014), localizado cerca de 20 

km a SE da cidade, onde vários deles foram encontrados em superfície (Figura 

3.4).  
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Figura 3.3: Foto de plano-convexos de arenito silicificado coletados no sítio 
Casa de Força, município de Monte Alegre de Minas, Triângulo Mineiro 

(Fonte: Extraído de COSTA, 2005 - Foto: Cyro Soares). 
 

 

 
 

Figura 3.4: Desenho de plano-convexo de quartzito encontrado no sítio Mimoso, município de 
Montes Claros, Minas Gerais (Fonte: extraído de COSTA, 2014:38 – Desenho: Marcos Brito). 
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3.2 – Brasil Meridional. 

 

Na região Sul do país, abrangendo os estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná, as pesquisas, sob orientação pronapiana, deram origem às 

tradições pré-cerâmicas Umbu e Humaitá. A distinção entre ambas estabeleceu-

se através da presença de artefatos líticos diagnósticos, sendo a tradição Umbu, 

caracterizada por possuir pontas de projétil líticas (DIAS, 1994:46) e a Humaitá, 

com raspadores unifaciais e bifaces robustos.  

Nos sítios abrigados areníticos do NE do estado do Rio Grande do Sul 

(n°11 na Figura 3.2), na borda do Planalto Meridional (DIAS, 2003), como o sítio 

CapivaraI (RS-C-43), podem ser encontradas dezenas de pontas de projétil, 

uma alta variedade de raspadores unifaciais e uma grande quantidade de refugo 

de lascamento, principalmente de arenito silicificado. 

Além dos fatores tecnológicos, outros elementos foram apontados como 

sendo característicos da tradição Umbu no NE do Rio Grande do Sul (DIAS, 

2004:70-71) são:  

• A ocupação prolongada de abrigos formando pacotes relativamente 

espessos, representando uma ocupação ao longo de 9 mil anos; 

• Uma associação com petróglifos nos abrigos;  

• A ocupação de zonas de limite entre campo e floresta;  

• Uma subsistência baseada na caça e coleta generalizada. 

No Sul do país, houve, portanto, uma continuidade sem transformações 

marcantes nos vestígios, apenas com momentos de maior ou menor intensidade 

de ocupação, apontando para o fato de que a mesma população pré-cerâmica 

frequentou a região desde o arcaico antigo até pouco antes do advento dos 

ceramistas.  

Na bacia do Ribeira (n°10 na Figura 3.2) (SP), o sítio Capelinha apresentou 

uma reocupação no arcaico antigo de um sambaqui fluvial por caçadores 

coletores dessa tradição (LIMA, 2005:104). As características, além da 

preponderância da ponta de projétil sobre os demais instrumentos, foram a 

grande quantidade de resíduos ligados à produção desse tipo de artefato e a 

distribuição dos vestígios sobre todos os níveis do pacote antrópico referente a 

essa cultura arqueológica (LIMA, 2005: 15-16). Em contraste com outros sítios 
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dessa tradição, o sítio Capelinha não apresentou uma grande variedade de 

raspadores unifaciais.  

No que concerne aos limites da tradição Umbu, Schmitz (1984) comenta: 

O seu limite [da tradição Umbu] com a tradição de pontas 
do Sudeste do Brasil, que abrange principalmente os 
estados de São Paulo e Minas Gerais, ainda não está 
definido com precisão, mas encontra-se ao norte do rio 
Paranapanema18.  

 

As pontas de projétil da tradição Umbu são encontradas no sul do país 

entre cerca de 11 a 1 mil anos AP. Enquanto no Holoceno antigo é 

preponderante, no Holoceno médio convive como a tradição Humaitá. 

O significado dessa indústria original de bifaces[tradição 
Humaitá] é controvertido. O seu inventor, O. Menghin, 
considerava que pertencia a um grupo de agricultores da 
mata, sendo os grandes bifaces e picões destinados a 
escavar o solo para desenterrar raízes e tubérculos 
comestíveis. Mesmo assim, devemos lembrar que a coleta 
de vegetais selvagens requer o mesmo instrumental dos 
cultivados. O que podemos considerar é a possibilidade de 
uma cultura explorando intensivamente os alimentos 
vegetais disponíveis no ambiente de mata galeria, o que 
predispõe realmente a experimentações no campo da 
agricultura (PROUS, 1992:160).  

 

Os lugares escolhidos são a parte superior plana de 
barrancos dos rios principais, nas imediações da 
confluência de um curso de água menor. As raras 
exceções são encontradas na fase Amandaú (ocupação de 
morros altos perto de riachinhos, talvez acampamentos 
provisórios de caça, porque são pequenos) e na fase 
Caaguaçu, de Santa Catarina, onde raros vestígios foram 
encontrados em algumas grutas. Na maior parte dos sítios, 
os vestígios são esparsos. Quando existe uma 
concentração, a cor do terreno é também mais escura, 
sugerindo ocupações mais demoradas (fase Caaguaçu) 
(PROUS, 1992:156). 

 

A tradição Humaitá, portanto, estaria associada a grupos caçadores 

coletores mais sedentários que se estabeleceram ao longo dos cursos d’água e 

que detinham um instrumental mais robusto para a exploração de áreas de mata. 

                                                 
18Esse limite corresponde também ao limite sul da tradição rupestre Planalto.  
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Em termos arqueológicos ela é encontrada frequentemente associada a sítios 

ceramistas. 

[...] o desenvolvimento das pesquisas de campo acabaram 
também por revelar conjuntos líticos identificados em 
vários sítios da área, associados a sistemas de 
assentamento de grupos horticultores Guarani e Jê, que 
correspondiam aos “fósseis guia” da Tradição Humaitá 
(“choppers”, “chopping tools”, talhadores e bifaces de 
grande porte). Desta forma, ampliamos nossa análise a fim 
de incorporar à proposta original problemáticas também 
relacionadas à Tradição Humaitá, cujos conjuntos líticos, 
pelo menos na região estudada, apresentam uma forte 
correlação contextual com os sistemas de assentamento 
de grupos horticultores (DIAS, 2003:279). 

 

3.3 – Território intermediário. 

 

Nesse território existem sítios tanto com pontas de projétil quanto com 

plano-convexos, em que a relação espacial e cronológica entre ambos fósseis-

guia ainda não foi satisfatoriamente esclarecida. 

Sítios com pontas de projétil foram encontrados ao norte do rio 

Paranapanema, na bacia do rio Tietê, entretanto, apesar de cronologias 

compatíveis com a tradição Umbu, não apresentam a mesma variedade e 

quantidade de pontas de projétil e um número relativamente maior de 

instrumentos unifaciais.  

Uma dificuldade adicional é que ambas as tradições apresentam um 

conjunto de tipos de artefatos semelhantes, como a ponta de projétil e o raspador 

unifacial. A diferença parece estar na insistência de um em padronizar os 

raspadores unifaciais (plano-convexo) e do outro em utilizar muito mais as 

pontas de projétil de pedra.  

Como a região de Pains se encontra nessa área intermediária, e apresenta 

pontas de projétil e plano-convexos em um mesmo sítio (Gruta do Marinheiro), 

será feita uma tentativa de entender melhor a relação espacial e cronológica 

entre esses dois agrupamentos, além de tentar enxergar outras diferenças 

presentes.     

Nos vales do Rio Pardo e Mogi-Guaçu, por exemplo, na porção NE do 

estado de São Paulo (n°8 na Figura 3.2) e inserido na bacia do rio Grande, 
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existem sítios, como o sítio Rincão I (céu aberto), onde ocorrem peças unifaciais 

alongadas (plano-convexas) e pontas de projétil (GALHARDO, 2010). 

A região tem muitos abrigos areníticos que foram prospectados na década 

de 1980 por Guy Collet e colaboradores: escavaram 4m² no abrigo (arenítico) 

Roncador (município de Analândia), onde contatou-se o uso predominante de 

arenito silicificado para o lascamento.  

 

 
 

Figura 3.5: Foto, à esquerda, de pontas de projétil do Museu Arqueológico Franco de Godoy, 
em Mogi Guaçu, bacia do rio Grande (SP) (Fonte: cultmaterial.blogspot.com); à direita, uma 

peça plano-convexa do no município de Araçatuba, bacia do Tietê (Fonte: 
nossaterra.folhadaregião.com.br). 

 
O município de Rio Claro (n°9 na Figura 3.2) (ARAÚJO, 2001a), encontra-

se na porção centro-leste do estado de São Paulo, região onde localizam-se os 

sítios mais antigos do estado. O sítio a céu aberto Alice Boër revelou níveis do 

Holoceno antigo com pontas pedunculadas com aletas, além de plano-convexos 

e bifaces foliáceos (CALDARELLI, 1983).  

Solange Caldarelli (1983: 305-333) conclui que o material lítico lascado do 

médio Tietê apresenta semelhanças com aquelas amostras provenientes de 

outros locais na mesma bacia, da região de Rio Claro (SILVA, 1967; 1968; 

MILLER JR., 1968; 1969; 1972; BELTRÃO, 1974 e UCHÔA & GARCIA, 1976), 

do município de Santa Bárbara d’Oeste, nas margens do rio Piracicaba 

(MORAIS, 1981/82; 1984).    

O sítio Nova Esperança, também localizado no vale do Tietê, município de 

Pereiras, apresenta uma grande extensão e uma abundância de material lítico 

em superfície, comportando, além de raspadores, lascas e núcleos, também 

pontas bifaciais de sílex (CALDARELLI & NEVES, 1981-82:94).  
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Existe aqui, como também observado no vale do Ribeira (DE BLASIS, 

1996), uma associação entre pontas de projétil e machados lascados e polidos, 

conforme constatado por Miller Jr. para um período posterior ao dos paleoíndios 

de Lagoa Santa (3330 a 3140 AC). A cronologia, portanto, mostra uma presença 

também dos caçadores coletores no Holoceno médio no estado de São Paulo. 

Outro ponto relevante é a presença concomitante de 
pontas de projétil e material polido na Fase Marchiori: 
“Algumas pontas de projétil lascadas bifacialmente estão 
presentes, bem como um machado lascado e polido 
(diábasio)” (MILLER JR, 1972, p.75) (GALHARDO, 
2010:29). 

 

A região de Lagoa Santa (n°6 na Figura 3.2), situada no centro do estado 

de Minas Gerais, é conhecida por seu longo histórico de pesquisas e escavações 

desenvolvidas em abrigos e cavernas, tanto por amadores quanto profissionais 

(BAETA, 2011:22-31). A cronologia revelou uma intensa ocupação caçadora 

coletora do início do Holoceno (antigo), caracterizado por depósitos antrópicos 

espessos, e o posterior quase desaparecimento dos vestígios no Holoceno 

médio. 

Apesar de inserida no Planalto Central, onde predomina a tradição Itaparica, 

a indústria lítica de Lagoa Santa do Holoceno antigo foi considerada como sendo 

algo à parte e foi chamada de “Complexo Lagoa Santa” (PUGLIESE JR, 2007; 

ARAÚJO & PUGLIESE JR, 2010:80), caracterizada por ter “[...] poucas peças 

retocadas e quase nenhuma formalização” (ARAUJO & PUGLIESE JR, 2010:79). 

Reconhece-se, no entanto, que mesmo depois de décadas de pesquisa, a 

indústria lítica da região ainda é pouco conhecida (ARAÚJO & PUGLIESE JR, 

2010:80) e que essa condição poderia estar relacionada ao fato de que muito 

pouco se sabe sobre os sítios a céu aberto.  

Apesar de ser teoricamente possível que haja uma 
indústria lítica mais formalizada em sítios a céu aberto, 
nossos dados sugerem que este não é o caso (ARAÚJO & 
PUGLIESE JR, 2010). 
 

. Acredita-se, no entanto, que existe uma indústria “mais formalizada” nos 

abrigos da região de Lagoa Santa, revelada principalmente por escavações 

amadoras, mas também por Wesley Hurt e Oldemar Blasi, em Cerca Grande. 

Uma das principais descrições que difundiu a idéia de uma indústria simples foi 

aquela feita por Beltrão (1975), depois das campanhas de 1971 e 1973 da 
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missão francesa (encabeçada por Annette Laming-Emperaire), na região de 

Lagoa Santa. As escavações se concentraram nos depósitos de mais de 10 

metros de profundidade da Lapa Vermelha IV (Pedro Leopoldo), mas envolveu 

também sondagens realizadas em diversos sítios (Lapinha, Sumidouro, Pia 

d’Água, Caieiras, etc.) que no final, entretanto, se mostraram decepcionantes, 

[...] parce qu’il a mis em evidence la destruction sans 
remède de la plupart dês grottes et abris de la région 
(BELTRÃO, 1975:131).  

 

Ela descreve, portanto, baseado em sondagens realizadas em locais 

bastante perturbados, com dados confessadamente incompletos (BELTRÃO, 

1975:131) e aparentemente rejeitando tudo que tinha sido descoberto 

anteriormente (WALTER, 1948; 1958; HURT, 1960; HURT & BLASI, 1969), que 

a indústria lítica da região de Lago Santa poderia ser caracterizada da seguinte 

forma: 

Dans son ensemble on peut déjà préciser la pauvreté de 
l’industrie tant de point de vue technique que du point de 
vue fonctionnel (l’absence de pointes de flèche et de lance 
em particulier é notable), ume certaine diversité des types 
se trouvant seulement dans le niveau à ceramique. Le 
soutils sont dans leur majorité de dimensions petites ou 
moyennes et lês plus grands et lês plus pesants d’entre eux 
se trouvent surtout em surfasse, quelquefois associes à de 
petits instruments de quartz taillé tupi-guarani. La rocha la 
plus utilisée est le quartz opalin et hyalin, suivi par le 
calcaire (BELTRÃO, 1975).  

 

Ou seja, segundo ela, a indústria lítica dos grupos ceramistas seria a mais 

sofisticada da região. Essa visão parece ter sido retomada depois das pesquisas, 

na década de 2000, no âmbito do projeto “Origens e Microevolução do Homem 

na América: uma Abordagem Paleoantropológica" (IB/USP), que encontrou 

apenas uma ponta de projétil inteira em um dos três principais sítios abrigados 

escavados e, também (pelo menos), um machado lascado com gume polido 

(ARAÚJO & PUGLIESE JR, 2010). 

Prous, entretanto, reconheceu que:  

Novidades tecnológicas como retoque bifacial para pontas 
de projétil e o polimento para machados, aparecem muito 
cedo no centro do estado (Lagoa Santa, Serra do Cipó) 
mas são ausentes da seqüência arqueológica nos abrigos 
do Norte do estado (PROUS, 1983-1984). 
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Para tentar desconstruir um pouco essa imagem de que a indústria lítica 

do Holoceno antigo seria simples na região de Lagoa Santa, segue uma relação 

dos sítios onde foram encontradas pontas de projétil, representado por pelo 

menos 40 exemplares (Figura 3.6). 

 

RELAÇÃO DOS SÍTIOS COM PONTAS DE PROJÉTIL NA REGIÃO DE LAGOA SANTA 

  
Nome do sítio Município Quantidade Bibliografia 

1 Complexo Cerca 
Grande Matozinhos  7 

HURT, 1960; 
PROUS & 
FOGAÇA, 

1999:25-26 
2 Lapa do Acácio Lagoa Santa 1 BÁNYAI, 1996 

3 Abrigo da Limeira Confins 5 WALTER, 
1958:75 

4 Lapa do Eucalipto Pedro Leopoldo 13 WALTER, 
1958:51 

5 Aldeia de Confins Confins 1 WALTER, 
1958:33 

6 Lapa do Marciano Pedro Leopoldo 4 WALTER, 
1958:33-34   

7 Abrigo do Sumidouro Lagoa Santa 7 WALTER, 
1958:33-34 

8 Lapa das Boleiras Matozinhos 1 
ARAÚJO & 

PUGLIESE Jr, 
2010 

9 Abrigão das Cerâmicas Prudente de Morais 1 KOOLE, 2012 
 

Figura 3.6: Relação dos locais, predominantemente em abrigos naturais, onde foram 
descobertas pontas de projétil de pedra na região de Lagoa Santa. 

 

Na opinião do autor existe outra razão para acreditar na importância da 

ponta de projétil para a região de Lagoa Santa, o que tem a ver com algumas 

semelhanças que foram reconhecidas nelas com relação às pontas da região de 

Pains, onde em apenas um sítio, Gruta do Marinheiro, foram encontradas 70 

pontas de projétil de pedra. Está relacionado, principalmente, ao fato de que 

algumas pontas de Lagoa Santa foram fabricadas em variedades de quartzito 

comumente encontradas na região de Pains.  

Nas Figuras 3.7 (A) e 3.8 observa-se uma mesma ponta de quartzito verde, 

uma matéria-prima encontrada com frequência nos sítios da região de Pains, 

inclusive em forma de ponta de projétil. Além disso, as pontas I e Q da Figura 
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3.9 apresentam córtex (de plaqueta) semelhante àquele observado em uma 

variedade de pontas de projétil de quartzito na região de Pains.  

Outro instrumento que existe para o Holoceno antigo na região de Lagoa 

Santa, são os machados lascados semi-polidos (geralmente só o gume), que 

também faziam parte do “toolkit” dos paleoíndios (Figura 3.10). 

Os achados de Cerca Grande sugerem que os machados 
semipolidos da região, geralmente feitos de hematita e 
gabro, seriam os mais antigos indicadores de polimento de 
instrumentos líticos no Brasil, se não na América (PROUS, 
1992:170). 
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Figura 3.7: Pontas de projétil da região de Lagoa Santa com informações sobre o sítio de 
proveniência. A = Lapa do Acácio (município de Lagoa Santa); B = Aldeia de Confins (Confins); 
C/D/E/F/G = Abrigo da Limeira (Confins); H/I/J/K = Lapa do Marciano (Pedro Leopoldo). 
(Fonte: foto ponta A extraída de BÁNYAI, 1996; fotos das pontas B – K extraídas de WALTER, 

1958; nenhuma com escala). 
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Figura 3.8: Ponta de projétil de quartzito verde encontrada pelo arqueólogo amador 
Bányai durante escavação na Lapa do Acácio. Ela estaria associada ao esqueleto da foto, 

próximo ao crânio (Fotos tiradas na exposição do museu o “Castelinho”, que se encontra em 
frente para a Gruta da Lapinha). 
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Figura 3.9: Pontas de projétil da região de Lagoa Santa com informações sobre o sítio de 

proveniência. A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M = Abrigo do Eucalipto (município de Pedro Leopoldo); 
N = Abrigão das Cerâmicas (Prudente de Morais); O/P/Q/R/S/T/U = Abrigo do Sumidouro 

(Lagoa Santa). (Fonte: desenho ponta N, com escala, de quartzo hialino, feito por Marcos Brito, 
vem de arquivo do próprio autor; todas as fotos foram extraídas de WALTER, 1958, nenhuma 

com escala). 
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Figura 3.10: Foto com exemplares de machados semi-polidos da região de Lagoa Santa 
(WALTER, 1958:74.) 
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IV – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento do projeto se deu em duas partes, a etapa de campo e 

a de laboratório. 

 

4.1 – Etapa de campo. 

 

Os trabalhos de campo mais intensivos ocorreram no período de 2008 a 

2011, quando foi finalizada a escavação, iniciada no mestrado, dos níveis 

inferiores localizados nos setores Esc. 3 – Sul e Norte (5 x 2 m²) da Gruta do 

Marinheiro e foram abertos mais 6m² em três sítios, que foram:  

• Na Gruta do Marinheiro, uma unidade de 2m x 2m que foi chamada de 

Escavação 4, tratando-se da quarta unidade aberta nesse sítio e situada em local 

totalmente abrigado próximo ao setor Esc. 3; 

• Na Gruta da Matinha, uma unidade de 1m² que se chamou de Escavação 

1, a primeira sondagem realizada no sítio; 

• No Abrigo Lagoa do Retiro, uma unidade de 1m² que se chamou de 

Escavação 1, também a primeira sondagem realizada no sítio. 

O quarto sítio com intervenções significativas - a Loca do Suim - foi 

integralmente escavado no período do mestrado (6m²). Os quatro sítios que 

receberam intervenções foram topografados com bússola e trena, sendo que a 

Gruta do Marinheiro e Loca do Suim com maior precisão por espeleólogos, 

produzindo plantas baixas ou croquis com perfis (ou cortes), com a indicação e 

delimitação dos diferentes locais escavados ou sondados.  

A amostra de 27 sítios, que serão relacionados e descritos um por um no 

Capítulo V, foi levantada ao longo de vários anos, tanto em função de trabalhos 

acadêmicos quanto de arqueologia preventiva. Entretanto, vários deles foram 

revisitados durante o andamento do presente projeto para complementação de 

informações como, por exemplo, a medição do tamanho da área abrigada e 

eventual realização de croqui, a obtenção de coordenadas UTM e a fotografia de 

pinturas rupestres. Escolheu-se por inserir também os croquis (sem cortes), que 

existem para 14 sítios onde não foram realizadas intervenções. No total existem, 

portanto, plantas-baixas ou croquis para 18 dos 27 sítios contemplados.  

Procedeu-se nas escavações e sondagens da seguinte forma: 
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• Registro a partir de níveis arbitrários de 10 cm (para cada 1m²), com 

exceção dos setores Esc. 3 Sul e Norte, cujas amostras foram coletadas 

por nível para 5 m² em cada setor e onde existem também dois níveis com 

apenas 5 cm de espessura (em vez de 10cm); 

• Controle dos níveis estratigráficos arbitrários com nível de bolha e trena; 

• O peneiramento no local em malhas de 3 e 5 mm; 

• Os principais vestígios (em geral instrumentos e carvões coletados para 

datação), assim como estruturas (buracos, sepultamentos, etc.), tiveram 

sua localização detalhada, através do registro em planta e/ou perfil, das 

coordenadas x, y, z. Como forma de quantificar a retirada de todos os 

materiais adotou-se, de forma experimental, o registro do volume (em litros) 

de sedimentos retirados por nível, assim como de blocos de pedra e de 

concreções (apenas para o Abrigo Lagoa do Retiro); 

• Cada peça ou conjunto de peças recebeu um Número de Proveniência (NP) 

onde consta o nome do sítio, o setor, o nível, o tipo de vestígio coletado, 

eventuais observações, a data da coleta e o responsável pelo registro. Em 

anexo pode ser encontrada a relação de todos NP’s coletados na região, 

tanto aqueles obtidos no mestrado quanto no presente projeto de doutorado 

(ver Figuras 4.1 e 4.2); 

• Colunas de AVC (Amostra de Volume Constante) para obter amostras de 

restos botânicos (depois da flotagem do sedimento - entretanto nenhuma 

amostra foi analisada) e de solo (para caracterização macroscópica e 

físico-química). No total, retirou-se colunas em três setores situados na 

Gruta do Marinheiro (Esc. 3 – Sul e Esc. 4) e no Abrigo Lagoa do Retiro 

(Esc. 1), coletadas por níveis arbitrários de 10cm (por 20cm de largura e 

comprimento), com exceção da coluna do setor Esc. 4 que foi realizada por 

níveis arbitrários de 20cm.Ainda em campo, as amostras de sedimento 

foram ensacadas e etiquetadas de forma a facilitar a identificação. Na 

análise química foram utilizados aproximadamente 350 gramas de solo de 

cada amostra (o restante foi depositado no MAC, com sede em Pains). 

Amostras de sedimento que não faziam parte de um AVC foram obtidas 

para descrição de solo (cor e textura), algumas das quais (com mais de 350 

gramas) também foram aproveitadas depois para análises químicas em 
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setores onde não se retirou colunas de AVC, como na Loca do Suim e na 

Gruta da Matinha. 

No total, incluindo as intervenções do mestrado e doutorado, foram 

escavados ou sondados 74 níveis arbitrários em 11 setores localizados em 4 

sítios abrigados (ver Figura 4.3). Os setores que receberam intervenções não se 

encontram posicionados nos mesmos locais na cavidade natural, mas 

distribuídos em três áreas distintas, que são:  

1) No limite da área abrigada onde ocorrem bacias de gotejamento d’água: 

setores Esc. 3 – Sul e Norte da Gruta do Marinheiro, Esc. 1 do Abrigo 

Lagoa do Retiro e Unidade 4 da Loca do Suim, totalizando 12m²; 

2) Na área totalmente abrigada na entrada da cavidade, mais próximo às 

paredes do fundo e protegida de eventuais drenagens superficiais (local 

seco): setores Esc. 1 e Esc. 4 da Gruta do Marinheiro e setores (unidades) 

1, 2 e 3 da Loca do Suin, totalizando 13m²; 

3) Em salão no interior da cavidade: setor Esc. 2 da Gruta do Marinheiro com 

2m². 

Uma exceção talvez seja o setor Esc. 1 (1m²) da Gruta da Matinha, que se 

encontra entre os setores 1 e 2 acima descritos. Não foram feitas intervenções 

nas vertentes a céu aberto em frente dos abrigos e cavernas, apesar dessas 

áreas também apresentarem em alguns sítios, como a Gruta do Marinheiro, 

material lascado erodido em superfície.  
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Figura 4.1: Etiqueta dupla e destacável para preenchimento do NP e dos dados 
relacionados à amostra coletada: o da esquerda (canhoto) fica com o pesquisador 

enquanto o da direita vai junto com a amostra coletada, geralmente em saco plástico 
individual para não se deteriorar devido à umidade. 

 

 
 

Figura 4.2: Foto de caixa de sapato contendo duas fileiras 
de “canhotos” de NP organizados de forma crescente de n°1 

a n°4269; eles foram digitalizados em forma de uma lista 
que se encontra em anexo. 
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Sítio Setor 

Área 
escavada 

ou 
sondada 

 

Quantidade 
de níveis 

arbitrários 
escavados 

Localização do 
Setor 

Tipos de vestígios 
presentes e/ou 

associados 

Gruta do 
Marinheiro 

Escavação 1 
(Esc. 1) 

4m²   4 
Área abrigada e 

seca na entrada da 
cavidade. 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões. 
Setor situado a alguns 

metros de gravuras 
rupestres sobre laje de 

calcário. 

Gruta do 
Marinheiro 

Escavação 2 
(Esc. 2) 2m²   2 

Área abrigada e 
seca no interior da 

cavidade, 
parcialmente 

escura 

Fragmentos cerâmicos, 
restos faunísticos e 

carvões.  

Gruta do 
Marinheiro 

Escavação 3 - 
Norte 5m²  11  

No limite da área 
abrigada, na linha 

de goteira 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões.  

Gruta do 
Marinheiro 

Escavação 3 - 
Sul 5m²   11 

No limite da área 
abrigada, na linha 

de goteira 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões.  

Gruta do 
Marinheiro 

Escavação 4 4m²   11 
Área abrigada e 

seca na entrada da 
cavidade. 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos, carvões e 

sepultamentos.  

Loca do Suin Unidade 1 3m²   5 
Área abrigada e 

seca na entrada da 
cavidade. 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos, carvões e 

sepultamentos.  

Loca do Suin Unidade 2 1m²   5 
Área abrigada e 

seca na entrada da 
cavidade. 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões.  

Loca do Suin Unidade 3 1m²   4 
Área abrigada e 

seca na entrada da 
cavidade. 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões.  

Loca do Suin Unidade 4 1m²  2 
Na área abrigada, 
próximo à na linha 

de goteira 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões.  

Gruta da 
Matinha Escavação 1  1m²   11 

Entre o limite da 
área abrigada e a 
parede do fundo 

do abrigo. 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões.  

Abrigo Lagoa 
do Retiro 

Escavação 1  1m²   8 
No limite da área 
abrigada, próximo 
à linha de goteira 

Fragmentos cerâmicos, 
material lítico, restos 
faunísticos e carvões.  

 
Figura 4.3: Tabela com a relação dos setores que receberam intervenções. 
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Figura 4.4: Escavação em progresso no Abrigo Lagoa de Retiro (Foto: Cyro Soares). 

. 
 

 
 

Figura 4.5: Peneiramento no Abrigo Lagoa do Retiro 
(Foto: Cyro Soares). 
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4.2 – Laboratório. 

 

A segunda parte envolveu a etapa de laboratório onde os vestígios obtidos 

em campo foram limpos, condicionados, organizados e analisados e onde os 

registros das plantas e perfis foram digitalizados.  

Os principais vestígios processados foram o lítico e a fauna (osso e 

concha), enquanto as amostras de solos e carvões (de madeiras e coquinhos) 

foram enviadas para análises especializadas em laboratórios. Dois 

sepultamentos foram escavados no setor Esc. 4 da Gruta do Marinheiro (ver 

Capítulo V). 

Existe a problemática relacionada a possíveis distorções dos resultados da 

análise quando feita por diferentes pesquisadores. Esse problema foi limitado no 

presente trabalho, uma vez que praticamente todo procedimento, tanto do 

material lítico quanto da fauna, foi conduzido por uma mesma pessoa (para cada 

um): a fauna por Paolo Werner e o material lítico pelo autor, com exceção da 

limpeza e separação inicial por matéria-prima de alguns setores que foi feito por 

terceiros com orientação do pesquisador.  

O conjunto básico de análise, e isso para todos os tipos de evidências, é o 

nível arbitrário de 10 cm por 1m² (com algumas exceções citadas no capítulo 

anterior). 

Para limpeza de concreções, tanto do material lítico quanto da fauna, foi 

utilizado ácido acético em concentração de 4%.  

 Segue uma quantificação das diferentes amostras coletadas. 

 

Carvões. 

 

Para os quatro sítios para os quais se tem amostras de carvões, incluindo 

para a Loca do Suim escavada em projeto anterior, obtiveram-se 303 amostras 

de carvão, entre coletas individuais (57 amostras ou 19% do total) e coletas de 

nível na peneira (246 amostras ou 81%). Essas amostras permitem datar 

praticamente todos os níveis escavados. 
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Na Loca do Suim foram obtidas 106 amostras de carvão, a maioria da 

Unidade 1 (97 amostras), a maior unidade (3m²) e onde foram encontrados três 

sepultamentos.  

 
Figura 4.6: Relação das 106 amostras obtidas na Loca do Suim e sua 

distribuição por unidade e nível. 
 

 Na Gruta da Matinha foram coletadas 20 amostras de carvão para a 

Escavação 1 (1m²). Fora o primeiro nível, todos têm pelo menos uma amostra.  

 
Figura 4.7: Relação das 20 amostras obtidas na Gruta da Matinha e sua 

distribuição nível. 
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Na Gruta do Marinheiro foram obtidas 167 amostras de carvão: 40 na 

Escavação 1 (4m²), 10 na Escavação 2 (2m²), 77 na Escavação 3 (10m²) e 40 

na Escavação 4 (4m²). 

 
Figura 4.8: Relação das 167 amostras de carvão obtidas na Gruta do Marinheiro e 

sua distribuição por setor e nível. 
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No Abrigo Lagoa do Retiro foram coletadas 10 amostras de carvão.  

 

 
Figura 4.9: Relação das 10 amostras coletadas no Abrigo Lagoa do Retiro e 

sua distribuição por nível. 
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A escolha das amostras de carvões para datação, 10 no presente projeto, 

totalizando 15 para os quatro sítios escavados, se deu para delimitar 

cronologicamente a ocupação dos caçadores coletores na região de Pains, 

assim como para observar eventuais momentos de maior intensidade e/ou 

ruptura.  

Quando possível foram priorizadas amostras coletadas individualmente, o 

que ocorreu em 6 dos 10 casos. Em 4 casos, duas no setor Esc. 4 da Gruta do 

Marinheiro (NP 3848 e 4006), uma da Gruta da Matinha (NP 4078) e uma no 

Abrigo Lagoa do Retiro (NP 4232) foram enviadas amostras de carvão coletadas 

do nível, obtidas na peneira.  

 

 Setor – NP Sítio Nível 

1 Escavação 1 (E) – 2213 Gruta do Marinheiro 0-10 cm (z=7,5cm) 

2 Escavação 1 (NW) – 2298 Gruta do Marinheiro 10-20 cm (z=19cm) 

3 Escavação 3 (Sul) – 3676 Gruta do Marinheiro 65-75 cm (z=72cm) 

4 Escavação  4 – 3848 Gruta do Marinheiro 20-30 cm (carvão do nível) 

5 Escavação 4 – 3928 Gruta do Marinheiro 40-50 cm (z=47cm) 

6 Escavação 4 – 3964 Gruta do Marinheiro 60-70 cm (z=69cm) 

7 Escavação 4 – 4006 Gruta do Marinheiro 80-90 cm (carvão do nível) 

8 Escavação 1 – 4078 Gruta da Matinha 30-40 cm (carvão do nível) 

9 Escavação 1 – 4104 Gruta da Matinha 70-80 cm (z=78) 

10 Escavação 1 – 4232 Abrigo Lagoa do Retiro 60-70 cm (carvão do nível) 

 
Figura 4.10: Tabela com a relação das 10 amostras de carvão enviadas para 

datação radiocarbônica no âmbito do presente projeto. 
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Solos. 

 

Foram realizadas análises químicas de 5 elementos (Potássio, Fósforo, 

Cálcio, Magnésio e Carbono) para 31 amostras coletadas nos 4 sítios 

escavados. Uma amostra estéril da Loca do Suim (NP2027) também foi coletada 

para poder comparar com os níveis com vestígios.  

 

 NP Sítio/Setor Nível Cor  (Tabela 
Munsell) 

1 2211 Gruta do Marinheiro/Esc 1 0-10 10YR5/2 
2 3129 Gruta do Marinheiro/Esc 1 10-20 7.5YR5/3 
3 2281 Gruta do Marinheiro/Esc 1 20-30 10YR4/3 
4 3805 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 25-35 7.5YR4/3 

5 3806 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 35-45 7.5YR3/4 
6 3807 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 45-55 7.5YR3/4 
7 3808 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 55-65 7.5YR3/4 
8 3809 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 65-75 7.5YR3/3 
9 3810 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 75-85 7.5YR3/4 
10 3811 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 85-95 7.5YR4/4 
11 3812 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 95-105 5YR4/4 
12 3815 Gruta do Marinheiro/Esc 3 - Sul 105-115 5YR4/6 
13 

4044 Gruta do Marinheiro/Esc 4 
camada 

superior 
10YR5/3 

14 4045 Gruta do Marinheiro/Esc 4 10-30cm 10YR5/2 

15 4046 Gruta do Marinheiro/Esc 4 30-50cm 7.5YR5/2 

16 4047 Gruta do Marinheiro/Esc 4 50-70cm 7.5YR5/3 

17 4048 Gruta do Marinheiro/Esc 4 70-90cm 7.5YR5/3 

18 4049 Gruta do Marinheiro/Esc 4 90-110cm 7.5YR3/4 

19 4085 Gruta da Matinha/Esc 1 50-60 10YR4/3 

20 4099 Gruta da Matinha/Esc 1 60-70 10YR4/3 

21 4144 Gruta da Matinha/Esc 1 100-110 7.5YR4/4 

22 4242 Abrigo Lagoa do Retiro/Esc 1 0-10 7.5YR3/4 

23 4243 Abrigo Lagoa do Retiro/Esc 1 10-20cm 7.5YR3/4 

24 4244 Abrigo Lagoa do Retiro/Esc 1 20-30 7.5YR3/4 

25 4245 Abrigo Lagoa do Retiro/Esc 1 30-40 7.5YR3/4 

26 4246 Abrigo Lagoa do Retiro/Esc 1 40-50 7.5YR3/4 

27 4247 Abrigo Lagoa do Retiro/Esc 1 50-60 7.5YR3/4 

28 4234 Abrigo Lagoa do Retiro/Esc 1 70-80 7.5YR4/6 

29 2185 Loca do Suim/Sep 2 20-30 10YR5/3 

30 2134 Loca do Suim/Sep 2 30-40 7.5YR3/4 

31 2027 Loca do Suim/Unidade 2 40-50 10YR5/8 
 

Figura 4.11: Tabela com a relação das 31 amostras de solo enviadas para laboratório de 
análise química. 

  



198 

 

Material lítico. 

 

Dos onze (11) setores escavados ou sondados, sete (7) setores estão 

representados na análise do material lítico. O setor Esc. 2 da Gruta do Marinheiro 

e Unidades 2, 3 e 4 da Loca do Suim não estão relacionados por apresentarem 

muito pouco material e situados em locais do abrigo já amostrados por outros 

setores. Na Esc. 4 da Gruta do Marinheiro, apenas o quadrante NE (1m²) foi 

considerado de forma a amostrar esse setor (de 4m²). Apesar do refugo de 

lascamento de alguns setores não estarem representados na análise, todos os 

instrumentos foram considerados no estudo. 

Quase 32 mil peças líticas fizeram parte da análise, sendo que 139 peças 

são instrumentos (lascados e brutos) e 31.842 peças representam refugo de 

lascamento, este pesando cerca de 86 kg (86.276 gramas).  

O material lítico mostrou-se importante como indicador de variabilidade 

para o período pré-cerâmico, mais do que a fauna que, como se verá, foi mais 

reveladora para indicar diferenças entre o período cerâmico e pré-cerâmico. 

Essa variabilidade do lítico tem a ver principalmente com dois setores da Gruta 

do Marinheiro que apresentaram os principais fósseis-guia da indústria pré-

cerâmica separados espacialmente: o setor Esc. 3 – Sul, apresentando dezenas 

de pontas de projétil em quase todos os níveis, enquanto a camada inferior do 

setor Esc. 4 – NE apresentou um plano-convexo “clássico” acompanhado de 

outros instrumentos, no entanto, sem nenhuma ponta de projétil de pedra 

(apenas uma de osso).  

Levando em consideração esse fato, as análises do refugo foram 

direcionadas para esses dois setores, ambos localizados na Gruta do 

Marinheiro, com cerca de 3 metros de distância um do outro. Um outro setor, na 

Gruta da Matinha (setor Esc. 1) também foi contemplado (totalizando 7m² mais 

detalhados).  

Esse detalhamento, apesar de focado em uma análise dos tamanhos das 

lascas inteiras por matéria-prima, e suas implicações tecnológicas, permite uma 

comparação entre o refugo que acompanha fósseis-guias de duas tradições 

distintas (Umbu e Itaparica) provenientes de um mesmo sítio arqueológico. O 

terceiro setor localizado na Gruta da Matinha (Esc. 1), para o qual se encontrou 

apenas uma ponta de projétil no primeiro nível, servirá para ver se, mesmo sem 
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instrumentos significativos no pacote, o refugo tende a se parecer mais com um 

ou outro conjunto. 

Portanto, para esses setores realizou-se uma análise tipológica onde 

chegou-se ao agrupamento das lascas inteiras por grupo de tamanho. Nos 

outros setores contemplados, o refugo foi quantificado e pesado apenas por 

matéria-prima e não por tipo.  

 

 
Figura 4.12: Tabela do detalhamento da análise lítica para os diferentes setores escavados. 

 

  

Sítio Setor Análise 
Gruta do Marinheiro Esc. 1 Por matéria-prima 
Gruta do Marinheiro Esc. 2 Não foi analisado 

Gruta do Marinheiro Esc. 3 - Sul Por matéria-prima e análise tipológica do 
refugo 

Gruta do Marinheiro Esc. 3 - Norte Por matéria-prima 

Gruta do Marinheiro Esc. 4 - NE Por matéria-prima e análise tipológica do 
refugo 

Gruta do Marinheiro Esc. 4 – NW, SW e 
SE Não foi analisado 

Gruta da Matinha Esc. 1 Por matéria-prima e análise tipológica do 
refugo 

Abrigo Lagoa do 
Retiro Esc.1 Por matéria-prima 

Loca do Suim Unidade 1 Por matéria-prima 
Loca do Suim Unidades 2, 3 e 4 Não foi analisado 
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Figura 4.13: Gráficos com a relação quantitativa do material lítico (instrumentos e refugo) por 
setor escavado ou sondado. 
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Fauna. 

 

A contabilização e pesagem (em gramas) do material feita para todos os 

setores, com exceção das Unidades 2, 3 e 4 da Loca do Suim (não foram 

incluídas), revelaram, no total, 6.617 fragmentos de osso e de concha, pesando 

cerca de 2,5 kg (2.513 gramas). Existe um predomínio quantitativo da Gruta do 

Marinheiro, no entanto, em termos de densidade, o Abrigo Lagoa do Retiro se 

destaca, uma vez que se trata de apenas 1m², enquanto na Gruta do Marinheiro 

foram abertos 20m². 
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Figura 4.14: Gráficos com a relação quantitativa e do peso da fauna (osso e concha) por setor 

escavado ou sondado. 
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V – RESULTADOS 

 

5.1 - A amostra de sítios. 

 

No Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), disponível para 

consulta no site do IPHAN19, foram encontrados 73 sítios para os nove 

municípios pertencentes à Região Cárstica do Alto São Francisco, até a data da 

última consulta, que foi em maio de 2013. Trata-se de uma amostra levantada 

ao longo dos anos 1970, primeiro pelo Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) 

do Rio de Janeiro e, depois, pelo Setor de Arqueologia da Universidade Federal 

de Minas Gerais de Belo Horizonte, com alguns anos de intervalo entre si. O IAB 

registrou predominantemente sítios com cerâmica, tanto a céu aberto quanto sob 

abrigo, enquanto que o Setor cadastrou uma variedade maior de sítios, incluindo 

6 com arte rupestre e 3 com casas subterrâneas (entretanto, nem todos foram 

reencontrados). Os únicos municípios que ainda não constam com sítios no 

cadastro são Córrego Fundo e Formiga. 

 

N. Município Quantidade de 
sítios arqueológicos Sob abrigo 

Céu 

aberto 

Lítico 

polido 

Lítico 

lascado 
Cerâmica 

Arte 

rupestre 
Sep. 

1 Pains 13 9 4 0 4 12 1 1 

2 Iguatama 3 0 3 0 1 3 0 0 

3 Arcos 31 16 15 4 7 24 5 0 

4 Formiga 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Córrego 
Fundo 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Pimenta 1 0 1 0 0 1 0 0 

7 Piumhí 14 9 5 0 3 14 0 0 

8 Doresópolis 4 3 1 0 3 4 0 0 

9 Bambuí 7 1 6 0 0 7 0 0 

  TOTAL 73 38 35 4 18 65 6 1 

 
Figura 5.1: A quantidade de sítios por município pertencente à região de Pains cadastrado no 

CNSA/IPHAN (Legenda: Sep. = sepultamento). 
 

  

                                                 
19www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa 
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RELAÇÃO DOS SÍTIOS CONTEMPLADOS NO PRESENTE PROJETO 

N. SÍTIOS MUNICÍPIO BACIA TIPO 

COORDENADAS 
UTM (23K) 

Loc. 

Área 
abrigada 
estimada 

em m²  

Área a céu 
aberto 

estendida 
(sem 

desnivel 
abrupto). 

VESTÍGIOS 

E N 
Piso 

sedimentar 
terrígeno 

LÍT. 
POL. 

LÍT.     
LASC. 

CER. Fauna 
ARTE          
RUP. 

SEP. 

1 
Gruta do 

Marinheiro Pimenta RP Caverna 415156 7743953 LV1 700 X X X X X X  X X 

2 
Abrigo 

Fazenda da 
Cotela 

Doresópolis RP Abrigo 413760 7747877 LV1 160  X X   X X  X   X 

3 
Loca Zizinho 

Beraldo Pains RP Abrigo 413286 7748723 LV1 30 X X   X X        

4 Gruta Antônio 
Beraldo 

Piumhí RP Caverna 409938 7749287 LV2 72 X X   X X        

5 
Gruta da 

Perdição I 
Pains RP Caverna 422527 7746245 LI2 30       X     X   

6 
Gruta da 

Perdição II  Pains RP Caverna 423337 7746112 LI1 108 X X   X X       

7 Abrigo do 
Cavalo 

Pains RP Abrigo 419809 7749670 LI1 30 X  X   X         

8 Loca do Suim Pains RP Caverna 417314 7752410 LV1 40   X   X X  X   X 

9 
Abrigo Lagoa 

do Peixe I 
Doresópolis RP Abrigo 415029 7753107 LV1 40   X   X         

10 
Abrigo Lagoa 

de Peixe II 
Doresópolis RP Abrigo 414903 7753624 LV1 48 X X   X         

11 
Abrigo dos 

Riscos Iguatama RP Abrigo 415838 7757211 LI1 30 X X   X X        

12 
Abrigo do 

Ângelo 
Iguatama   RP Abrigo 417314 7756084 LV1 66 X X   X  X  X   X 

13 
Gruta Mata 
das Frutas 

Iguatama SM Caverna 430112 7759626 LV1 160   X    X    X   X 

14 
Gruta da 
Matinha Iguatama SM Caverna 430130 7759470 LV1 80   X   X X   X     

15 
Abrigo dos 
Macacos 

Arcos SM Abrigo 431350 7760010 LI2 32       X    X     

16 
Lapa das 
Abelhas I 

Arcos SM Abrigo 431580 7759570 LI1 168   X      X   X   

17 
Gruta Antônio 

Vitalino Arcos SM Caverna 431516 7759580 LI1 375 X X   X X   X X   

18 
Gruta do 
Depósito 

Arcos SM Caverna 432930 7759320 LI1 216  X X X X X  X     

19 
Abrigo da 

Mureta 
Arcos SM Abrigo 432597 7758660 LI1 75  X   X X  X     

20 
Abrigo 

Córrego da 
Manga 

Pains SM Abrigo 425974 7754120 LV2 30 X X   X         

21 
Lapa da 

Posse Grande 
Arcos SM Abrigo 437773 7751246 LV2 200   X X X X   X   

22 Toca do Índio Arcos SM Caverna 437103 7753269 LI1 64   X X X X       

23 
Loca de 

Guardar Carro 
Pains SM Abrigo 439200 7749520 LV2 70 X X         X   

24 Abrigo Pilha 
de Estéril 

Pains SM Abrigo     LI1 90 X X           X 

25 Loca de Pedra Pains SM Abrigo 431227 7747801 LV1 40 X X   X         

26 
Gruta da 

Estiva 
Pains SM Caverna 439650 7741950 LI1 60 X X X X X       

27 Abrigo Lagoa 
do Retiro 

Pains SM Abrigo 437795 7741586 LI1 50  X X   X X  X     

 
Figura 5.2: Relação dos 27 sítios sob abrigo natural contemplados com suas principais 

características. 
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Entre essa amostra de sítios do CNSA/IPHAN apenas três deles foram 

contemplados na lista de 27 sítios pré-cerâmicos aqui relacionados (Figura 5.2), 

representando sítios com pinturas rupestres localizados no município de Arcos 

(Gruta Antônio Vitalino, Lapa das Abelhas I e Lapa da Posse Grande). 

Para organizar a amostra de sítios em abrigo natural e observar algum 

padrão de ocupação desses locais pelos grupos caçadores coletores dentro do 

carste, procedeu-se à identificação de alguns parâmetros, os mesmos que foram 

relacionados no Capítulo I. 

Todos eles são sítios em abrigo natural, sendo que 12 em caverna e 15 em 

abrigo. Quando o sítio está localizado em caverna, apenas a parte da entrada ou 

boca foi ocupada, o contrário do que se vê para os grupos ceramistas, que 

também utilizavam eventuais salões internos, próximos ou não à entrada, 

fracamente iluminados pela luz natural.  

Para a localização dos sítios dentro do carste, organizou-se os locais em 

quatro grupos: 

• Aqueles situados próximos à calha de um córrego principal, ou seja, do 

rio São Miguel ou Ribeirão dos Patos, frequentemente associados às lagoas 

fluviais ou brejos (Sigla: LV1). Dez (10) sítios se encontram nessa situação; 

• Aqueles que se encontram próximo à calha de algum córrego secundário, 

onde, em geral, não existem lagoas fluviais (Sigla: LV2). Trata-se de 4 sítios; 

• Aqueles localizados na borda externa (patamar inferior) de algum maciço 

calcário situado em áreas mais altas de interflúvio, mais afastados da várzea, 

onde o acesso não está dificultado por blocos de calcário (Sigla: LI1). Onze (11) 

sítios foram agrupados aqui; 

• Aqueles localizados também em áreas de interflúvio, porém de difícil 

acesso, nos patamares superiores de maciços calcários ou no interior deles 

(LI2). Dois (2) sítios foram registrados nessa situação.  

Quando se analisa a localização desses sítios separadamente para as duas 

principais bacias, percebe-se que a maior parte dos sítios situados na bacia do 

Ribeirão dos Patos (12 sítios) estão relativamente próximos à calha do rio 

principal (LV1), no entorno das lagoas fluviais, enquanto a amostra de sítios para 

a bacia do rio São Miguel (15 sítios) representa, em sua maioria, sítios situados 

na borda de maciços mais afastados da calha do rio principal e dos secundários 
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(LI1). Entretanto, para ambas as bacias todas as quatro situações de localização 

podem ser encontradas. 

 

 
Figura 5.3: Os sítios agrupados pela sua localização nas duas principais bacias 

da região de Pains. 
 

No que concerne ao tamanho da área abrigada, um valor aproximado foi 

calculado a partir das dimensões registradas em campo. Com esse dado, aliado 

às informações sobre a existência ou não de uma continuidade, sem desnível 

acentuado, entre o espaço abrigado e aquele situado logo em frente, a céu 

aberto, pode-se ter uma idéia do espaço mínimo de ocupação disponível para 

cada sítio. Em vários sítios com uma área favorável em frente do abrigo notou-

se, nesses locais a céu aberto, a presença de material lítico em superfície, 

revelado pelo arado ou pela erosão. A presença de uma “área externa” significa 

que a ocupação nesses sítios não precisava ficar restrita apenas à área 

abrigada, aumentando o espaço disponível para ocupação.  

Pode-se dizer, portanto, que, de forma geral, a ocupação dos caçadores 

coletores se concentrou na entrada da cavidade para fora. Quando não existe 

uma continuidade com a área externa e a área abrigada do abrigo é 

relativamente pequena, pode-se argumentar que a ocupação só pôde ter sido 

possível por um grupo bem limitado de pessoas, como uma força-tarefa de caça, 

por exemplo. Esse foi o caso para três sítios com áreas abrigadas relativamente 

pequenas: Abrigo Lagoa de Peixe I (40m²), Abrigo dos Macacos (32m²) e Gruta 

da Perdição I (30m²), coincidentemente três sítios uni-componenciais, ou seja, 

bacia do rio São Miguel

bacia do Ribeirão dos Patos

0

2

4

6

8

LV1  LV2  LI1  LI2

Localização dos sítios 
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apenas com vestígios atribuídos aos caçadores coletores como lítico lascado e 

arte rupestre (Figura 5.4). Dois desses sítios com área abrigada pequena 

encontram-se ainda em locais de maior dificuldade de acesso e são também os 

únicos sítios sem um piso sedimentar terrígeno significativo (Abrigo dos Macacos 

e Gruta da Perdição I). 

Diferenciando os sítios uni-componenciais dos multi-componenciais (ou 

seja, com vestígios de ambos os grupos pré-coloniais), pode-se ver quais locais 

foram utilizados tanto pelos grupos ceramistas quanto pelos pré-ceramistas e 

quais apenas pelos pré-ceramistas. Dessa forma esperou-se conseguir 

identificar algum padrão de ocupação único aos grupos caçadores coletores.  

O que se observou foi que a maioria dos sítios são multi-componenciais 

(pelo menos 18 deles), ou seja, frequentada tanto pelos caçadores coletores 

quanto pelos grupos ceramistas posteriores. Os sítios uni-componenciais, ou 

seja, aqueles com apenas vestígios pré-cerâmicos são, de forma geral, os sítios 

situados em locais de maior dificuldade de acesso (como nos patamares 

superiores dos maciços) e/ou são menores (entre 30 a 80 m² de área abrigada). 

Demonstram, portanto, que sítios pequenos em locais de mais difícil acesso 

foram visitados por grupos caçadores coletores, mesmo que de forma menos 

frequente, não apresentando depósitos ou menos espessos, que outros sítios, 

maiores e localizados em áreas mais acessíveis, como a Gruta do Marinheiro, 

por exemplo.  

Essas informações indicam que a mobilidade dos grupos caçadores 

coletores dentro do carste deveria ser grande, com vestígios deles encontrados 

em todos os nichos topográficos.  
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Figura 5.4: Informações sobre os sítios abrigados: localização, tamanho da área abrigada (m²), 
área estendida a céu aberto (ou não) e sítio uni- ou multi-componencial. 
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Figura 5.5: Localização dos 27 sítios em abrigo natural contemplados no presente estudo.  
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5.2 – Descrição dos principais sítios. 

 

Seguem as descrições individuais dos onze (11) principais sítios 

associados à ocupação caçadora coletora. A descrição dos outros 16 sítios 

restantes foi colocada em anexo.  

Os resultados das escavações serão apresentados por sítio e por setor, 

totalizando 11 setores e envolvendo 74 níveis arbitrários. Como existem para 

cada setor vários tipos de evidências, como cronologia (datas absolutas e 

estratigrafia), material lítico e faunístico, solos e, eventualmente, sepultamentos 

e arte rupestre (associada ao setor), optou-se por apresentar cada setor 

separadamente para não se perder de vista o que cada um deles representa em 

sua totalidade.  
 

5.2.1 - GRUTA DO MARINHEIRO. 

 

Trata-se de um sítio multi-componencial (nº1 nas Figuras 5.2 e 5.5) em 

cavidade natural que se encontra em maciço calcário situado no topo de uma 

colina suave, em cuja base há uma lagoa cárstica, localizada próxima à várzea 

(com lagoas fluviais) do Ribeirão dos Patos. Representa o maior sítio pré-

cerâmico conhecido na região, e é composto por uma parte abrigada, com cerca 

de 700m² de área utilizável, sem contar com os condutos internos,e uma parte a 

céu aberto.  

A caverna apresenta quatro aberturas para W/NW que estão interligadas 

por condutos internos. A entrada ao norte dá acesso, depois de um desnível 

abrupto de cerca de 2 metros, a dois salões com mais de 30 m de profundidade, 

repleto de fragmentos de cerâmica em superfície e com concentrações de cinzas 

de fogueiras superficiais nos locais mais secos. No salão amplo do fundo foi 

executado a Escavação 2 (Esc. 2), associada a uma estrutura de combustão. No 

salão mais próximo à entrada, mais iluminado, onde se localiza o setor Esc. 1, 

existem gravuras rupestres em cima de uma laje. Seguindo ao longo do paredão 

do calcário em direção a SW, encontra-se a segunda entrada, também com 

fragmentos cerâmicos em superfície, além de material lítico lascado nas 

características “pingueiras”, no limite da área abrigada. Nessa parte da caverna 

foram escavados os setores Esc. 3 Sul e Norte (no limite da área abrigada) e o 
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setor Esc. 4, este um pouco mais para dentro onde havia sedimento seco e 

pulverulento em superfície. Na parte externa, em frente a essa entrada, também 

foram encontradas, dispersas na superfície de uma área com aproximadamente 

20 m de diâmetro, várias peças lascadas. Na terceira entrada, em direção ao sul, 

onde não foram realizadas intervenções, encontrou-se também material lítico 

nos locais erodidos na linha de goteira, assim como na terra arada logo em 

frente. Na quarta e última entrada, também sem intervenções, foram 

encontrados vestígios apenas nos setores externos, a céu aberto. 

As escavações foram realizadas, portanto, tanto na linha de goteira, quanto 

nas partes secas na entrada da cavidade, assim como em um salão interno, com 

o intuito de observar variações na utilização dos diferentes compartimentos do 

espaço abrigado. Somando todas as intervenções nesse sítio, pode-se contar 

com amostras significativas de materiais provenientes de 20 m² de escavação 

em cinco setores (Esc.1, Esc.2, Esc.3 – Sul; Esc.3 – Norte e Esc. 4), algumas 

dezenas de milhares de peças lascadas, além de restos faunísticos, amostras 

de solo e carvão, bem como dois sepultamentos secundários.  

A característica mais surpreendente desse sítio foi a presença dos dois 

principais fósseis-guia das tradições líticas pré-cerâmicas do Holoceno, a ponta 

de projétil e o plano-convexo, separados estratigraficamente. Enquanto nos 

setores Esc.3 Sul e Norte, no limite da área abrigada, aparecem dezenas de 

pontas de projétil, praticamente desde a superfície ao longo de um pacote com 

cerca de 70 cm de espessura, no setor Esc. 4, na parte seca e totalmente 

abrigada, pelo menos um plano-convexo foi encontrado no fundo da escavação 

(nível 80-90 cm) acompanhado de outras peças líticas, muito refugo, alguns 

instrumentos lascados (sem ponta de projétil) e brutos (percutores) e uma ponta 

de osso, “selado” estratigraficamente por uma camada amarelada, de provável 

origem coluvial, situada abaixo de dois sepultamentos secundários.  

 

 

 

 

 

 



212 

 

 

 

 



213 

 

5.2.1.1 – Setor Escavação 1 (4m²). 

 
 Esse setor abrange 4m², em forma da letra “L” espelhada, localizado 

próximo às gravuras rupestres que encontram-se sobre uma laje de calcário. 

Quatro níveis arbitrários de 10 cm foram escavados.  

 
Cronologia. 
 
 

Foram identificadas até seis (6) unidades estratigráficas que podem ser 

agrupadas em dois conjuntos, um mais superficial associado à cerâmica 

(Camadas IV e V), outro, mais profundo sem cerâmica e com material lítico 

lascado (Camadas II e III). A Camada I representa um piso de argila 

concrecionada muito duro e estéril em vestígios arqueológicos. 

No perfil da parede leste podem ser identificadas cinco camadas, sendo 

que a II e III são pré-cerâmicas e a IV e V são cerâmicas. A camada I é estéril.  

Duas datas absolutas foram obtidas para esse setor, sendo que a mais 

superficial, associada à cerâmica, na Camada V (NP 2213) e a segunda em 

camada associada à ponta de projétil e refugo de lascamento na Camada II (NP 

2298). Ficou evidente aqui o hiato de cerca de 6850 anos entre essas duas 

camadas (Figura 5.7). 

 

Setor – NP Sítio Tipo 
Data 

Radiocarbônica 
(não calibradas) 

Nível Código 
Laboratório 

Escavação 1 (E) – 2213 Gruta do 
Marinheiro 

Carvão 400±25 
0-10 cm 

(z=7,5cm) 
UGAMS 15110 

Escavação 1 (NW) – 2298 
Gruta do 

Marinheiro Carvão 7250±30 
10-20 cm 
(z=19cm) UGAMS 15111 

 
Figura 5.7: Tabela com a relação das datações radiocarbônicas obtidas para o setor Esc. 1. 
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Figura 5.8: Contexto estratigráfico do setor Esc. 1 a partir do perfil  da parede leste e da 
planta do nível 0-10 cm da quadra Esc. 1 – E. 

 

 
 

Figura 5.9: Foto das quadras Esc. 1 – oeste e leste. Observa-se um piso de 
argila concrecionada que representou o limite da escavação (Camada I). 
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Figura 5.10: Contexto estratigráfico do setor Esc. 1 a partir do perfil das paredes sul e 
oeste da quadra Esc. 1 – NW. 
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Material lítico. 

 

Apenas um instrumento foi coletado nesse setor no nível 10-20 cm (z= 16 

cm), na mesma camada estratigráfica (Camada III) que a datação radiocarbônica 

de 7250+/-30 anos AP. Trata-se de uma ponta de projétil bifacial fragmentada 

de quartzito claro com um pedúnculo proporcionalmente grande (Figura 5.11).  

 
 

Figura 5.11: Ficha com os dados da ponta de projétil coletada no setor Esc.1 da Gruta do 
Marinheiro. 

 
 

No que concerne à análise do refugo de lascamento, este revelou 1027 

peças líticas em 5 matérias-primas, distribuídas da seguinte forma: quartzo (30% 

da amostra, em termos quantitativos), chert (26%), quartzito (20%), calcário 

(13%) e sílex diverso (11%). Enquanto o quartzo está mais presente em termos 

quantitativos, o chert domina em termos de peso. Isso significa que o chert 

apresenta peças mais pesadas, provavelmente maiores que as outras matérias-

primas e que o quartzo tem muitas peças pequenas (Figura 5.12). 

A distribuição do refugo sobre os níveis arbitrários mostra claramente a 

quase ausência de material lítico no nível mais superficial (0-10 cm), associado 

à ocupação ceramista, e o aumento considerável da densidade nos níveis 

intermediários (10-20 e 20-30 cm), associados à ocupação caçadora coletora, 

diminuindo no nível inferior escavado (Figura 5.13).  
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Figura 5.12: Tabela e gráficos mostrando quantificação do material lítico e a relação 
quantitativa e de peso do refugo por matéria-prima para o setor Esc. 1 da Gruta do 

Marinheiro. 
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Figura 5.13: Gráficos com a relação quantitativa e de peso do refugo por matéria-prima e nível 
arbitrário no setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro. 
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Restos faunísticos. 

 

Foram coletadas 437 peças de fauna (230gr) no setor Esc. 1, sendo que 

quase 70% representada por fragmentos de concha, com destaque para as 

peças de Gastrópoda, 64% do total das peças (Figura 5.14). 

Entre os vertebrados predominam os mamíferos, com 83% (114 peças), 

seguido de longe pelos peixes (13%) e aves (4%). Para os mamíferos, a maioria 

das peças (84% delas) não puderam ser classificadas em maiores detalhes e 

foram agrupadas como “fragmentos diversos” (Figura 5.15). No entanto, foi 

possível identificar ossos de veado (1 peça), cachorro do mato (1 peça), rato (8 

peças) e tatu (8 peças). Entre os peixes predominam os da ordem dos 

Siluriformes (17 das 18 peças), para o qual se identificou as seguintes partes 

diagnósticas: supra-occipital, processo pós-cleitral, mandíbula e acúleo lateral 

(Figuras 5.16 e 5.17).   

Para os restos faunísticos, assim como foi para o material lítico, a 

quantidade e peso dos fragmentos de cocha e osso aumentam nos dois níveis 

intermediários (10-20 e 20-30 cm), associados à ocupação pré-ceramista. A 

única exceção foi o peso das conchas de Bivalvia, que é maior no primeiro nível 

(0-10 cm). Isso significa que os fragmentos de Bivalvia, associados à ocupação 

ceramista, são maiores e estão mais intactos, o que foi confirmado durante a 

manipulação das peças em laboratório. O nível 10-20 cm apresenta mais 

fragmentos de Bivalvia que o nível mais superficial, porém representam 

fragmentos menores (Figura 5.18). 
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Figura 5.14: Tabela e gráficos mostrando a quantificação da fauna por classe e a relação 
percentual entre elas, com os fragmentos de concha (gráfico superior) e sem eles (gráfico 

inferior). 
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Figura 5.15: Tabela e gráfico mostrando quantificação dos fragmentos ósseos de mamíferos 
por classe; nota-se que a maioria dos fragmentos não pôde ser classificada em maiores 

detalhes, sendo agrupados como “fragmentos diversos”. 



222 

 

 
 

Figura 5.16: Tabela e gráfico mostrando os fragmentos de peixes provenientes do setor Esc. 1 
da Gruta do Marinheiro, a maioria dos quais representam ossos da ordem dos Siluriformes. 

 
 

GRUTA DO MARINHEIRO - Escavação 1 
NP SETOR NIVEL NOMECLATURA ÓSSEA QUANTIDADE 

2249 Esc-1-E 10-20 cm supra occipital 4 
2248 Esc-1-E 10-20 cm processo pós-cleitral 2 
2249 Esc-1-E 10-20 cm mandíbula 1 
2249 Esc-1-E 10-20 cm acúleos laterais 3 
2257 Esc-1-W 10-20 cm acúleo lateral 1 
2248 Esc-1-E 10-20 cm acúleo lateral 1 
2274 Esc-1-NW 10-20 cm pós cleitral 1 
2274 Esc-1-NW 10-20 cm supra occipital 1 
2280 Esc 1 - NW 20-30 cm acúleo lateral 1 

Total 15 
 

Figura 5.17: Tabela com relação das diferentes partes dos Siluriformes identificadas; nota-se 
que representam 15 peças, enquanto na figura acima (Figura 6.16) estão relacionadas 17 

peças; isso se deve ao fato de que alguns fragmentos pertenciam a uma mesma parte do peixe 
(foram remontados). 
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Figura 5.18: Gráficos com a relação quantitativa e de peso da fauna por classe e nível 
arbitrário no setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro. 
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Solos. 

 

As três (3) amostras de solo obtidas no setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro 

e enviadas para análise química (Figura 5.19), não são originárias de uma coluna 

de AVC (Amostra de Volume Constante), mas foram coletadas inicialmente com 

o propósito da descrição de textura e cor em laboratório. Entretanto, achou-se 

conveniente inserir também esse setor, uma vez que se dispunha das amostras 

necessárias, na discussão da densidade dos cinco (5) elementos escolhidos 

(Potássio, Fósforo, Cálcio, Magnésio e Carbono), que poderiam revelar 

“assinaturas químicas” associadas às atividades humanas. 

As três amostras referem-se aos três níveis superiores do setor Esc. 1 (0-

10 cm, 10-20 cm e 20-30 cm).  

Os maiores teores de todos os elementos se concentram no nível mais 

superficial (nível 0-10 cm), associado à ocupação ceramista. Nos níveis 10-20 e 

20-30 cm, as concentrações de todos os elementos permanecem razoavelmente 

estáveis. 

A principal variação refere-se ao teor de Potássio (K) que é bem maior no 

nível superior (180 mg/kg). Esse elemento aumenta com uma maior densidade 

de cinzas de madeira e coquinhos (ver Figura 1.4 no Capítulo I), um fenômeno 

que pode ser notado na coloração cinza das Camadas IV e V nos perfis desse 

setor. Por outro lado, o teor de Fósforo (P), indicador da presença de lixo de 

cozinha, não parece bater com a maior densidade de restos faunísticos nos 

níveis 10-20 e 20-30 cm.  

 

GRUTA DO MARINHEIRO: Resultados da análise química de solos 

NP Setor Nível 
Cor       

(Tabela 

Munsell) 

ELEMENTOS 

Potássio 

(mg/kg) 
Fósforo 

(mg/kg) 
Cálcio 

(%) 
Magnésio 

(%) 
Carbono 

(%) 

2211 Esc 1 0-10 10YR5/2 180 22 21,67 1,29 3,26 

3129 Esc 1 10-20cm 7.5YR5/3 70 19 20,42 0,44 1,09 

2281 Esc 1 20-30 10YR4/3 60 10 19,7 0,32 1,67 
 

Figura 5.19: Tabela com os resultados das análises químicas para os 5 elementos a partir de 3 
amostras do setor Esc.1 da Gruta do Marinheiro. 
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Figura 5.20: Gráficos mostrando a variação da densidade dos diferentes elementos nos 
três níveis do setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro. 
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5.2.1.2 – Setor Escavação 2 (2m²). 

 

Esse setor, localizado em um salão no interior da Gruta do Marinheiro, não 

apresentou vestígios de caçadores coletores, apenas uma estrutura de 

combustão superficial associada ao material cerâmico, envolvendo dois níveis 

arbitrários (0-10 cm e a porção superior de 10-20 cm). O material lítico 

correspondeu a algumas lascas de calcário, de origem antrópica duvidosa. 

A importância desse setor foi demonstrar que, pelo menos para o caso da 

Gruta do Marinheiro, os locais situados em salões no interior de cavidades 

naturais, com luz natural mais fraca do que na boca delas, não foram áreas 

procuradas preferencialmente pelos grupos caçadores coletores, ao contrário do 

que foi visto para os grupos ceramistas da região (HENRIQUES JR., 2006).  

 

Cronologia. 

 

O setor Esc. 2 não recebeu datações radiocarbônicas e apresentou duas 

camadas superficiais (Camadas II e II), associadas à cerâmica: uma lente cinza 

e outra marrom (Figuras 5.21 e 5.22). Em baixo delas encontrou-se uma camada 

estéril (Camada I).  
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Figura 5.21: Perfil da Parede Sul do setor Esc. 2 da Gruta do Marinheiro. 
  
 

 
 

Figura 5.22: Foto com detalhe do perfil do setor Esc. 2 da Gruta do 
Marinheiro. 
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Restos faunísticos. 

 

Os 15 fragmentos de fauna coletados (20gr) no nível 0-10 cm não 

revelaram ossos de mamíferos, apenas fragmentos de concha de Gastrópoda 

(53%) e Bivalvia (7%) e ossos de aves (13%) e peixes (27%). Nota-se que aqui 

nenhum dos fragmentos de peixe foi identificado como sendo da ordem de 

Siluriformes (Figura 5.23). 

  

 
 

Figura 5.23: Tabela e gráfico mostrando a quantificação e peso dos restos faunísticos por 
classe, além da freqüência deles. 
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5.2.1.3 – Setor Escavação 3 - Sul (5m²). 

 

Cronologia. 
 

Esse setor, localizado na linha de goteira, estava bastante erodido e 

apresentou peças lascadas em superfície. A escavação de uma trincheira nesse 

local com 5m de comprimento por 2m de largura, envolvendo dois setores, um 

situado mais alto (Esc. 3 – Norte) e outro mais baixo (Esc. 3 – Sul), revelou 

apenas duas camadas estratigráficas: uma escura com vestígios arqueológicos 

pré-cerâmicos, quase todos eles contendo pontas de projétil, e com até 70 cm 

de espessura (Camada II), encobrindo outra estéril (Camada I). As cinzas de 

fogueiras, encontradas com frequência em superfície nos locais mais secos do 

abrigo e associadas à ocupação ceramista, foram provavelmente lavadas pelas 

águas das chuvas para dentro da cavidade e o depósito foi homogeneizado.  

As três (3) datações, obtidas para o setor Esc. 3 – Sul, indicaram um maior 

acúmulo de sedimentos terrígenos no Holoceno antigo, entre cerca de 9600 e 

8800 anos AP, abrangendo o intervalo de 4 níveis arbitrários (de 95-100 a 65-

75cm), associado talvez a um momento de maior intensidade de ocupação. A 

datação do nível 55-65 cm, mais recente que as outras duas (3100+/-50 anos 

AP), localizada a cerca de 20 cm da superfície e também associada aos vestígios 

pré-cerâmicos, sugere que os grupos caçadores coletores podem ter retornado 

ao local no Holoceno médio, provavelmente mais esporadicamente (Figuras 5.24 

e 5.25).  
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Setor – NP Sítio Tipo 
Data 

Radiocarbônica 
(não calibrada) 

Nível Código 
Laboratório 

Escavação 3  (Sul) - 
2350 

Gruta do 
Marinheiro 

Carvão 3100 ± 50 anos 
AP 

55-65 cm (cerca 
de 20 cm da 
superfície) 

Beta 230979 

Escavação 3 (Sul) - 3676 Gruta do 
Marinheiro 

Carvão 8780 ± 35 anos 
AP 

65-75 cm 
(z=72cm) 

UGAMS 15112 

Escavação 3 – Sul 
3737 

Gruta do 
Marinheiro Carvão 9610 ± 60 anos 

AP 

95-105 cm 
(cerca de 70 cm 
da superfície) 

Beta 230980 

 
Figura 5.24: Tabela com a relação das três datações radiocarbônicas obtidas para o setor Esc. 

3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
 

 

 

 
 
 

Figura 5.25: Perfil da Parede Leste dos setores Esc. 3 – Sul e Norte da Gruta do Marinheiro 
com a projeção das datas em seus respectivos níveis arbitrários (no setor Esc. 3 – Sul). 
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Figura 5.26: Ambas as fotos acima, com o setor Esc. 3 – Sul em primeiro plano, foram tiradas, 
mais ou menos do mesmo ângulo, em momentos distintos das escavações: a foto de cima, 

durante a abertura; em baixo, nos últimos níveis artificiais. 
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Material lítico: instrumentos. 

 

Na Gruta do Marinheiro a área mais numerosa em material lítico e 

instrumentos lascados foram os setores Escavação 3 – Sul e Norte, uma 

trincheira de 5 x 2 metros localizada na linha de goteira com um pacote 

arqueológico de cerca de 70 cm de espessura. Esse Setor não tinha sido 

escavado até o estéril no mestrado e faltavam pelo menos dois níveis de 10 cm 

em ambos os setores, uma tarefa realizada no presente no doutorado (Figura 

5.26).  

As constatações feitas no mestrado a respeito da indústria lítica dos setores 

Esc. 3 – Sul e Norte se mantiveram de pé. Trata-se de uma indústria lítica 

relativamente homogênea e contínua desde a superfície até o nível inferior da 

escavação, variando significativamente apenas em termos quantitativos. Além 

de milhares de peças de refugo encontraram-se instrumentos lascados tanto de 

forma uni- quanto bifacialmente, com destaque para as dezenas de pontas de 

projétil de pedra, representando 66% de todos os instrumentos coletados nesse 

setor.  

Todos os níveis arbitrários, com exceção do primeiro e dos dois últimos, 

apresentaram pontas de projétil de pedra, totalizando 44 peças para esse setor 

(Esc. 3 – Sul). Para os setores Esc. 3 – Sul e Norte ainda foram coletados, no 

total, 17 fragmentos menores de pontas de projétil, entre fragmentos distais, 

mesiais e proximais.  

Isso significa que os outros tipos de instrumentos presentes no depósito 

(21 peças) estão sempre acompanhados por pontas de projétil (Figura 5.27). Os 

instrumentos unifaciais e os outros bifaciais apresentam uma variabilidade de 

formas e foram organizados em diferentes tipos. Existem lascas com gumes 

retocados unifacial e bifacialmente (facas), raspadores laterais (raspadeiras) e 

uma variedade de formas de peças unifaciais formatadas e retocadas agrupadas 

em três tipos: raspadores trapezoidais (fragmentado ou de formato indefinido), 

raspadores circulares e raspadores alongados. No presente setor não foram 

coletados instrumentos brutos, como percutores, por exemplo. 
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Figura 5.27: Gráfico mostrando a quantidade de instrumentos unifaciais e bifaciais nos níveis 
arbitrários do setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 

 

 
 

Figura 5.28: Gráfico mostrando a relação percentual da quantidade dos diferentes tipos 
de instrumentos por matéria-prima provenientes do setor Esc.3 – Sul. 

 

O raspador unifacial alongado é o que mais se parece com a forma plano-

convexa das lesmas. Entretanto, os raspadores alongados encontrados junto 
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com as pontas de projétil não apresentam uma formatação intensiva comumente 

observada nas lesmas e nem as proporções observadas nelas, sendo, em geral, 

mais largos e menos espessos que o plano-convexo “clássico”. Nesse sentido, 

não se acredita que os raspadores alongados desse setor, nem do setor vizinho 

(Esc. 3 – Norte), podem ser classificados como sendo “plano-convexos” ou 

“lesmas”.  

Além das 44 pontas de projétil (com integridade de mais de 75%) na Esc. 

3 – Sul, esse setor forneceu ainda 14 instrumentos unifaciais e 7 bifaciais. Entre 

os unifaciais predominam os tipos de raspadores sem formatação definida 

(raspadores trapezoidais); entre os bifaciais predominam os gumes (facas). Em 

termos de matéria-prima utilizada para a fabricação de instrumentos, 

predominam o quartzito (56%) e o quartzo (35%) 

No que concerne às pontas de projétil, observa-se relativamente poucas 

variações, em geral sendo de tamanho relativamente reduzido, com pedúnculo 

reto ou convexo e aletas obtusas. Variações podem ser observadas 

ocasionalmente em relação a uma ou outra característica, principalmente nos 

níveis mais densos como o nível 65-75 cm. Aqui existe, por exemplo, uma ponta 

com um pedúnculo circular (Figura 5.29).  

 

 
 

Figura 5.29: Foto com pontas de projétil de quartzito preto coletadas nas 
escavações na Gruta do Marinheiro; nota-se a ponta à esquerda com pedúnculo 
circular, enquanto as outras duas também apresentam a mesma tendência (Foto: 

Cyro Soares). 
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Figura 5.30: Desenhos de pontas de projétil provenientes do setor Esc. 3 – Sul; de 
erquerda para direita e de cima para baixo, representam os NP’s 3727, 2540B, 
3699, 3661, 2540H, 3675A, 3692, 3705, 3693, 3703, 2540C e 2542 (Desenhos: 

Marcos Brito). 
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As pontas de projétil da Gruta do Marinheiro foram caracterizadas por 

outros pesquisadores (OKUMURA& ARAUJO, 2014) como sendo relativamente 

pequenas e com pedúnculo relativamente grande em relação ao resto da peça, 

indicando que elas foram regularmente reavivadas, uma forma de prolongar a 

vida útil da peça (curadoria). 

Na tabela a seguir (Figura 5.31) foram sintetizadas as principais 

características das 44 peças coletadas no setor Esc.3 – Sul. 

 

     NP Nível Mat.-prim. Suporte Comp.máx.  Larg. Máx. Esp. Máx. Pedúnculo Aleta Integridade  

1 2534 35-45 Quartzito Lasca 2,6  1,24  0,66  Reto  Obtusa 100%  

2 2523 45-55 Quartzo  Lasca 2,4 (est.) 1,4 0,54 Convexo Obtusa 80% 

3 2524 45-55 Quartzo Lasca 3,5 (est.) 1,44 0,58 Reto Obtusa 80% 

4 2527 45-55 Quartzito Lasca 3,0 (est.) 1,53 0,5 Bifurcado Obtusa 95% 

5 2533bis 45-55 Quartzito Plaqueta 3,16 1,84 0,38 Reto Obtusa 95% 

6 2533 45-55 Quartzo  Lasca 2,86  1,31  0,65  -  Obtusa  90%  

7 2344 55-65 Quartzito Plaqueta 4,1 (est.) 1,87 0,52 Convexo Obtusa 90% 

8 2356 – A 55-65 Quartzo Lasca 2,3 1,1 0,5 Convexo 
Obtusa  
circular 100% 

9 2359 55-65 Quartzo  Lasca 2,5 (est.)  1,03  0,46  Reto  Ausente  80%  

10 2356 55-65 Quartzito Plaqueta  2,5 (est.)  1,24  0,26  Convexo  Obtusa  90%  

11 2540 – A 65-75 Quartzito Plaqueta 2,8 (est.) 1,8 0,51 - Obtusa 80% 

12 2540 – B 65-75 Quartzito Lasca 2,9 (est.) 1,53 0,59 - 
Obtusa 
circular 90% 

13 2540 – C 65-75 Quartzito Plaqueta 5,7 (est.) 2,3 0,6 Convexo Obtusa 
circular 90% 

14 2542 65-75 Quartzito Lasca 5,23 1,79 0,54 Convexo Reta 100% 

15 2540 – D 65-75 Quartzito Plaqueta 2,8 1,6 0,6 Reto Obtusa 100% 

16 2540 – E 65-75 Quartzo Lasca 3,2 (est.) 1,8 0,7 Reto Obtusa 80% 

17 3666 65-75 Quartzo Lasca 3,1 (est.) 1,5 0,4 Reto Obtusa 75% 

18 3661 65-75 Quartzo Lasca 3,56 1,9 0,69 Reto Reta 100% 

19 3675 – A 65-75 Quartzito Lasca 5,0 (est.) 1,94 0,73 Convexo Obtusa 90% 

20 2540 – G 65-75 Quartzo Lasca 2,04  1,32  0,47  Reto  Obtusa  100%  

21 2540 65-75 Quartzo Lasca  4,8 (est.)  1,6  0,88  Reto  Obtusa  90%  

22 2540 – H 65-75 Quartzito Lasca  4,2  1,82  0,55  Reto  Obtusa  99%  

23 3693 75-85 Quartzito Plaqueta 4,0 (est.) 1,76 0,5 Convexo Obtusa 90% 

24 3686 75-85 Quartzo Lasca 2,59 1,59 0,8 Reto Obtusa 98% 

25 3691 75-85 Quartzito Lasca 3,93 1,5 0,64 Reto Obtusa 100% 

26 3692 75-85 Quartzito Lasca 4,22 1,58 0,72 Convexo Obtusa 100% 

27 3699 75-85 Quartzo Lasca 2,8 (est.) 1,35 0,38 - Obtusa 90% 

28 3700 75-85 Quartzo  Lasca 2,9 1,8 0,68 Reto Obtusa 100% 

29 3702 75-85 Quartzito Plaqueta 2,8 (est.) 1,67 0,3 - Obtusa 90% 

30 3703 75-85 Quartzito Plaqueta - 2 0,6 - 
Obtusa 
circular 80% 

31 3705 75-85 Quartzito Plaqueta 3,2 (est.) 1,88 0,42 - Obtusa 90% 

32 3688 75-85 Quartzito Lasca  3,1 (est.)  1,3  0,45  Convexo  Obtusa 90%  

33 3718 85-95 Quartzo  Lasca 2,2 (est.) 1,37 0,44 - Obtusa 90% 



237 

 

34 3722 85-95 Quartzo  Lasca - 1,76 0,47 - Obtusa 75% 

35 3726 85-95 Quartzito Lasca 3,4 (est.) 1,64 0,64 Reto Obtusa 95% 

36 3727 85-95  Quartzo  Lasca 3,0 (est.) 1,28 0,55 Reto Obtusa 95% 

37 3728 85-95 Argilito? Lasca 2,22 1,14 0,29 Reto Ausente 100% 

38 3730 85-95 Quartzo Lasca 2,1 1,4 0,4 Convexo Obtusa 95% 

39 3735 95-105 Quartzo  Lasca 3,0 (est.) 1,5 0,8 - - 95% 

40 3743 95-105 Quartzito Lasca 2,35 1,5 0,56 - 
Obtusa 
circular 95% 

41 3748 95-105 Quartzo  Lasca 3,2 1,14 0,45 Convexo Ausente 100% 

42 3750 95-105 Quartzito  Lasca 2 (est.)  1,27  0,55       Reto  Obtusa  90%  

43 3749 95-105 Quartzo  Lasca - 1,94 0,69 Reto 
Obtusa-
circular 80% 

44 3767 105-115 Quartzito Lasca  4,22  2,44  0,77  Reto  Obtusa  100%  
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Figura 5.32: Desenho do contorno das 44 pontas de projétil provenientes do setor Esc. 3 
– Sul, apresentadas por nível arbitrário e em uma escala igual para todas elas. 
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Figura 5.33: Foto de instrumentos unifaciais de quartzito (foto superior); foto e desenho 
de gume bifacial (linha inferior); todas as peças são provenientes do setor Esc. 3 – Sul da 

Gruta do Marinheiro. 
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.

 
 

Figura 5.34: Tabela com a relação dos instrumentos unifaciais e bifaciais (sem pontas) 
coletados no setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro (*Sem eixo tecnológico). 
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Material lítico: refugo. 

 

Nesse setor obteve-se 13552 peças de refugo (33,8 kg) que foram 

analisadas por matéria-prima, tipo de refugo (lasca, fragmento de lasca, núcleo 

e fragmento diverso) e tamanho de lasca (micro-lasca, lasca pequena, lasca 

média e lasca grande).  

Como foi colocado anteriormente, as variações mais significativas foram 

observadas para as matérias-primas e os grupos de tamanhos de lasca inteira, 

e por isso não foram relacionadas aqui as proporções existentes entre os 

diferentes tipos, o que, entretanto, poderá ser verificado, uma vez que as tabelas 

referentes a esses dados se encontram em anexo.  

Assim como no setor Esc. 1, desse mesmo sítio (Gruta do Marinheiro), 

predominam para as matérias-primas líticas, em termos quantitativos, quartzo 

(37%) e chert (34%), seguidos por quartzito (20%). Em menor quantidade existe 

sílex diverso (7%) e o grupo de argilitos/mat. ferruginoso (2%). Peças de calcário 

estão ausentes nesse setor (Figura 5.35).   

 

 
Figura 5.35: Gráfico com relação percentual da quantidade de refugo por matéria-prima do 

setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
 

 

A partir da comparação entre a quantidade de peças e a variação do peso 

para cada matéria-prima observou-se que o quartzo, apesar de ser mais 

frequente, apresenta peças menores e, por isso, mais leves do que as outras 

matérias-primas (Figuras 5.36 e 5.37).  
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Isso pode estar relacionado à própria característica da matéria-prima, mas 

também pode ter a ver com os propósitos dos lascadores. Já que o tamanho do 

quartzo é em geral mais reduzido que as outras matérias-primas e amplamente 

disponível, foi talvez escolhido de forma intencional para fabricar peças menores, 

como as pontas de projétil, por exemplo.  

Uma característica que se observou, também em outros setores, com 

relação ao chert, é que o seu peso geralmente é maior do que o do quartzo e o 

do quartzito (Figura 5.36). Isso tem a ver com o fato de que o chert, sendo uma 

matéria-prima encontrada amplamente no carste, apresenta refugo de maiores 

dimensões (as fontes estão dispersas, mas próximas aos sítios). Vale lembrar 

também que existe apenas uma ponta de projétil de chert preto (da variedade 

mais fina e homogênea), identificada na Gruta do Marinheiro (setor Esc.3 – 

Norte), ou seja, não era a primeira escolha de matéria-prima para ser utilizada 

no lascamento bifacial fino necessário à produção da ponta de projétil. De forma 

geral, observa-se com mais frequencia instrumentos unifaciais mais simples 

(raspadores e gumes) dessa matéria-prima.     

 

 
Figura 5.36: Gráfico com relação percentual do peso do refugo por matéria-prima do setor Esc. 

3 – Sul da Gruta do Marinheiro. 
 

No que concerne à variabilidade das matérias-primas ao longo dos níveis 

arbitrários, percebe-se a persistência das principais matérias-primas, mesmo 

que com flutuações, desde os níveis superiores aos inferiores (Figura 5.37). 

O pico de alta na concentração de material que ocorre no nível 45-55 cm 

pode estar relacionado à presença de uma bacia de gotejamento relativamente 
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funda no local, com mais de 10 cm de profundidade. O fundo desta bacia 

correspondia, aproximadamente, ao início do nível 45-55 cm, enquanto os níveis 

acima deste (níveis 25-35 e 35-45 cm) terminavam nas paredes (limites) dessa 

mesma bacia. Isso significa que os níveis superiores do setor Esc. 3 – Sul (níveis 

25-35 e 35-45 cm) já tinham sido parcialmente erodidos e que, enquanto parte 

do solo desses níveis foi removido, levado para dentro da cavidade, as peças 

líticas contidas originalmente neles, mais pesadas que o solo, tenderam a se 

acumular no fundo da bacia. Essa seria a explicação mais plausível para a baixa 

densidade de material nos níveis superiores e a alta densidade no nível 45-55 

cm.  

 

 

Figura 5.37: Nos dois gráficos é possível ver a variação da quantidade das peças por matéria-
prima ao longo dos níveis arbitrários. 

 

As 5458 lascas inteiras do setor Esc.3 – Sul (11,4 kg), ou cerca de 40% da 

amostra total do refugo, foram separadas em quatro grupos de tamanho, sempre 

por tipo de matéria-prima, conforme apresentado no Capítulo I. 

As lascas pequenas (entre 1 e 2,5 cm de comprimento segundo eixo 

tecnológico) e micro-lascas (até 1 cm de comprimento) juntas representam 90% 

das lascas inteiras nesse setor (Figura 5.38). Considera-se esse dado um 

demonstrativo da pequena escala dessa indústria, associada a um setor onde 

se obteve 44 pontas de projétil.  
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Figura 5.38: Relação percentual entre a quantidade de lascas por grupo de tamanho. 

 

Acredita-se ainda que as proporções das micro-lascas por matéria-prima 

podem indicar uma tendência: a fabricação ou manutenção de peças maiores ou 

menores. Como se verá, em comparação com outros setores, a frequencia de 

39% das micro-lascas no setor Esc.3 – Sul pode ser considerada relativamente 

alta. Entre as principais matérias-primas observa-se que 55% das lascas de 

quartzo, 45% das lascas de quartzito e 21% das lascas de chert são micro-lascas 

(Figura 5.39).  
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Figura 5.39: Esc.3 – Sul: proporções entre as lascas por grupo de tamanho para as diferentes 
matérias-primas. 
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Restos faunísticos. 

 

 Foram coletadas 223 peças de fauna nesse setor (44 gramas). Os 

mamíferos predominam, representando cerca de 96% do total da amostra. Entre 

a classe de Mammalia foram identificadas ossos de veado (1 peça), rato (1 peça) 

e tatu (24 peças). A maioria representa ossos diversos que não puderam ser 

especificados. Não existem ossos de peixe nesse setor, o que está em forte 

contraste com os setores Esc. 1 e Esc. 4 da Gruta do Marinheiro, ambos 

localizados em áreas melhor protegidas das intempéries e onde - principalmente 

no setor Esc. 4 - dezenas de ossos de peixe foram identificadas (Figuras 5.40 e 

5.41). 
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Figura 5.40: Tabela e gráficos com a frequencia da quantidade de fauna por classe e nível. 
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Figura 5.41: Tabela e gráfico com a relação dos ossos de mamíferos. 
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Solos. 
 

O teor mais alto do Fósforo (1177 mg/kg), indicador da presença de lixo de 

cozinha, no nível 75-85 cm, coincide com uma maior densidade da fauna (ossos 

de mamíferos) e com uma alta na quantidade de material lítico lascado. Isso 

deve ter ocorrido anterior a 8780 ± 35 anos AP, uma datação obtida no mesmo 

setor, um nível acima deste (65-75 cm). Ou seja, a alta do Fósforo poderá aqui 

ser relacionada à maior densidade dos restos faunísticos.  

No que concerne aos outros elementos, eles diminuem em densidade antes 

que os vestígios líticos também começam a desaparecer depois do nível 105-

115 cm. O Potássio tem uma alta no nível 55-65 cm e vai decrescendo já depois 

do nível 75-85 cm, um decréscimo que também foi observado (no mesmo nível) 

para os elementos Cálcio e Carbono. O Magnésio se mantém relativamente 

estável ao longo de todo o pacote (Figuras 5.42 e 5.43). 

 

GRUTA DO MARINHEIRO: Resultados da análise química de solos 

NP Setor Nível 
Cor    

(Tabela 

Munsell) 

ELEMENTOS 

Potássio 

(mg/kg) 
Fósforo 

(mg/kg) 
Cálcio 

(%) 
Magnésio 

(%) 
Carbono 

(%) 

3805 Esc 3 – Sul 25-35 7.5YR4/3 162 473 1,51 0,23 3,47 

3806 Esc 3 – Sul 35-45 7.5YR3/4 150 460 1,56 0,18 3,34 

3807 Esc 3 – Sul 45-55 7.5YR3/4 128 557 1,54 0,16 3,48 

3808 Esc 3 – Sul 55-65 7.5YR3/4 334 740 1,85 0,17 3,33 

3809 Esc 3 – Sul 65-75 7.5YR3/3 142 1083 2,46 0,21 3,11 

3810 Esc 3 – Sul 75-85 7.5YR3/4 136 1177 2,17 0,25 2,65 

3811 Esc 3 – Sul 85-95 7.5YR4/4 86 497 0,81 0,22 0,86 

3812 Esc 3 – Sul 95-105 5YR4/4 50 98 0,49 0,18 0,38 

3815 Esc 3 – Sul 105-115 5YR4/6 42 40 0,38 0,12 0,95 
 

Figura 5.42: Tabela com os resultados da análise química de solos provenientes do setor Esc. 
3 – Sul. 
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Figura 5.43: Gráficos com a densidade dos cinco elementos analisados por nível arbitrário 

(Esc.3 – Sul). 
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5.2.1.4 – Setor Escavação 3 – Norte (5m²). 

 

Cronologia. 

 

Em termos de estratigrafia apresenta as mesmas características que o 

setor vizinho Esc.3 – Sul. Apesar da coleta de carvões também nesse setor, não 

foram realizadas datações radiocarbônicas aqui. Acredita-se que, pela 

proximidade, esse setor deve apresentar características comparáveis com a do 

setor Esc. 3 – Sul, não só na cronologia, mas também em termos da indústria 

lítica e da fauna, o que foi confirmado pelas análises realizadas. 

 

 
 

Figura 5.44: Foto da escavação em progresso no setor Esc. 3 – Norte da Gruta do Marinheiro. 
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Material lítico: instrumentos. 

 

No setor Esc.3 – Norte foram obtidos 36 instrumentos no total, sendo que 

7 instrumentos unifaciais e 29 pontas de projétil bifaciais. Como no setor vizinho 

(Esc.3 – Sul), as pontas de projétil são os instrumentos mais abundantes (80%) 

e aparecem na maioria dos níveis arbitrários. As características descritas para 

as pontas de projétil no setor Esc. 3 – Sul também valem para o setor Esc. 3 - 

Norte.  

No que concerne aos tipos de instrumentos, esse setor tem uma 

variabilidade um pouco menor do que o setor vizinho, não apresentando alguns 

tipos de peças unifaciais, como raspadores laterais e circulares. Em termos de 

matéria-prima predominam os instrumentos de quartzito (63%), seguido por 

aqueles de quartzo (22%), a mesma tendência que foi observada no setor Esc. 

3 – Sul (Figuras de 5.45 a 5.54). 

 

 
Figura 5.45: Gráfico com a relação da quantidade dos diferentes tipos de instrumentos por 

nível no setor Esc.3 – Norte. 
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Figura 5.46: Gráfico com os diferentes tipos de instrumentos por matéria-prima no setor Esc. 3 
– Norte; um percutor de quartzito não foi inserido aqui no gráfico. 

 

 

Figura 5.47: Foto de pontas de projétil de quartzito coletadas nos setores Esc. 
3 – Sul e Norte (Foto: Cyro Soares). 
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Figura 5.48: Desenhos de pontas de projétil do setor Esc. 3 – Norte – NP’s 2534, 2316, 2303, 
2326 e 2315 (Desenhos: Marcos Brito). 
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  NP Nível Matéria-
prima Suporte Comp.   

(cm) Larg. Máx. Esp. 
Máx. Pedúnculo Aleta Integridade 

estimada 

1 2522 – A 10-20cm Quartzito - 3,5 (est.) 1,7 0,3 - Obtusa 80% 

2 2522 – B 10-20cm Quartzito -   1,8 (est.) 1,2 0,45 Reto Obtusa 90% 

3 2303 25-35 Quartzito Plaqueta 3,6 (est.) 1,7 0,24 Apontado Obtusa 95% 

4 2334 35-45 Quartzito Lasca 3,67 2,83 0,54 Convexo Obtusa 100% 

5 2315 35-45 Quartzito Plaqueta 4,55 2 0,46 Convexo Obtusa 95% 

6 2316 35-45 Quartzito - 2,9 1,33 0,46 Reto Obtusa 100% 

7 2317 35-45 Quartzo Lasca 2,42 1,07 0,4 Reto Obtusa 90% 

8 2319 – A 35-45 Quartzito Lasca 2,7 (est.) 1,4 0,32 Reto Obtusa 90% 

9 2319 – B 35-45 Quartzo Lasca 3,13 1,5 0,6 Convexo Obtusa 95% 

10 2319 – C 35-45 Quartzito Lasca 2,7 (est.) 1,45 0,56 Convexo Obtusa 95% 

11 2319 – D 35-45 Quartzito Plaqueta 3,3 1,2 0,47 Convexo Obtusa 100% 

12 2319 – E 35-45 Quartzo Lasca 3,4 1,1 0,56 Convexo - 95% 

13 2319 – F 35-45 Quartzito - 2,2 (est.) 1,55 0,55 Convexo Obtusa 90% 

14 2327 45-55 Quartzo Lasca 2,2 1,36 0,5 Convexo Obtusa 100% 

15 2330 45-55 Quartzito Lasca 4,1 (est.) 1,54 0,5 Convexo Obtusa 95% 

16 2332 45-55 Quartzo Lasca 2,6 (est.) 1,54 0,41 - Obtusa 90% 

17 2335 45-55 Quartzito Lasca 2,7 (est.) 1,43 0,36 Reto 
Obtusa – 
circular 90% 

18 2338 – A 45-55 Quartzito Lasca 2,9 (est.) 1,3 0,4 Convexo Obtusa – 
circular 

95% 

19 2341 45-55 Quartzo Lasca 2,38 1,27 0,46 Reto Obtusa – 
circular 95% 

20 2342 45-55 
Chert 
fino Lasca 2,5 1,46 0,55 Convexo Obtusa 100% 

21 2343 45-55 Quartzito Plaqueta 3,78 1,67 0,54 Convexo Obtusa 95% 

22 2326 45-55 Quartzito  Lasca 4,35  1,53  0,7  Reto  Obtusa  100%  

23 3784 55-65 Quartzo Lasca  1,89  1,4  0,6  Convexo  Obtusa  80%  

24 3775 55-65 Quartzo Lasca  1,95  1,56  0,44  Reto  Obtusa  100%  

25 3777 55-65 Quartzito  Lasca 2,25  1,2  0,45  Apontado  Obtusa  100%  

26 3778 55-65 Quartzito Lasca       2,8  1,74  0,53  Convexo  Obtusa  95%  

27 3789 55-65 Quartzito Lasca  2,9  1,62  0,4  Reto  Obtusa  95%  

28 3772 55-65 Quartzito  Lasca 3,7  1,9  0,74  Reto  Obtusa  99%  

29 3802 85-95 Quartzito  Lasca 2,8  1,68  0,54  Reto Obtusa  100%  

 
Figura 5.49: Tabela com os dados das pontas de projétil coletadas no setor Esc. 3 – Norte. 
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Figura 5.50: Desenho do contorno das 29 pontas de projétil provenientes do setor Esc. 3 
– Norte, apresentadas por nível arbitrário e em uma escala igual para todas elas. 
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Figura 5.51: Desenho de raspador do tipo alongado proveniente do setor Esc. 3 – Norte 
(Desenho: Marcos Brito). 

 

Figura 5.52: Desenho de raspador do tipo alongado proveniente do setor Esc. 3 – Norte 
(Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.53: Desenho de raspador do tipo trapezoidal (com gume côncavo ou em coche), 
proveniente do setor Esc. 3 – Norte (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.54: Tabela com os dados dos 7 instrumentos unifaciais do setor Esc. 3 – Norte. 
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Instrumentos brutos. 

 

Nesse setor foi encontrado também um percutor/bigorna em forma de seixo 

de quartzito vermelho no nível 25-35 cm (Dimensões: comprimento = 8,3 cm; 

largura = 6,7 cm; espessura = 3,3 cm; Peso = 254 gramas).  

 

 

 
Figura 5.55: Foto de percutor coletado no setor Esc. 3 – Norte. 
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Material lítico: refugo. 

 

Este setor representa uma continuação do setor Esc.3 – Sul situado na 

linha de goteira na Gruta do Marinheiro e, portanto, a expectativa em relação ao 

refugo, classificado aqui apenas em grupos de matéria-prima, foi a de encontrar 

mais semelhanças do que diferenças com o setor vizinho, o que de fato foi 

confirmado.  

Foram coletadas 10494 peças de refugo (24,3 kg) e o quartzo é aqui 

também mais frequente, em termos quantitativos, em comparação com as outras 

matérias-primas, representando 40% da amostra lítica. A principal diferença com 

o setor Esc. 3 – Sul está no quartzito que, com 28%, tem um pouco mais de 

peças que chert (25%), uma inversão em relação ao setor vizinho onde o chert 

estava mais presente que o quartzito. No que concerne ao peso, o chert continua 

sendo aqui também a matéria-prima mais pesada, representando 43% do peso 

da amostra total de lítico do setor Esc.3 – Norte (Figura 5.57). 

Olhando para a distribuição das matérias-primas, observa-se a 

continuidade de todas as matérias-primas ao longo dos níveis arbitrários, com 

uma maior densidade para os níveis intermediários, entre o níveis 35-45 cm e 

55-65 cm (Figura 5.58).  

 

Figura 5.56: Desenho de núcleo com três planos de percussão e um formato que tende para o 
piramidal, proveniente do setor Esc. 3 - Norte. Trata-se de um dos poucos núcleos que não são 
do tipo “bipolar de quartzo” que foram coletados em contexto arqueológico (Desenho: Marcos 

Brito). 
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Figura 5.57: Gráficos mostrando a frequencia da quantidade de peças e do peso do refugo 

para o setor Esc.3 – Norte da Gruta do Marinheiro. 
  

40%

25%

28%

7%

0%
0%

Esc. 3 - Norte: percentual da quantidade de refugo por 
matéria-prima.

quartzo

 chert

 quartzito

 silex diverso

 mat ferruginoso

 argilito

16%

43%

34%

6%

1%
0%

Esc. 3 - Norte: percentual do peso de refugo por matéria-
prima.

quartzo

 chert

 quartzito

 silex diverso

 mat ferruginoso

 argilito



263 

 

 
 

 
 

 

Figura 5.58: Tabela e gráficos com a relação do refugo por matéria-prima e nível para o setor 
Esc. 3 - Norte; uma lasca de rocha ígnea não consta na relação porque trata-se de uma peça 

única. 
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Restos faunísticos. 

 

O setor Esc. 3 – Norte revelou 114 peças (30 gramas) de restos faunísticos 

onde foram identificadas apenas duas classes. Uma de invertebrado 

(Gastrópoda) e outra de vertebrado (Mammalia). Entre esta classe foi possível 

distinguir ossos de cervídeo (6 peças), rato (1 peça) e tatu (11 peças), as 

mesmas que foram identificadas para o setor Esc. 3 – Sul vizinho. A maioria dos 

fragmentos ósseos, entretanto, não puderam ser especificados e foram 

classificados como “fragmentos diversos”, representando 84% do total (Figuras 

5.59 e 5.60).   

 

 
Figura 5.59: Tabela e gráfico mostrando a distribuição da fauna por classe e nível no setor 

Esc. 3 – Norte. 
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Figura 5.60: Tabela e gráfico mostrando a relação dos ossos de mamíferos identificados e o 

resto que foi agrupado como “fragmentos diversos”, todos provenientes do setor Esc. 3 – Norte. 
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5.2.1.5 – Setor Escavação 4 (4m²). 

 

Cronologia. 

 

Ao contrário dos pontos menos protegidos localizados na linha de 

gotejamento de água, como acontece na Escavação 3 que apresenta um pacote 

arqueológico homogêneo, observa-se na Escavação 4 uma nítida sucessão de 

cinco unidades estratigráficas, todas predominantemente argilosas.  

A presença de vestígios arqueológicos abrange as quatro camadas 

superficiais (Camadas II, III, IV e V) e a porção superior da camada inferior 

(Camada I), atingindo, em média, 90 cm de profundidade. Com exceção de sua 

porção superior, a Camada I é toda estéril, bastante compactada e escura 

apresentando também blocos maiores de calcário (matacões).  

Durante a escavação notou-se a ocorrência de locais menos compactados 

(mais fofos) do que outros até cerca de 50 cm de profundidade, principalmente 

na porção norte e noroeste da quadra. Essa situação sugeriu, portanto, que o 

pacote foi remexido (possivelmente escavado), o que foi confirmado pelas duas 

datações radiocarbônicas obtidas nos níveis 20-30 cm e 40-50 cm, ambas 

remetendo ao final do período pré-colonial (associadas a grupos ceramistas).  

A partir do nível 60-70 cm foi também possível ver nitidamente o contorno 

de dois buracos de porte, nos setores Esc. 4 – NE e SW, com até 15 cm de 

diâmetro e afunilando, contendo carvões e fragmentos de cerâmica pré-colonial, 

ambos atingindo o fundo com cerca de 75 cm de profundidade.  

Duas pontas de projétil de pedra foram encontradas na Camada IVa, 

enquanto um plano-convexo “clássico” foi coletado na Camada I (parte superior 

dela), associado às cinzas da Camada II. A Camada III, de cor amarelada, 

encobre esse conjunto, separando-os da Camada IVa, bastante perturbada, 

onde foram encontradas as referidas pontas de projétil. 

Existe apenas uma datação mínima de 9510 ± 40 anos AP (Beta 337003) 

para o material localizado nas Camadas I e II aos quais estava associado o 

plano-convexo. O carvão dessa data foi coletado da peneira em nível onde 

existia a presença tanto da Camada I quanto da Camada IV e não se sabe com 

certeza a qual das duas a datação se refere (Figuras 5.61 e 5.63).  
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Setor – NP Sítio Tipo 
Data 

Radiocarbônica 
(não calibradas) 

Nível Código 
Laboratório 

Escavação  4 
3848 

Gruta do 
Marinheiro Carvão 270 ± 30 AP 

20-30 cm 
(carvão do nível) Beta 337000 

Escavação 4 
3928 

Gruta do 
Marinheiro Carvão 400 ± 30 AP 

40-50 cm 
(z=47cm) Beta 337001 

Escavação 4 
3964 

Gruta do 
Marinheiro Carvão 9460 ± 40 AP 

60-70 cm 
(z=69cm) Beta 337002 

Escavação 4 
4006 

Gruta do 
Marinheiro Carvão 9510 ± 40 AP 

80-90 cm 
(carvão do 

nível) 
Beta 337003 

 
Figura 5.61: Relação das quatro datações radiocarbônicas obtidas para o setor Esc. 4. 

 

 
 

Figura 5.62: Foto com vista geral para o setor Esc. 4 (Foto: Cyro Soares). 
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Figura 5.63: Perfil da Parede Norte e Leste do setor Esc.4: os vestígios aparecem a partir da 
porção superior da Camada I (Fotos: Cyro Soares). 
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Material lítico: instrumentos. 

 

A análise do material lítico do setor Escavação 4 se concentrou no 

quadrante NE (1m²), de onde saíram quase todos os instrumentos desse setor 

(12 peças), entre peças lascadas unifaciais e bifaciais e instrumentos brutos 

(percutores). A maioria é feita de quartzito (8 peças), mas também existem 2 de 

quartzo, uma de sílex diverso e uma de material ferruginoso (um percutor).  

Os níveis superiores da Escavação 4 estavam perturbados, principalmente 

em sua porção norte, apresentando inclusive fragmentos cerâmicos em um 

mesmo nível arbitrário (nível 30-40) que duas pontas de projétil (Figura 5.65).  

Os níveis inferiores, começando no nível 60-70 cm no quadrante NE, de 

certa forma “selados” por uma camada amarela, de provável origem coluvial 

(Camada III), apresentaram a maior quantidade e variedade de vestígios, 

inclusive um plano-convexo ou lesma (Figura 5.68). A maior densidade de 

material, tanto de refugo quanto de instrumentos, foi observada para os níveis 

70-80 e 80-90 cm (Figura 5.64). 

 

 
 

Figura 5.64: Relação dos instrumentos recuperados no setor Esc. 4 – NE com a localização de 
cada tipo por nível arbitrário; nota-se que a presença de pontas de projétil de pedra se restringe 
à porção superior do depósito; o “plano-convexo” indicado representa 2 raspadores alongados 

que se parecem com plano-convexos típicos.  
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Figura 5.65: Desenho de ponta de projétil de quartzito coletada no 

nível 30-40 cm do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro 
(Desenho: Marcos Brito). 

 
 

  NP Nível Matéria-
prima 

Suporte Comp.   
Máx.(cm) 

Larg. Máx. Esp. 
Máx. 

Pedúnculo Aleta Integridade 
estimada 

1 3903 30-40cm Quartzito Lasca 3,8 1,6 0,5 Convexo Obtusa 100% 

2 3904 30-40cm Quartzo Lasca 3,1 1,3 0,7 Reto Ausente 90% 

 
Figura 5.66: Tabela com os dados das duas pontas de projétil encontradas no nível 30-40 

cm do setor Esc.4 – NE da Gruta do Marinheiro. 
 

 

 
Figura 5.67: Desenho de raspador alongado que lembra um “mini” plano-convexo, proveniente 

do nível 70-80 cm da Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.68: Desenho de plano-convexo “típico” proveniente do nível 80-90 cm do setor Esc. 4 
– NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 

 

 
Figura 5.69: Desenho de raspador do tipo trapezoidal proveniente do nível 70-80cm do setor 

Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.70: Desenho de raspador do tipo trapezoidal proveniente do nível 80-90cm do setor 

Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
 

 
Figura 5.71: Desenho de gume bifacial proveniente do nível 80-90cm do setor Esc. 4 – NE da 

Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.72: Tabela com a relação dos instrumentos lascados unifacial e bifacialmente 
(excluindo as pontas de projétil). 
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Instrumentos brutos. 

 

Alguns batedores foram encontrados na Esc. 4 da Gruta do Marinheiro que 

representam seixos pesados com marcas nas suas extremidades, um deles de 

uma matéria-prima ferruginosa e densa. Os quebra-côcos são encontrados em 

praticamente todos os sítios, frequentemente em superfície e sobre blocos de 

calcário, apresentando uma ou mais depressões em uma ou mais faces de um 

mesmo bloco.  

 

NP setor nível forma 
matéria-

prima 
peso 

(gramas) 
comprimento 

(cm) 
largura espessura 

3948 Esc. 4 - NE 50-60 circular Quartzito 
vermelho 114 5,1 5 3,2 

3971 Esc. 4 - NE 60-70 oval mat. 
ferruginoso 334 7,9 4,9 3,4 

 
Figura 5.73: Tabela com a relação dos dois percutores coletados no setor Esc. 4 – NE. 

 

 

Figura 5.74: Desenho de percutor oval de material ferruginoso proveniente do 
nível 60-70 cm do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos 

Brito). 
 



275 

 

 
Figura 5.75: Desenho de percutor circular encontrado no nível 50-60cm do setor 

Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito). 
 

Para finalizar essa parte, foi inserida aqui uma foto de ponta de projétil 

fragmentada de osso que foi encontrada associada ao material lítico dos níveis 

inferiores do setor Esc. 4, portanto também ao plano-convexo, no nível 80-90 cm 

(setor Esc. 4 – SE). 

 

 
 

Figura 5.76: Foto de ponta de projétil fragmentada de osso e muito bem acabada, encontrada 
no nível 80-90cm do Setor Esc. 4 SE da Gruta do Marinheiro. 
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Material lítico: refugo. 

 

No setor Esc. 4, o quadrante NE (1m²) foi selecionado para ser estudado 

em função da presença maior de instrumentos nesse local, representando assim, 

de forma amostral, todo o setor. Aqui se obteve 2092 peças de refugo (5,8 kg) 

que foram analisadas por matéria-prima, tipo de refugo (lasca, fragmento de 

lasca, núcleo e fragmento diverso) e tamanho de lasca (micro-lasca, lasca 

pequena, lasca média e lasca grande).  

O setor Esc. 4 – NE destoa dos outros três setores com material lítico na 

Gruta do Marinheiro, apresentando algumas diferenças significativas, a começar 

pelas matérias-primas. O quartzito, com 40%, representa aqui a matéria-prima 

mais frequente (e não o quartzo), à frente do calcário (23%) e do quartzo (22%). 

Chert aparece apenas em quarto lugar com 10%, e cedeu o lugar de matéria-

prima com maior frequencia de peso para o calcário (silicificado), esse 

representando 50% do peso total (Figuras 5.77 e 5.78).  

 

 
Figura 5.77: Gráfico com a frequencia da quantidade do refugo por matéria-prima para o setor 

Esc. 4 – NE. 

22%

10%

40%

5%

23%
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quartzo

 chert
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Figura 5.78: Gráfico com a frequencia do peso do refugo por matéria-prima para o setor Esc. 4 

– NE. 
 

Quando se observa a distribuição vertical das matérias-primas nota-se uma 

diferença adicional em relação aos outros setores do sítio. Enquanto aqueles 

apresentam uma presença mais ou menos contínua ao longo dos níveis, 

percebe-se no setor Esc. 4 – NE um aumento significativo da densidade nos 

níveis inferiores (níveis 60-70 cm a 80-90 cm). Isso ocorre principalmente com 

relação ao quartzito que praticamente só é encontrado nos níveis mais profundos 

e está associado estratigraficamente ao acima referido plano-convexo. Essas 

peças líticas se encontram nas duas camadas mais profundas e relativamente 

bem delimitadas graças a uma camada intermediária de cor diferenciada 

(yellowish brown) que os encobre (Camada III).  
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Figura 5.79: Gráfico mostrando a quantidade de peças líticas (refugo) por matéria-prima e 
nível no setor Esc. 4 – NE; nota-se o aumento significativo de peças de quartzito nos níveis 

inferiores. 
 

Vale mencionar aqui a presença de um núcleo de quartzito, também 

localizado no fundo do setor Esc. 4 – NE (nível 80-90 cm). Trata-se de um 

pequeno núcleo que tende para uma forma “piramidal”, com um (1) plano de 

percussão (Figura 5.80).  

 
 

Figura 5.80: Desenho de núcleo de quartzito (NP 4014) encontrado no nível 80-90 cm do setor 
Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro (Desenho: Marcos Brito).  
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Esse tipo de artefato (o núcleo), em geral, está representado nos setores 

escavados por peças bipolares de quartzo (Figura 5.81). Outros tipos de núcleos, 

como aquele acima apresentado, são raros de serem encontrados em contexto 

estratigráfico. Outros formatos de núcleos foram vistos nos sítios pesquisados, 

entretanto, trata-se frequentemente de peças situadas em superfície ou nos 

condutos das cavernas, misturadas ao blocos de calcário, ou seja, sem contexto 

bem delineado.  

 

 
 

Figura 5.81: Núcleos bipolares de quartzo do setor Esc. 4 - NE. Todos 
são relativamente pequenos, sendo que o maior tem 3,9 cm de 

comprimento. 
 

Foram coletadas 1215 lascas inteiras (3,6 kg), representando quase 60% 

do total da amostra de refugo. A maior parte das lascas inteiras desse setor está 

representada por lascas pequenas, com comprimento entre 1 e 2,5 cm (63%), 

enquanto as micro-lascas representam “apenas” 24% da amostra total (Figura 

5.82), uma diminuição de 15% em relação às lascas inteiras do setor Esc.3 – 

Sul, onde se também analisou as lascas inteiras por grupo de tamanho. 

Proporcionalmente, as micro-lascas de todas principais matérias-primas 

(quartzo, chert e quartzito) estão aqui menos presentes do que no setor Esc. 3 – 

Sul. Destaca-se a diminuição das micro-lascas em quartzito, de 45%, no setor 

Esc. 3 – Sul, para 27% no setor Esc. 4 – NE; e para o chert, de 21% para 4%. 

Enquanto isso, o quartzo vai de 55% para 45% em termos de frequencia para as 

micro-lascas (Figura 5.83). 

Ou seja, percebe-se uma tendência em que se acredita que as peças que 

estejam sendo produzidas ou mantidas nesse local, que pode ser reduzida aos 
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níveis inferiores onde existem as concentrações mais significativas de material 

lítico, é, em média, maior do que aquelas que foram produzidas no setor Esc. 3 

– Sul. 

 
Figura 5.82: Gráfico mostrando a frequencia da quantidade de lascas inteiras por grupos de 

tamanho provenientes do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro. 
 

 

Figura 5.83: Gráfico mostrando a frequencia da quantidade de lascas inteiras por grupo de 
tamanho para cada matéria-prima encontrada no setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro. 
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Restos faunísticos. 

 

No setor Esc. 4, e aqui não só limitado ao quadrante NE como foi com o 

material lítico, mas abrangendo todo setor, foram coletadas 2030 peças de fauna 

(1,09 kg). Percebe-se que esse setor, em contraste com os setores Esc. 3 – Sul 

e Norte, apresenta uma amostra razoável de restos faunísticos, talvez porque se 

encontra em local totalmente abrigado e melhor protegido das intempéries, o que 

pode ter acarretado uma melhor preservação da fauna.  

Para os vertebrados foram identificadas peças das classes Aves, 

Mammalia, Osteichthyes (peixes com ossos) e Reptilia. Em relação aos 

invertebrados, identificaram-se conchas de Gastropoda e Bivalvia.  

Os fragmentos de concha de Gastropoda são maioria, representando 54% 

da amostra, seguida pelos ossos de Mammalia (39%) e de peixe (6%). Os 

fragmentos relacionados às classes Bivalvia e Reptilia foram poucos, 8 peças e 

1 peça, respectivamente (Figura 5.85).   

Enquanto os fragmentos de concha de Gastropoda são mais numerosos 

na porção superior do depósito arqueológico, os mamíferos dominam, em termos 

numéricos, os níveis inferiores onde, como se viu anteriormente, foi encontrada 

a maior densidade de material lítico nesse setor (Figura 5.84).  

 

 
Figura 5.84: Gráfico mostrando a quantidade de peças de fauna por classe ao longo dos níveis 

arbitrários do setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro. 
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Figura 5.85: Tabela e Gráficos com a relação dos restos faunísticos por classe para o setor 

Esc. 4. 
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Os fragmentos de ossos de mamíferos identificados foram (Figura 5.86): 

tamanduá bandeira (1 peça), Rodentia (5 peças), tatu (95 peças) e fragmentos 

diversos de mamíferos (689 peças).      

 

 
Figura 5.86: Relação dos ossos de mamíferos por classe. 

 

Com relação à classe Reptilia, apenas um fragmento de teiú foi identificado 

(Figura 5.87).  

 

 

Figura 5.87: Relação do osso de réptil identificado. 
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Esse setor se destaca por apresentar uma quantidade relativamente 

grande de ossos de peixes, desde o nível superior do setor Esc.4 (nível 0-10 cm) 

até o nível 70-80 cm. Apenas uma peça foi encontrada no nível 80-90 cm.  

Trata-se, praticamente, de fragmentos de peixes da ordem dos Siluriformes 

(85% do total de peças), sendo que apenas 17 peças que não puderam ser 

agrupadas nessa ordem foram identificadas (Figura 5.88 e 5.89).  

Entre os ossos de peixe encontrou-se também alguns representando a 

parte supra-occipital do crânio de Siluriformes, que se suspeita que tenham sido 

modificadas para serem utilizadas como pontas de projétil. Isso se deve ao fato 

que foram repetidamente (várias peças) quebradas de forma a produzir aletas e 

um pedúnculo, com uma ponta bifurcada natural. No entanto, acredita-se que 

essa questão ainda deve ser mais bem estudada para ser confirmada ou não 

(Figura 5.90).   

 

 
Figura 5.88: Relação da quantidade de ossos de peixe para o setor Esc. 4.  
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GRUTA DO MARINHEIRO - Escavação 4 
2513 Esc 4 - SW 10-20 cm supra occipital 10 
3844 Esc-4-NW 20-30 cm supra occipital 1 
3845 Esc-4-NW 20-30 cm pós cleitral 1 
3897 Esc-4-SE 30-40 cm processo supra occipital 1 
3897 Esc-4-SE 30-40 cm processo pós-cleitral 8 
3891 Esc-4-NW 30-40 cm acúleo dorsal 1 
3891 Esc-4-NW 30-40 cm aculeos laterais 5 
3891 Esc-4-NW 30-40 cm processo pós-cleitral 3 
3897 Esc-4-SE 30-40 cm processo supra occipital 1 
3897 Esc-4-SE 30-40 cm vértebra 1 
3897 Esc-4-SE 30-40 cm mandíbula 1 
3897 Esc-4-SE 30-40 cm pós cleitral 1 
3897 Esc-4-SE 30-40 cm acúleos laterais 1 
3914 Esc-4-SW 40-50 cm acúleos laterais 3 
3914 Esc-4-SW 40-50cm acúleo dorsal 1 
3931 Esc-4-NE 40-50 cm acúleos laterais 4 
3931 Esc-4-NE 40-50 cm acúleos dorsais 2 
3940 Esc-4-SE 50-60 cm  acúleo lateral 1 
3940 Esc-4-SE 50-60 cm  processo pós cleitral 3 
3935 Esc-4-SW 50-60 cm  pós cleitral 6 
3935 Esc-4-SW 50-60 cm  acúleos laterais 3 
3969 Esc-4 SE 60-70 cm acúleo dorsal 1 
3969 Esc-4-SE 60-70 cm vértebra 1 
3969 Esc-4-SE 60-70 cm mandíbula 1 
3975 Esc-4-NE 60-70 cm vértebras 3 
3975 Esc-4-NE 60-70 cm acúleos laterais 4 
3869 Esc-4-SE 60-70 cm supra occipital 1 
3869 Esc-4-SE  60-70 cm processo pós cleitral 1 
3996 Esc-4-SE 70-80 cm supra occipital 3 
3990 Esc-4-SW 70-80 cm vértebras 2 
3990 Esc-4-SW 70-80 cm acúleo lateral 1 
3996 Esc-4-SE 70-80 cm supra occipital 1 
3996 Esc-4-SE 70-80 cm pós cleitral 2 
3996 Esc-4-SE 70-80 cm acúleos laterais 5 
4012 Esc-4-NE 80-90 cm supra occipital 1 

Total 85 
 

Figura 5.89: Tabela com a relação das partes de peixe Siluriforme identificadas por nível.  
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Figura 5.90: Fotos de fragmentos supra-occipitais de peixe (inteiras e fragmentadas) 

encontradas na Gruta do Marinheiro, mas também na Gruta da Matinha, com extremidades 
(pontas) bifurcadas naturais e uma forma que lembra aquela de uma ponta de projétil, com 

aletas obtusas e um pedúnculo. 
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Solos. 

 

A alta dos teores de alguns dos cinco (5) elementos analisados para uma 

coluna estratigráfica no setor Esc. 4 coincide com os níveis superiores da 

escavação, apresentando um pico de alta entre 10 e 30 cm de profundidade, 

principalmente para o Potássio e Cálcio. Essa parte do pacote corresponde a 

uma alta também de fragmentos de concha de Gastropoda, mas não 

especialmente com outra classe de fauna. E não bate com a maior densidade de 

vestígios líticos observados nos níveis inferiores. 

Suspeita-se que essa alta poderá estar relacionada a sepultamentos nas 

proximidades de onde a coluna foi retirada, na parede norte do setor. Um 

sepultamento secundário (ver próximo item) foi escavado no setor Esc.4, que se 

encontrava entre 17 e 28 cm de profundidade, o que corresponde razoavelmente 

bem com a alta do elemento Cálcio. Entretanto, a grande densidade de conchas 

de Gastropoda também pode ter contribuído. O Potássio está associado a cinzas 

de fogueiras (Figuras 5.91 e 5.92). 

 

GRUTA DO MARINHEIRO: Resultados da análise química de solos 

NP Setor Nível 
Cor       

(Tabela 

Munsell) 

ELEMENTOS 

Potássio 

(mg/kg) 
Fosforo 

(mg/kg) 
Cálcio 

(%) 
Magnésio 

(%) 
Carbono 

(%) 

4044 Esc 4 
camada 

superior 
10YR5/3 440 251 12,18 0,13 3,73 

4045 Esc 4 10-30cm 10YR5/2 650 69 26,33 1,34 1,22 

4046 Esc 4 30-50cm 7.5YR5/2 140 32 20,8 0,23 1,48 

4047 Esc 4 50-70cm 7.5YR5/3 50 17 16,96 0,63 0,81 

4048 Esc 4 70-90cm 7.5YR5/3 20 14 12,75 0,45 0,55 

4049 Esc 4 
90-

110cm 
7.5YR3/4 30 30 3,29 0,34 0,5 

 
Figura 5.91: Tabela com os resultados das análises químicas do setor Esc.4. 
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Figura 5.92: Gráficos com as frequencias dos 5 elementos ao longo dos níveis para o setor 

Esc. 4. 
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Sepultamentos. 

 

No setor Esc. 4 (4m²) foram desenterrados dois sepultamentos secundários 

(Figuras 5.93 e 5.94). No centro da unidade foi evidenciado o contorno de um 

sepultamento (Sepultamento 1 ou SEP.I), parcialmente queimado e com alguns 

ossos avermelhados (indicando possível uso de ocre), que foi retirado em bloco. 

Na porção SW (Sepultamento 2 ou SEP.II), foram encontrados ossos humanos 

(de criança) em uma cabaça debaixo de um bloco de calcário (Figura 5.95). 

Mais informações a respeito desses sepultamentos não foram produzidas, 

uma vez que ainda devem ser curados e analisados.  

 

Relação sepultamentos secundários do setor Esc. 4 

NP Nome  setor(es) profundidade dimensões tipo  

3862 a 

3880 
Sep I  Esc. 4  - NW/SW 17 a 28 cm  40 x 30 cm Secundário 

3905 Sep II Esc. 4 - SW 35 a 50 cm 25 x 15 cm Secundário 

 
Figura 5.93: Tabela com informações dos dois sepultamentos do setor Esc. 4. 

 

 
Figura 5.94: Situação da Escavação 04 depois da retirada dos primeiros 3 

níveis arbitrários. As setas indicam os dois sepultamentos secundários.  
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Figura 5.95: Foto de cabaça contendo ossos de criança; um bloco de calcário foi 
colocado por cima da estrutura (Sepultamento II). 
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Arte rupestre. 

 

Localizado próximo ao setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro, existe um 

painel com gravuras sobre uma laje deitada (sub-horizontal) de calcário. Até 

onde se sabe, as gravuras na região de Pains estão presentes apenas nesse 

sítio.  

Segundo Jacome e Panachuk (2003), que fizeram um decalque das figuras 

(Figura 5.96), essas gravuras apresentariam semelhanças com a fáceis 

Montalvânia, do norte de Minas Gerais (PROUS, 1989), que 

[...] apresentam uma temática muito semelhante àquela 
encontrada na região do Rio Cochá, no extremo Norte do 
estado de Minas Gerais. Caracterizam-se por grafismos 
antropomorfos filiformes registrados em suportes sub-
horizontais pouco visíveis que apresentam um brilho 
peculiar que é ressaltado pelo contraste entre o baixo 
relevo (claro) e o fundo (escuro). 
 

 
Suspeita-se, entretanto, que também apresentam semelhanças com as 

gravuras da região de Lagoa Santa (BAETA, 2011). Trata-se de uma questão 

ainda em aberto (Figuras 5.96 e 5.97).  
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Figura 5.96: Mostra uma representação (decalque) das gravuras situadas sobre 
uma laje sub-horizontal na Gruta do Marinheiro, próxima à Escavação 1 (extraído de 

JACOME & PANACHUK, 2003). 
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Figura 5.97: Fotos de detalhes das gravuras encontradas na Gruta do Marinheiro – sem escala 
(Fotos: Cyro Soares). 
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5.2.2 - GRUTA DA PERDIÇÃO I.  

 

Trata-se de um sítio situado em um abrigo (nº5 nas Figuras 5.2 e 5.5) na 

entrada de uma gruta localizada no patamar superior de um grande maciço 

calcário que se encontra relativamente isolado no interflúvio do rio São Miguel e 

Ribeirão dos Patos (município de Pains), na parte central do carste. Não foram 

encontrados vestígios de grupos ceramistas, portanto, trata-se de um sítio uni-

componencial. 

Sobre um teto plano inclinado para dentro da cavidade (Figura 5.98) existe 

um painel com cerca de 10 figuras monocrômicas e naturalistas de animais 

(vermelhos com preenchimento em linhas) e de uma figura humana esquemática 

em amarelo (Figuras 5.100 a 5.104). Os tipos de animais identificados são 

“clássicos” para as pinturas da tradição Planalto como a associação entre o 

veado e o peixe, além de tatus. Trata-se um sítio onde a tradição Planalto é a 

única tradição de arte rupestre presente.   

As pinturas não parecem apresentar sobreposições como se o painel 

tivesse sido pintado em uma vez ou em poucas visitas dos mesmos grupos. A 

falta de um acúmulo significativo de solos antrópicos parece indicar nessa 

mesma direção, um lugar possivelmente menos frequentado, talvez devido à 

própria localização da gruta, em um ponto na paisagem de mais difícil acesso do 

que a média dos sítios pré-cerâmicos conhecidos, na porção alta do maciço.   

Apesar do abrigo praticamente não apresentar solo em superfície, 

dominado por um piso de rocha calcária, foi encontrado, em uma pequena 

depressão próxima ao fundo do abrigo, entre um amontoado de blocos de 

calcário misturados a um solo pulverulento e acinzentado, um plano-convexo de 

um sílex amarelado (Figura 5.99).  

A presença em um lugar ermo como este de uma associação entre pinturas 

da tradição Planalto e um plano-convexo, o fóssil-guia da tradição Itaparica, nos 

faz pensar em uma possível conexão entre ambas. As pinturas parecem se 

associar a um momento mais antigo da tradição Planalto, conforme foi observado 

na região da Serra do Cipó, por Baeta: 

Na Serra do Cipó, o nível mais antigo [...] é representado 
por peixes e cervídeos preenchidos por traços irregulares, 
bastonetes ou pontos [...](BAETA, 2011:170). 
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Figura 5.98: Vista geral do painel com pinturas rupestres e o local onde foi encontrado o plano-
convexo, na Gruta da Perdição I (Foto: Jefferson Luis). 
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Figura 5.99: Plano-convexo sobre lasca de sílex de cor amarela, encontrado na 
superfície da Gruta da Perdição I, no município de Pains (Desenho: Marcos Brito). 
 

 
 

Figura 5.100: Desenho de um tatu vermelho com “dardo”, no sítio Gruta da Perdição I 
(sem escala). 
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Figura 5.101: Desenho de um cervídeo em vermelho que pode ser atribuído à 
tradição Planalto, no sítio Gruta da Perdição I (sem escala). 

 

 
 

Figura 5.102: Desenho de um cervídeo (com galhas?) e um tatu em 
vermelho, no sítio Gruta da Perdição I (sem escala). 
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Figura 5.103: Desenho de um peixe da Gruta da Perdição I (sem escala),  
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Figura 5.104: Figura humana em amarelo, no sítio Gruta da Perdição I (sem 
escala). 
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5.2.3 - LOCA DO SUIM. 

 

Trata-se de um sítio multi-componencial em caverna (nº8 nas Figuras 5.2 

e 5.5), com duas aberturas orientadas para o sul e um salão interno afótico. Está 

localizada no médio curso do Ribeirão dos Patos nas proximidades de um brejão, 

na meia-encosta de um afloramento calcário, parcialmente encoberto por solos, 

que se destaca na paisagem. 

Na entrada principal (maior), com cerca de 6 metros de abertura, foram 

escavados ou sondados quatro (4) setores no período de 2003 a 2005, 

chamados de Unidade 1, 2, 3 e 420. Na Unidade 1, a maior das quatro abertas 

(3m²), foram escavados 3 sepultamentos (1 primário e 2 secundários), um setor 

situado no fundo da área abrigada, pouco à frente do início da parte afótica da 

cavidade natural (Figura 5.106).  

Uma característica interessante é que, apesar de revelar sepultamentos de 

caçadores coletores, o depósito que pode ser atribuído a esses grupos, situado 

logo acima dos sepultamentos, é pouco espesso (até 20 cm de espessura) em 

comparação com os outros três sítios escavados (Gruta do Marinheiro, Gruta da 

Matinha e Abrigo Lagoa do Retiro). Por que os caçadores frequentariam menos 

esse local do que os outros três sítios? Algumas características dos abrigos 

naturais levantadas no início deste capítulo, talvez possam ter pesado nessa 

escolha. A Loca do Suim tem uma área abrigada não muito ampla, com cerca de 

40m² de área utilizável, e com um declive em frente à cavidade, o que significa 

que a área de ocupação mais favorável estava limitada apenas à parte abrigada. 

  

  

                                                 
20A nomenclatura utilizada então para designar os diferentes setores foi mantida aqui. 
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Figura 5.106: Foto parcial da Loca do Suim; a pessoa na foto encontra-se exatamente no local 
onde foi aberto o setor “Unidade 1”, cujos depósitos continham três sepultamentos pré-

cerâmicos. 
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Cronologia. 

 

 A estratigrafia é composta por 4 principais unidades ou camadas 

distinguíveis ao olho nu, sendo que apenas 3 delas são visíveis nos perfis. A 

camada ausente refere-se ao solo dos sepultamentos que se encontrava 

depositado nas covas contendo ossos humanos que foram escavadas no estrato 

estéril inferior (Camada I), cercadas por muitos blocos de calcário. 

 A camada mais significativa em termos arqueológicos, com exceção dos 

próprios sepultamentos, é a n° II, um estrato cinza com até 20cm de espessura, 

remanescente da colocação repetida de fogueiras e depositada sobre os 

sepultamentos e sob uma camada marrom com muitos restos de pequenos 

roedores, provavelmente restos de regurgito de corujas e com uma baixa 

densidade de vestígios, tanto cerâmico quanto lítico  (essa camada está 

associada principalmente a atividades animais).  

A Camada II está associada também a fragmentos cerâmicos em sua 

porção superior, concentradas no nível 10-20 cm quando essa camada cinza se 

inicia, ou seja, pouco acima do nível com maior densidade de vestígios líticos 

(nível 20-30 cm). A porção superior dos sepultamentos começa a aparecer 

também no nível 20-30 cm. 

Uma datação de carvão associada a um fragmento cerâmico (Figura 5.108) 

forneceu a data de 1270+/-40 anos AP. Os sepultamentos, situados pouco 

abaixo, foram datados em cerca de 7400 anos AP (Figura 5.107). Essas duas 

datas, separadas por cerca de 20 cm de sedimento sugere, como também foi 

observado claramente no setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro, que houve um 

longo período em que não aconteceu uma deposição arqueológica significativa, 

uma demonstração, mais uma vez, do já mencionado “hiato” do Holoceno médio 

também na região de Pains. 

Setor – NP Sítio Tipo 
Data 

Radiocarbônica 
(não calibradas) 

Nível Código 
Laboratório 

Unidade 1 - 1690 Loca do Suin Carvão 1270 ± 40 anos 
AP 

10-20 cm Beta 210726 

Unidade 1 - 
LSPAINSSEPII Loca do Suin Colágeno 7460 ± 50  Beta 210401 

Unidade 1 - 
LSPAINSSEPI 

Loca do Suin Colágeno 7350 ± 50  Beta 210400 

 
Figura 5.107: Tabela com a relação das datações radiocarbônicas obtidas para o setor 

“Unidade 1” da Loca do Suim. 
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Figura 5.108: Perfil da parede norte do setor “Unidade 1”. 
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Material lítico. 

 

Apenas três instrumentos foram coletados no sítio: duas facas com gume 

unifacial de chert preto associadas aos sepultamentos e um machado lascado 

bifacialmente com indícios de polimento do gume (machado semi-polido), 

coletado em superfície, em local erodido (Figuras 5.109 a 5.111). Este último se 

parece, em termos de técnica de talhe (formatação ou façonnage) com os 

machados lascados bifacialmente por técnica bipolar encontrados na Amazônia 

Central (COSTA, 2009).  

A matéria-prima desta peça é ferruginosa e assemelha-se em termos de 

coloração e peso com a aquela utilizada para confeccionar dois raspadores 

laterais robustos, ambos também encontrados em contexto superficial, um no 

Abrigo Lagoa do Retiro (n°27 nas Figuras 5.2 e 5.5) e outro no Abrigo da Mureta 

(n°19).  

Apesar de nenhum machado semi-polido ter sido coletado em contexto 

estratigráfico na região de Pains, sabe-se que podem ser muito antigos, como 

foi detectado por pesquisadores da USP na Lapa das Boleiras, na região de 

Lagoa Santa. 

Alguns artefatos polidos foram também encontrados em 
Boleiras, mas com baixa frequência. Trata-se de duas 
lâminas polidas, uma de pequenas dimensões em hematita 
e outra maior, feita de uma rocha ígnea ultrabásica, além 
de algumas lascas com sinais de polimento na face 
externa, provavelmente derivadas de outras lâminas 
polidas. A lâmina polida menor foi encontrada na Quadra 
L11, no Estrato 2, e portanto sua idade está estimada entre 
8750 AP (C14) e 10150 AP (C14). Não causa surpresa uma 
idade tão recuada para esta classe de material, uma vez 
que sua presença foi notada por outros autores em 
contextos também antigos (Prous, 1992) (ARAÚJO & 
NEVES, 2010:216). 
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Figura 5.109: Desenho de lasca de chert preto com gume unifacial (faca), encontrada no 
mesmo nível que os sepultamentos localizados no setor Unidade 1 da Loca do Suim (Desenho: 

Marcos Brito). 
 

 

 
 

Figura 5.110: Desenho de suporte lascado de machado (fragmentado) de material ferruginoso 
com parte de gume polido; foi encontrado em superfície no limite da área abrigada da Loca do 
Suim e, portanto, não se tem um contexto bem definido para esta peça; entretanto, machados 
lascados com a parte do gume polido são encontrados na região de Lagoa Santa, no centro do 

estado, associados à ocupação do Holoceno antigo (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.111: Tabela com a relação dos instrumentos coletados na Loca do Suim.  
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Material lítico: refugo. 

 

Foram coletadas 954 peças líticas (3,32 kg) no setor Unidade 1 da Loca do 

Suim (3m²). No depósito logo acima dos sepultamentos (Unidade 1) e 

associados diretamente a eles foram encontradas lascas de várias matérias-

primas, predominando em termos quantitativos (e de peso) o chert preto, com 

uma concentração maior de vestígios no nível em que começam a aparecer os 

ossos humanos nos sepultamentos (Figuras 5.112 e 5.113). 

No que concerne à relação entre o quartzo e quartzito, nesse sítio o quartzo 

(12%) predomina sobre o quartzito (4%), um padrão observado em praticamente 

todos os setores escavados na região de Pains, com exceção do refugo 

localizado no setor Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro, e associado a (pelo 

menos) um plano-convexo típico nos níveis inferiores da escavação, onde o 

quartzito está em maiores números. 

.  

 
 

Figura 5.112: Tabela com a relação do refugo, por matéria-prima e nível arbitrário, obtido para 
o setor Unidade 1 da Loca do Suim. 
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Figura 5.113: Representação gráfica da tabela acima referente ao refugo de 
lascamento. Nota-se claramente a maior concentração de material no nível 20-30 

cm, mesmo nível em que começam a aparecer os ossos humanos. 
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Restos faunísticos. 

 

 Nesse sítio foram analisadas as amostras provenientes da Unidade 1, 

local com quase 3m² onde foram escavados 3 sepultamentos, dois secundários 

e um primário. Olhando para a distribuição do material faunístico percebe-se que, 

ao contrário do material lítico que pode ser encontrado associado aos 

sepultamentos, a densidade de fauna diminui e praticamente desaparece nos 

níveis em que surgem os sepultamentos (níveis 20-30 e 30-40 cm). 

A fauna está mais densa um nível acima dos vestígios líticos. O que 

significa, portanto, que a associação entre os sepultamentos e o lítico é mais 

forte do que entre os sepultamentos e a fauna (Figura 5.114).  

  

 
Figura 5.114: Gráfico mostrando a variação da quantidade de fragmentos de osso e concha 

por nível.  
 

Cerca de metade da amostra de fauna representa fragmentos de concha 

de Gastropoda (49%) e a outra metade ossos de mamíferos (49%). Para os 

mamíferos foram identificados ossos de rato (237 peças), gambá (28 peças) e 

tatu (17 peças). O restante - 46 peças - representam fragmentos diversos 

(Figuras 5.115 e 5.116). O fato da existência de uma grande densidade de restos 

de ossos de ratos no nível superior da Unidade 1 já foi mencionado e são 

produtos de um ou mais agentes naturais. Foram identificados 9 fragmentos de 
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ossos de peixe, 7 dos quais puderam ser identificados como pertencentes à 

ordem dos Siluriformes e todos situados nos níveis próximos ou associados aos 

sepultamentos, nos níveis 20-30 e 30-40 cm (Figuras 5.117 e 5.118).  

 

 
Figura 5.115: Tabela com a quantidade e peso da fauna por Classe e por nível e gráfico com a 

frequencia da quantidade de fauna por Classe.  
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Figura 5.116: Tabela e gráfico com a quantidade de ossos de mamíferos por Família. 
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Figura 5.117: Tabela e gráfico com a quantidade de ossos de peixe do setor Unidade 1 com 

destaque por os da Ordem dos Siluriformes. 

 

LOCA DO SUIM - Unidade 1 
NP NIVEL NOMECLATURA OSSEA QUANTIDADE 

1620 20-30 cm supra occipital 1 
1620 20-30 cm acúleo lateral 1 
1611 20-30 cm acúleo dorsal 1 
1628 20-30 cm acúleo lateral 1 
1628 20-30 cm acúleo dorsal 1 
1804 30-40 cm supra occipital 1 
1804 30-40 cm acúleo dorsal 1 

Total 7 
 

Figura 5.118: Tabela com relação das partes de ossos de Siluriformes identificadas. 
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Solos. 

 

Duas amostras foram coletadas associadas ao Sepultamento 2 no setor 

Unidade 1. A terceira amostra de solo é proveniente do setor Unidade 2, em nível 

estéril abaixo do pacote arqueológico.  

Para Cálcio e Carbono os valores são nitidamente mais altos quando 

associados ao sepultamento, enquanto o Magnésio se mantém mais estável 

(Figuras 5.119 e 5.120). 

 

 LOCA DO SUIM: Resultados da análise química de solos 

 

NP Setor Nível 
Cor       

(Tabela 

Munsell) 

ELEMENTOS 

N. Potássio 

(mg/kg) 
Fosforo 

(mg/kg) 
Cálcio 

(%) 
Magnésio 

(%) 
Carbono 

(%) 

1 2185 Sep 2 20-30 10YR5/3 79 137 4,26 0,39 1,76 

2 2134 Sep 2 30-40 7.5YR3/4 80 508 3,97 0,65 2,11 

3 2027 Unidade 2 40-50 10YR5/8 62 108 0,75 0,34 0,14 

 
Figura 5.119: Tabela com os resultados das análises químicas para as amostras de solo da 

Loca do Suim. 
 

 
Figura 5.120: Gráfico com as variações dos elementos Cálcio, Magnésio e Carbono.  
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Para Potássio e Fósforo a densidade também diminui no nível estéril (nº3 

no gráfico), entretanto para o Potássio só um pouco. O Fósforo tem um grande 

aumento no nível 30-40 cm, o nível que corresponde a uma maior densidade de 

ossos humanos. No nível 20-30 cm, o Sepultamento 2 apenas começa a 

aparecer e, por isso, acredita-se que o valor do Fósforo foi mais baixo nesse 

local (Figura 5.121).  

 

 
Figura 5.121: Gráfico com as variações dos elementos Potássio e Fósforo. 
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Sepultamentos. 

 

Três principais conjuntos de sepultamentos (1A, 1B e 2) foram 

desenterrados na Loca do Suim. Os ossos desses sepultamentos foram curados 

e analisados pelo IB/USP e pode ser encontrado no anexo do trabalho de 

mestrado do autor (KOOLE, 2007). 

É possível observar uma variação nos enterramentos, o que foi visto 

também nos sepultamentos da Lapa do Santo (STRAUSS, 2010). Só nessa área 

de 3 m² na Loca do Suim pode-se observar três maneiras distintas de enterrar, 

sendo que dois sepultamentos são comprovadamente contemporâneos (Sep. 1A 

e Sep. 2), por volta de 7400 anos AP. Os ossos do Sepultamento 1B estavam 

queimados e não foram datados. 

No que concerne ao contexto arqueológico, o Sepultamento 1B estava um 

pouco mais raso do que os Sepultamentos 1A e 2, mas todos os três começavam 

a aparecer no nível 20-30 cm e os últimos ossos foram retirados no nível 40-

50cm (ver KOOLE, 2007 para mais detalhes).  

Segue uma descrição resumida das análises.  

Sepultamento – 1A: indivíduo adulto entre 16 e 20 anos, provavelmente 

masculino, patologias: torus auditivo bilateral no meato acústico externo: 

exostose e osteófitos/oesteoartirte; apresenta uma individualização do crânio, 

assim como dos dentes, em frente de um conjunto de ossos longos (Figura 

5.122). 

 

 
Figura 5.122: Planta com os Sepultamentos 1A e 1B da Loca do Suim (Fonte: adaptado de 

KOOLE, 2007). 
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Sepultamento – 1B; queimado (cremado); sexo feminino, sem datação 

absoluta (Figuras 5.122 e 5.123) 

 

 
Figura 5.123: Fotos com evidências de cremação do Sepultamento 1B (Fonte: relatório de 

curadoria em anexo a KOOLE, 2007)  
 

Segue uma descrição desses dois sepultamentos feita no relatório de 

curadoria:  

Os ossos foram exumados como um único sepultamento 
[Sepultamento 1], mas quando analisados em laboratório 
percebeu-se que o número mínimo de indivíduos 
presentes neste sepultamento é quatro. Dois deles estão 
melhor representados, tendo sido preservados partes 
consideráveis do crânio, dos ossos longos, dos dentes e 
dos ossos da mão e do pé. Desses dois, um está 
intensamente cremado enquanto o outro não sofreu 
qualquer influência do fogo. Denominamos esses 
indivíduos, respectivamente, de Sep - IA e Sep - IB. Juntos, 
eles são responsáveis por mais de 90% dos ossos do Sep-
I. Os demais indivíduos estão representados por 
pouquíssimas partes anatômicas. Um deles é uma criança 
de cerca de 5 anos, que está bem representada pelos 
dentes, um úmero e um temporal esquerdo, nenhum deles 
cremados. Foi denominado Sep-IC. O outro, Sep-ID é uma 
criança, possivelmente um recém-nascido, do qual apenas 
metade de um úmero queimado e um talus foram 
identificados (Relatório de curadoria; anexo de KOOLE, 
2007).  
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Figura 5.124: Fotos mostrando a exostose em ossos dos Sepultamentos 1A (acima) e 

1B (linha de baixo) (KOOLE, 2007 – Anexo). 
 

Uma característica adicional para os Sepultamentos 1A e 1B é que ambos 

apresentaram uma patologia raramente encontrada em populações antigas do 

interior do continente e mais associada aos sambaquieiros da costa (OKUMURA, 

2007): “a presença de torus auditivo no meatu auditivo externo” (Figura 5.124). 

O Sepultamento 2 é um sepultamento primário composto por um corpo 

articulado em decúbito lateral direito. 

Sepultamento 2: há um único indivíduo que está bem representado 

anatomicamente, totalmente articulado, entre 20 e 24 anos; “Ao contrário do que 

ocorre com os indivíduos adultos do Sepultamento I (Sep-IA e Sep-IB), não foi 

observada presença de torus auditivo no meatu auditivo externo, nem osteofitose 

nas vértebras”. 

 
Como conseqüência [da condição fragmentária dos ossos], 
o material curado não pôde ser plenamente estudado, quer 
fosse do ponto de vista antropométrico, quer do 
paleopatológico. Mesmo a determinação de sexo e idade 
ficou comprometida pela má preservação dos ossos e, 
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assim como os breves comentários sobre patologias, deve 
ser vista com um certo grau de incerteza. Além disso, o 
estado de conservação dos crânios não permitiu, para 
nenhum dos dois sepultamentos, análises de afinidade 
biológica (Relatório de Curadoria de André Strauss e Pedro 
da Glória, em anexo de KOOLE, 2007) 

 
Em resumo, os sepultamentos representam três maneiras distintas de 

enterrar em um mesmo sítio, com características que podem ser comparadas 

àqueles enterramentos que foram encontrados na Lapa das Boleiras na região 

de Lagoa Santa (STRAUSS, 2010). 
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5.2.4 - ABRIGO DO ÂNGELO. 

 

Sítio multi-componencial (nº12 nas Figuras 5.2 e 5.5) que foi objeto de 

escavação por equipe de São Paulo e Minas Gerais (em 2010), sob a 

coordenação do arqueólogo Gilmar Henriques Jr., onde foram desenterrados 

três sepultamentos (dois secundários e um primário). Um deles, um 

sepultamento primário (Figura 5.126), estava deitado com os membros fletidos 

sobre sua lateral direita, com o crânio em posição mais alta que a bacia (na Loca 

do Suim, o crânio e a bacia estavam mais ou menos na mesma altura no 

sepultamento primário – SEP II). Foi ainda encontrada, alojada em uma de suas 

costelas (concrecionada junto ao osso), uma ponta de projétil de osso. O crânio, 

por sua boa preservação, parece se prestar a um estudo de craniometria, o que 

poderia inserir a região na discussão envolvendo o modelo de dois componentes 

biológicos. Entretanto, os resultados das escavações e análises ainda não foram 

divulgados.    

Dimensões (estimadas): cerca de 11 metros de extensão (incluindo área 

com esqueletos), 6 metros de profundidade, não contando com os corredores da 

caverna (Figura 5.125). 

 

 
 

Figura 5.125: Croqui do Abrigo do Ângelo. Na imagem não está representada a extremidade 
leste do abrigo onde foram escavados três sepultamentos. 
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Figura 5.126: Foto de escavação com sepultamentos aberta no Abrigo do Ângelo (Fonte: 
MAC/Pains). 

 

 
Figura 5.127: Raspador circular de chert preto coletado em local de pingueira no limite da área 

abrigada do sítio Abrigo do Ângelo.  
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5.2.5 - GRUTA MATA DAS FRUTAS.  

. 

Sítio uni-componencial em caverna (nº13 nas Figuras 5.2 e 5.5) que se 

encontra no mesmo maciço que a Gruta da Matinha, a cerca de 150 metros dela, 

e apresenta ossos humanos aflorando no piso (Figura 5.128). A caverna está 

situada a cerca de 250 metros da margem esquerda do rio São Miguel (município 

de Iguatama).  

 

 
 

Figura 5.128: Fotos com vista (à esquerda) da localização de ossos humanos aflorantes no 
piso; a foto da direita mostra um fragmento de calota craniana humana encontrada nesse local. 
 

Representa uma cavidade localizada em paredão calcário com altura 

superior a 10 metros, de fácil acesso pelo nível do pasto. O abrigo tem cerca de 

20 metros de extensão e 8 metros de profundidade e apresenta altura máxima 

de aproximadamente 10 metros (tem uma clarabóia também). Na porção oeste 

do abrigo encontram-se dois condutos, o maior com cerca de 2 metros de largura 

por 10 metros de extensão e o menor com cerca de 2 metros de largura por 6 

metros de extensão (Figura 5.129). 

O abrigo apresenta ampla área abrigada com piso sedimentar terrígeno 

(entre blocos), em declive para sul e sudeste (para fora da cavidade). Este fato 

pode ter levado sedimento terrígeno para fora da cavidade, assim revelando os 

ossos presentes ali.  

Foram encontradas cerca de duas dezenas de lascas de quartzo hialino e 

chert (preto e vermelho) nas pingueiras. Duas outras peças, um batedor e um 

quebra-côco, de uma matéria-prima semelhante ao calcário dolomítico, foram 

encontrados no conduto menor (COSTA, 2002). 
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Figura 5.129: Croqui da Gruta Mata das Frutas. 
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5.2.6 - GRUTA DA MATINHA.  

 

Trata-se de um sítio multi-componencial em abrigo (nº14 nas Figuras 5.2 e 

5.5), com uma área abrigada ampla e condutos estreitos no seu interior.  Está 

localizado próximo à região do Quenta-Sol, de frente para o vale do rio São 

Miguel, não muito longe de sua várzea, em local mais alto que não é atingindo 

pelas águas das cheias (município de Iguatama).  

A extensão da boca do abrigo mede cerca de 25 metros e tem um teto até 

aproximadamente 5 metros. Segundo os dados dos espeleólogos que 

mapearam o local, o conjunto (caverna + abrigo) tem um desenvolvimento linear 

e uma projeção de 59,4 metros.   

O piso sedimentar é plano, pulverulento e escuro (cinzento) na parte norte 

do abrigo, próximos à parede do fundo. Algumas pingueiras (áreas erodidas por 

gotejamento de água) com material lítico lascado se encontram no limite desta 

área (Figura 5.130) e na entrada de acesso para o conduto que leva à gruta 

(COSTA, 2002).  

Foi realizada a abertura de uma unidade (Esc.1) em área próxima à linha 

de gotejamento na porção central da entrada (Figura 5.131). 

A escavação revelou sedimentos predominantemente cinzas com material 

lítico lascado, restos faunísticos e carvões, atingindo 90 cm de profundidade. 

Como na Gruta do Marinheiro observou-se a presença de grandes blocos de 

calcário no limite entre o pacote arqueológico e o estéril. Entretanto, outro 

fenômeno nunca visto antes na região, foi identificado na Gruta da Matinha. 

Trata-se da presença de instrumentos e lascas de calcário silicificado, 

depositados em conjunto em uma espécie de cache, abaixo de um bloco de 

calcário a partir do final do pacote arqueológico (entre os níveis 90 e 110 cm) em 

sedimento à primeira vista estéril.  
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Figura 5.130: Fotos do sítio Gruta da Matinha e dos vestígios líticos encontrados em 
superfície, nas características “pingueiras”. 

 
 

 
 

Figura 5.131: Foto do pessoal peneirando no fundo e o início da sondagem (Esc. 1) em 
primeiro plano. 
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Cronologia. 

 

Nesse setor (Esc. 1), situado entre a linha de goteira e a parede do fundo, 

foi possível identificar quatro (4) principais unidades estratigráficas. As Camadas 

II, III e IV apresentaram vestígios líticos, fauna e carvões. A Camada I, a mais 

profunda, estava estéril com exceção de algumas peças de fauna e dezenas de 

peças líticas de calcário silicificado colocadas de baixo de um matacão de 

calcário. Uma vez que carvões e cinzas não estavam presentes, acredita-se que 

as peças foram colocadas no esconderijo ou “cache”, anterior a um acúmulo 

significativo de fogueiras no local, o que deve ter ocorrido antes de 10290+/-35. 

Esta representa a data mais antiga obtida para esse setor (nível 70-80 cm) e está 

associada a um solo arqueológico de cor cinza, provavelmente constituído por 

restos de fogueiras.   

Um instrumento de calcário silicificado, uma “raspadeira retocada” ou 

raspador lateral, já foi encontrado na região de Lagoa Santa associado a um 

contexto antigo, com mais de 10 mil anos. 

Os instrumentos com mais de 10.000 anos [na região de 
Lagoa Santa] limitam-se a poucas lascas de quartzo e a 
uma raspadeira retocada de calcário silicificado (esta 
com idade provável entre 14.000 e 20.000 anos) [grifo 
meu]. Numerosas plaquetas de calcário com gume natural 
ou de calcita foram coletadas e examinadas nos níveis 
pleistocênicos de Lapa Vermelha, mas não conseguimos 
demonstrar que o homem tivesse utilizado algumas delas. 
A indústria holocênica é, por sua vez, muito mais numerosa 
(CPRM, 1998:12). 

 

Assim como foi visto para o setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro, o 

setor Esc.1 da Gruta da Matinha apresentou um acúmulo mais intenso de solo 

arqueológico no Holoceno antigo, entre cerca de 10290 e 8150 anos AP, 

abrangendo 5 níveis arbitrários, entre 70-80 cm e 30-40 cm (Figuras 5.133 a 

5.135).  
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Setor – NP Sítio Tipo 
Data 

Radiocarbônica 
(não calibradas) 

Nível 
Código 

Laboratório 

Escavação 1 – 4078 Gruta da 
Matinha Carvão 8150+/-30 

30-40 cm 
(carvão do 

nível) 
UGAMS 15113 

Escavação 1 – 4104 
Gruta da 
Matinha Carvão 10290+/-35 70-80 cm (z=78) UGAMS 15114 

 
Figura 5.133: Tabela com a relação das datações radiocarbônicas obtidas para o setor Esc. 1. 
 

 
Figura 5.134: Perfil da parede Sul da Escavação 1 da Gruta da Matinha. 
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Figura 5.135: Foto do setor Esc.1 da Gruta da Matinha depois de concluído.  
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Material lítico: instrumentos. 

 

Foram coletados nesse setor 14 instrumentos, sendo que 11 unifaciais e 2 

bifaciais, incluindo uma ponta de projétil no nível superior, no nível 0-10cm 

(Figuras 5.136 a 5.139). Um quebra-côco de quartzo também foi encontrado 

(Figura 5.143). 

Entre os instrumentos unifaciais alguns tipos são únicos a esse sítio. Trata-

se de dois raspadores com cabo de preensão (Figura 5.140) e dois furadores 

(Figura 5.141), ambos provenientes do referido esconderijo de lascas e 

instrumentos de calcário silicificado, onde também foram encontrados dois 

gumes unifaciais e um bifacial (Figura 5.142). Em dois casos foi utilizado também 

o que pareceu ser fragmentos de piso estalagmítico para produzir um furador e 

um raspador com cabo de preensão. Enfim, todos os instrumentos nos níveis 

inferiores (níveis 90-100 cm e 100-110 cm) estão relacionados a esse contexto 

(de esconderijo).   

 

 
Figura 5.136: Gráfico com a relação dos diferentes tipos de instrumentos por nível. 
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Figura 5.137: Desenho de ponta de projétil proveniente do primeiro nível (0-

10 cm) do setor Esc. 1 da Gruta da Matinha (Desenho: Marcos Brito). 
 

  NP Nível 
Matéria-

prima Suporte 
Comp.   

Máx.(cm) Larg. Máx. 
Esp. 
Máx. Pedúnculo Aleta 

Integridade 
estimada 

1 4055 0-10cm Quartzito Lasca 3,73 2,0 0,73 Reto Obtusa 100% 

 
Figura 5.138: Tabela com as características da ponta de projétil proveniente 

do nível 0-10 cm do setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
 

 
Figura 5.139: Foto do primeiro nível do setor Esc. 1 com a localização 
da ponta de projétil, situada ao lado do pequeno retângulo vermelho na 

foto. 
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Figura 5.140: Fotos e desenho de peça identificada como raspador com cabo de 
preensão de calcário silicificado, encontrado na Gruta da Matinha. Dois exemplares 

foram identificados no mesmo contexto (Desenho: Marcos Brito).  
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Figura 5.141: Foto acima dos dois furadores encontrados no “esconderijo” na Gruta da 

Matinha; o desenho representa a peça mais inteiriça (Desenho: Marcos Brito).  
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Figura 5.142: Gume bifacial com retoques (alternados) irregulares sobre lasca de 
calcário silicificado, também encontrado no “esconderijo”. 

 

Um instrumento bruto: um quebra-côco fragmentado de quartzo foi 

recuperado do nível 70-80 cm, apresentando uma depressão circular 

(Dimensões: comprimento = 7,4 cm; largura = 5 cm; espessura = 4 cm; Peso 

= 222 gramas). 

  
Figura 5.143: Quebra-côco fragmentado de quartzo do nível 70-80 cm do setor Esc. 1 da Gruta 

da Matinha (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.144: Tabela com os dados dos instrumentos unifaciais e bifaciais (excluindo a ponta 
de projétil). 
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Material lítico: refugo. 

 

Esse setor, Esc. 1 da Gruta da Matinha (1m²), apresentou 1812 peças de 

refugo (15,5 kg), que foram analisadas, como os setores Esc. 3 – Sul e Esc. 4 – 

NE da Gruta do Marinheiro, por matéria-prima, tipo de refugo e tamanho de 

lasca. 

O calcário silicificado representa aqui a matéria-prima mais frequente, tanto 

em termos quantitativos (58%), quanto no que concerne ao peso (86%). Isso se 

deve, entre outros fatores, à descoberta de um “cache” de peças de calcário no 

fundo da sondagem (níveis 90-100 e 100-110 cm) que, além de vários 

instrumentos, apresentou também dezenas de lascas. 

Entretanto, quando se observa as proporções entre as três principais 

matérias-primas encontradas na região (excluindo o calcário), percebe-se que o 

chert (19%) e o quartzo (13%) estão à frente do quartzito, que nesse setor 

representou apenas 4% da amostra total do material lítico (em termos 

quantitativos). Essa baixa frequencia de quartzito em relação ao quartzo 

aproxima esse setor aos setores Esc. 1 e Esc. 3 – Sul e Norte da Gruta do 

Marinheiro, vistos anteriormente (Figuras 5.145 e 5.146). 

 

 
Figura 5.145: Gráfico com as proporções de quantidade entre as matérias-primas presentes no 

setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
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Esc. 1: frequencia da quantidade de refugo por matéria-
prima.
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 calcário

 argilitos e mat ferruginoso



337 

 

 
Figura 5.146: Gráfico com as proporções de peso entre as matérias-primas presentes no setor 

Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
 

Quando se observa a variação entre os diferentes níveis excluindo o 

calcário, percebe-se uma maior densidade de refugo entre os níveis 50-60 cm e 

80-90 cm, representando um período anterior a 8150+/- anos AP (data do nível 

30-40 cm) e começando antes de 10290+/-35 anos AP (data do nível 70-80 cm).  

A alta da quantidade de peças de calcário no nível 90-100 cm tem a ver com o 

referido cache, representado por muitos fragmentos diversos de calcário, que 

não puderam ser agrupados em nenhuma das outras três categorias (Figura 

5.147). 
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Figura 5.147: Gráfico mostrando as quantidades de peças por matéria-prima e nível para o 

setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
 

Alguns núcleos de calcário silicificado foram coletados no nível superior, 

representando blocos com até 10,5 cm de comprimento de onde foram tiradas 

lascas utilizando vários planos de percussão. No nível inferior, associado ao 

“cache”, 2 núcleos também foram identificados, um deles uma grande lasca com 

várias retiradas na face externa. Também poderia-se tratar de um suporte que 

depois seria transformado em instrumento. 

Os núcleos de quartzo são praticamente todos só bipolares e relativamente 

pequenos: o maior tem 4,1 cm de comprimento (Figura 5.149). 

No entanto, os núcleos mais interessantes desse sítio foram encontrados 

em superfície, em condutos dentro da cavidade. Trata-se de dois núcleos com 2 

planos de percussão opostos e ambos de matérias-primas muito finas: um de 

chert fino e outro de matéria-prima exógena (de fora do carste) ainda não 

identificada com segurança (Figura 5.148). 
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Figura 5.148: Núcleo encontrado em conduto da Gruta da Matinha, com dois planos de 
percussão e produzido sobre matéria-prima muito homogênea e fina. 

 

 
 

Figura 5.149: Núcleos bipolares de quartzo provenientes do setor Esc. 1 da 
Gruta da Matinha. 
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Foram coletadas 472 lascas inteiras (2,03 kg), representando cerca de 26% 

do total da amostra de refugo. A maior parte das lascas inteiras desse setor 

(59%), como nos outros dois setores analisados com o mesmo grau de detalhe 

(setores Esc. 3 – Sul e Esc. 4 – NE da Gruta do Marinheiro), estão representadas 

por lascas pequenas, com comprimento entre 1 e 2,5 cm (Figura 5.150).  

 

 
Figura 5.150: Gráfico mostrando as proporções para os grupos de tamanhos das lascas 

inteiras do setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 
 

As proporções entre as micro-lascas indicam um padrão aqui mais 

semelhante com aquele observado no setor Esc.3 – Sul, principalmente no que 

concerne ao comportamento do chert e do quartzito, apesar do total de micro-

lascas na amostra (26%) se aproximar mais do setor Esc. 4 – NE (esse tinha 

24% de micro-lascas para as lascas inteiras). No setor Esc. 1 da Gruta da 

Matinha, 45% do quartzo, 20% do chert e 50% do quartzito é representado por 

micro-lascas (Figuras 5.151 e 5.152).  
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Figura 5.151: Gráfico mostrando as proporções dos diferentes grupos de tamanhos para 
lascas inteiras para as matérias-primas encontradas no setor Esc. 1 da Gruta da Matinha. 

 

Setor Sítio Quartzo Chert Quartzito 

Esc. 3 - Sul 
Gruta do 
Marinheiro 

55% 21% 45% 

Esc. 4 - NE 
Gruta do 
Marinheiro 

45% 4% 27% 

Esc. 1  
Gruta da 
Matinha 

45% 20% 50% 

 
Figura 5.152: Tabela mostrando a frequencia de micro-lascas para as principais matérias-

primas encontradas em dois setores na Gruta do Marinheiro e um na Gruta da Matinha. 
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Restos faunísticos. 

 

Foram coletados aqui 1132 fragmentos de concha e osso de fauna (466 

gr). Entre os invertebrados obteve-se 330 fragmentos de Gastrópoda (134gr) e 

apenas um (1) de Bivalvia. Para os vertebrados encontrou-se ossos de aves (7 

peças), mamíferos (731 peças), peixes (54 peças) e répteis (9 peças) (Figura 

5.154).  

Entre os mamíferos foi possível identificar ossos de caititu (1 peça), 

cervídeo (1 peça), paca (1 peça), rato (57 peças) e tatu (200 peças). 

Praticamente todas as peças de tatu (Dasypodidae) representam plaquetas ou 

osteodermos (Figura 5.156). Dos ossos de ratos (Muridae), muito eram 

pequenos e sem marcas de queima, o que leva a crer que devem ser de origem 

natural. A maioria dos ossos de mamíferos foi agrupada como “fragmentos 

diversos” para os quais não foi possível diagnosticar a Ordem nem Família (471 

peças).  

Observando a variação ao longo dos níveis arbitrários (Figura 5.155), foi 

possível ver dois principais momentos com mais vestígios faunísticos: nível 40-

50 cm e níveis 70-80 e 80-90 cm, esses últimos correspondentes a um aumento 

de densidade também do material lítico. Como foi observado no setor Esc. 4 da 

Gruta do Marinheiro, aqui os mamíferos também predominam e os fragmentos 

de Gastrópoda tendem a diminuir nos níveis inferiores.  

Entre os peixes, 94% dos fragmentos (51 peças) foram identificados como 

sendo da ordem dos Siluriformes e apenas dois fragmentos (4%) foram 

atribuídos a peixes Characiformes (Figura 5.157). Entre as peças identificadas 

encontram-se as partes supra-occipital, acúleos laterais e dorsais, processo pós-

cleitral e fragmentos de crânio e mandíbula (Figura 5.158). 

Entre os répteis (Figura 5.153), foram encontrados ossos de teiú (1 peça) 

e cágado (8 peças).   

Classe Ordem Família Nome popular quantidade 

R
e

p
ti

lia
 

Testudinata Chelidae Cágado 8 

Squamata Teiidae Teiú 1 

Total 9 
 

Figura 5.153: Relação da quantidade de ossos de répteis identificados. 
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Figura 5.154: Tabela com a quantidade e peso de ossos de fauna por Classe e gráficos de 
frequencia de quantidade de ossos, com e sem os fragmentos de concha de Gastropoda. 



344 

 

 
Figura 5.155: Gráficos com a variação da quantidade e peso das peças de fauna por Classe e 

nível arbitrário. 
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Figura 5.156: Tabela com a quantidade de ossos de mamíferos por Família e gráfico com a 

sua frequencia. 
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Figura 5.157: Tabela com a quantidade de ossos de peixe por Ordem e gráfico com sua 

frequencia. 
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GRUTA DA MATINHA - Escavação 1 

NP NIVEL NOMENCLATURA 
OSSEA 

QUANTIDADE 

4069 superfície processo supra occipital  1 

4057 0-10 cm acúleo lateral 1 
4075 30-40 cm mandíbula 1 
4076 30-40 cm vértebra  1 
4076 30-40 cm  acúleos laterais 2 
4076 30-40 cm acúleos dorsal 1 
4079 40-50 cm  Crânio  3 
4079 40-50 cm mandíbula 1 
4079 40-50 cm vértebras  3 
4079 40-50 cm acúleo dorsal  2 
4079 40-50 cm acúleos laterais 4 
4087 50-60 cm processo supra occipital  2 
4087 50-60 cm processo pós cleitral 5 
4087 50-60 cm acúleo lateral 3 
4087 50-60 cm vértebras  4 
4096 60-70 cm acúleo lateral 1 
4108 70-80 cm processo supra occipital  1 
4110 70-80 cm acúleo dorsal  2 
4110 70-80 cm supra occipital 1 
4110 70-80 cm acúleo lateral 1 
4120 80-90 cm pós-cleitral 3 
4120 80-90 cm acúleo lateral 1 
4135 90-100 cm acúleo lateral 2 

Total 46 
 

Figura 5.158: Tabela com a quantificação das diferentes partes de ossos de Siluriformes 
identificados. 
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Solos. 
 

Como para o setor Esc. 1 da Gruta do Marinheiro e Unidade 1 da Loca do 

Suim, as três amostras de solo enviadas para análise não foram coletadas aqui 

em coluna, mas obtidas apenas para alguns níveis, originalmente para descrição 

macroscópica do solo nesses locais.  

O que mais chamou a atenção foi a alta de Fósforo (P), indicador da 

presença de lixo de cozinha, no último nível arbitrário, associado ao esconderijo 

de peças de calcário, apesar de apresentar muito poucos fragmentos de restos 

faunísticos (Figuras 5.159 e 5.160).  

 

GRUTA DA MATINHA: Resultados da análise química de solos 

NP Setor Nível 
Cor       

(Tabela 

Munsell) 

ELEMENTOS 

Potássio 

(mg/kg) 
Fosforo 

(mg/kg) 
Cálcio 

(%) 
Magnésio 

(%) 
Carbono 

(%) 

4085 Esc 1 50-60 10YR4/3 20 8 24,66 0,93 0,77 

4099 Esc 1 60-70 10YR4/3 30 3 26,42 1,11 0,51 

4144 Esc 1 100-110 7.5YR4/4 20 47 7,22 0,26 0,38 
 

Figura 5.159: Tabela com os resultados das análises químicas para o setor Esc. 1 da Gruta da 
Matinha. 
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Figura 5.160: Gráficos com a variação da frequencia dos cinco elementos para o três 

níveis contemplados. 
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5.2.7 - GRUTA ANTÔNIO VITALINO. 

 

Sítio multi-componencial em gruta situada no centro de um conjunto de 

afloramentos calcários (nº17 nas Figuras 5.2 e 5.5), ainda relativamente bem 

preservados, conhecidos como região do “Quenta-sol” (município de Arcos). 

Apesar do relativo isolamento, é atualmente de fácil acesso (por trilha pela mata) 

e existe uma nascente d’água (ainda perene) próxima ao abrigo. 

Trata-se de um abrigo amplo e de teto alto, o segundo maior sítio em área 

abrigada relacionado neste trabalho depois da Gruta do Marinheiro, com cerca 

de 375 m² de área utilizável (sem a parte da caverna) e com uma continuidade 

para a área a céu aberto.  

 

 
 

Figura 5.161: Vista da área abrigada da Gruta Antônio Vitalino sob diferentes ângulos. 
 

Encontra-se na base de paredão maior que 10 metros de altura, tendo 

cerca de 25 metros de abertura por 15 metros de profundidade (até a zona 

afótica) e 10 metros de altura máxima do teto, com a boca aberta para o norte. 

Na porção leste existe um grande salão com aproximadamente 25 metros de 

diâmetro e a sul aparecem pequenos condutos. No nordeste do abrigo a 

morfologia é escalonada sendo possível alcançar um conduto estreito a cerca de 

7 metros da superfície. O piso do abrigo apresenta sedimentos terrígenos entre 

blocos de calcário de vários tamanhos, formando um piso predominantemente 

plano.  

 Em toda a superfície do abrigo foram encontrados vestígios líticos e 

cerâmicos, principalmente nas zonas de gotejamento. Além destes vestígios 
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foram vistas pinturas rupestres nos tetos, paredes subhorizontalizadas e 

pequenos nichos exclusivamente na porção nordeste do abrigo.  

 

 
 

Figura 5.162: Croqui do sítio Gruta Antônio Vitalino. 
 

As pinturas foram divididas em três painéis que somam menos de 50 

figuras. O painel I é um teto e localiza-se a 1,80 metros da superfície, em patamar 

inferior. Conta com apenas duas figuras legíveis sobrepostas e uma área de 110 

cm por 65 cm de vestígio de tinta ilegível. O painel II localiza-se a cerca de 6 

metros da superfície e chega-se ao local através de uma grande laje inclinada 

com vários patamares. Nesse local foram utilizados o teto e nichos onde foram 

distribuídas 20 figuras, sendo os zoomorfos os grafismos mais representados 

(Figura 5.165). O painel III localiza-se a cerca de 10 metros do solo e é a porção 

onde se encontra a maioria das figuras, cerca de 35 grafismos. Neste local nota-

se a sobreposição de figuras bicrômicas (vermelho/amarelo) sobre figuras 

monocrômicas. Todas as figuras pintadas estão sofrendo intenso processo de 

descamamento. 
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Figura 5.163: Desenho e foto de peça unifacial sobre plaqueta 
de chert preto encontrada em superfície (local erodido) no sítio 

Gruta Antônio Vitalino. 
 

 
 

Figura 5.164: Fotos de dois círculos (linha superior, sem e com escala) e uma fileira de pontos 
(linha inferior), ambos em vermelho. 
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Figura 5.165: Fotos de um peixe (B) flanqueado por dois mamíferos (A e C), com fotos do 
conjunto em baixo e separadamente acima. Todos são monocrômicos (vermelho) e totalmente 

preenchidos ou chapados.  
 

Este sítio foi visitado pelo Setor de Arqueologia da UFMG no final dos anos 

1970 e posteriormente registrado no CNSA do IPHAN. Entretanto, não consta 

que qualquer tipo de intervenção tenha sido realizado nesse local (COSTA, 

2002). 
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5.2.8 - GRUTA DO DEPÓSITO.  

 

Trata-se de um sítio multi-componencial em caverna (nº18 nas Figuras 5.2 

e 5.5) com muito sedimento terrígeno e três entradas ou bocas, localizado no 

município de Arcos. Duas destas aberturas se encontram próximas uma da 

outra, constituindo uma área abrigada contínua, com um salão de 

aproximadamente 36 m de extensão, 6 de largura e teto de 2 m de altura 

(COSTA, 2002). Na boca maior (Figura 5.166), uma erosão (dolina) deixou à 

mostra material lítico lascado. O piso em geral é razoavelmente plano, 

pulverulento e cinza-escuro de restos de fogueiras. A terceira entrada da 

caverna, localizada mais à NE, pode ser acessada por um conduto estreito, de 

teto baixo e meandrante de mais ou menos 20 metros de extensão. Ao contrário 

da área com duas entradas interligadas por um salão, nesta terceira boca de 

caverna não foram encontrados vestígios arqueológicos.    

O material arqueológico representa vestígios líticos, cerâmicos e 

faunísticos. Pelo menos 50 peças líticas foram localizadas, tanto em 

subsuperfície, nas partes erodidas por gotejamento na entrada (a maioria) e em 

um nicho na parte SW do abrigo, quanto na superfície pulverulenta no interior 

seco da cavidade (Figura 5.167). Entre os vestígios aparecem lascas de quartzo, 

quartzito, material ferruginoso, calcário, sílex vermelho e preto (chert), um núcleo 

pequeno poliédrico, raspadores unifaciais de sílex preto e quartzito. A maior 

lasca foi aquela (10 cm de comprimento por 4 cm de largura) encontrada na 

superfície do interior do abrigo: trata-se de um núcleo sobre lasca de sílex 

avermelhado. Outras peças de superfície foram: um fragmento de seixo de 

quartzo (8 cm) e um fragmento de mão de pilão polido (de rocha básica). 

Associado ao material lítico, em nicho da extremidade SW, onde se 

encontra um sedimento mais úmido entre blocos de calcário, encontrou-se 

também, um osso trabalhado cujo interior foi retirado (com cerca de 7 cm de 

comprimento e 1 cm de largura), que se assemelha com o “cachimbo tubular” 

que H.V. Walter identificou no município de Confins (Figuras 5.168 e 5.169).  

Alguns fragmentos cerâmicos foram vistos nas áreas erodidas, um deles 

com 15 cm de comprimento. Outros 2 fragmentos estavam na superfície do 

conduto estreito que leva à terceira entrada. 
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Figura 5.166: Fotos da entrada principal (à esquerda) e de área erodida (dolina) no centro dela 
(à direita), onde foram encontradas dezenas de peças lascadas. 

 

 
 

Figura 5.167: Duas peças unifaciais retocadas, uma de chert preto coberto 
por carbonatos (a de cima), e outra de quartzito, ambas encontradas em 

superfície (local erodido) na Gruta do Depósito. 
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Figura 5.168: Uma peça de osso trabalhada encontrada em pingueira (local erodido)na Gruta 
do Depósito; ela é parecida com o “cachimbo tubular” que H.V.Walter encontrou na Lapa 

Mortuária de Confins (ver foto abaixo). 

 
Figura 5.169: A peça “A” se parece muito com aquela encontrada na Gruta do Depósito 

(WALTER, 1958:93). 
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5.2.9 - ABRIGO CÓRREGO DA MANGA.  

 

Sítio uni-componencial (nº20 nas Figuras 5.2 e 5.5), situado em vale 

secundário, próximo às nascentes do córrego da Manga, afluente da margem 

esquerda do rio São Miguel, no município de Pains.  

Apesar de apresentar dimensões relativamente pequenas, com cerca de 6 

metros de abertura da boca por 5 metros de profundidade (Figuras 5.170 e 

5.171), foi encontrado material lítico lascado tanto na área abrigada (nas 

“pingueiras”), quanto na vertente (em leve declive) na frente do abrigo, em local 

erodido a céu aberto. 

Entre o material lítico identificou-se, de quartzo, sílex, chert e quartzito, 

lascas e peças retocadas de forma unifacial (Figura 5.172).   

 

 
Figura 5.170: Fotomontagem com o Abrigo Córrego da Manga (à direita) situado no vale do 

córrego da Manga, afluente da margem esquerda do rio São Miguel.  
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Figura 5.171: Croqui do Abrigo Córrego da Manga. 

 

 
 

Figura 5.172: Fotos de material lítico encontrado em superfície, nos locais 
erodidos, tanto na área abrigada quanto a céu aberto; trata-se de lascas e 

de um raspador (unifacial).  
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5.2.10 - LAPA DA POSSE GRANDE.  

 

Sítio multi-componencial localizado no vale do rio Santo Antônio (nº21 nas 

Figuras 5.2 e 5.5), próximo aos limites entre os municípios de Arcos e Pains. 

Trata-se de um local abrigado margeando a borda de um paredão calcário alto 

(Figuras 5.173 e 5.174), com cerca de 40 metros de extensão por 5 m de 

profundidade máxima. A área a céu aberta em frente do abrigo é em declive.  

Representa o sítio arqueológico mais conhecido na região devido às 

pinturas rupestres nele presentes. Existem (pelo menos) três painéis, o maior 

deles atingindo 5 metros (ou mais) de altura. Várias figuras, predominantemente 

naturalistas, podem ser vistas.  

Prous (1992) sugere tratar-se de uma variação regional ou cronológica da 

tradição São Francisco. Apesar de grande parte das representações 

pictográficas apresentarem temas comuns à tradição Planalto (zoomorfos), 

várias figuras têm características como tratamento plástico (com contorno 

vermelho e figuras chapadas) e a localização do suporte (locais mais visíveis do 

sítio) típicas da tradição São Francisco. Entretanto, a bicromia (com contorno) e 

as figuras chapadas (totalmente preenchidas) também podem ser encontradas 

na região de Lagoa Santa associada à tradição Planalto (BAETA, 2011), como, 

por exemplo, no sítio Abrigo Capão das Éguas, no município de Prudente de 

Morais (PROUS, BAETA & RUBBIOLI, 2003).  

 

 
 

Figura 5.173: Croqui da Lapa da Posse Grande. 
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Figura 5.174: Fotos do maciço (linha superior) onde se encontra a Lapa da Posse Grande com 
detalhe de algumas figuras no principal painel do sítio (município de Arcos). 
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5.2.11 - ABRIGO LAGOA DO RETIRO.  

 

Trata-se de um sítio multi-componencial em abrigo com teto alto localizado 

próximo à lagoa do Retiro (nº27 nas Figuras 5.2 e 5.5), uma lagoa cárstica 

situada na porção SE da região. No sopé do maciço encontra-se o leito de uma 

drenagem atualmente seca que corre em direção à referida lagoa cárstica. 

Dimensões: 22 metros de comprimento e 5 m de profundidade máxima (Figura 

5.176).  

Apresenta uma área abrigada relativamente pequena, cerca de 50m², 

entretanto a área de ocupação pode se estender um pouco além desse limite, 

para a área a céu aberto na frente do abrigo.  

A sondagem (setor Esc. 1) foi feita no local onde foi se encontrou uma ponta 

de projétil de quartzo hialino e lascas de diversas matérias-primas em 

“pingueiras” no limite da área abrigada. Ela revelou material lítico lascado, 

carvões e restos faunísticos, atingindo cerca de 60 cm de profundidade.  

Em um nicho do abrigo identificou-se ainda, entre uma pilha de blocos de 

calcário, um quebra-côco e um raspador lateral espesso (de matéria-prima 

pesada), além de um fragmento de osso longo, identificado como sendo um 

fragmento da tíbia de um cervídeo. 

Com o intuito de ter um maior controle da frequência e densidade dos 

achados, foi feito um registro da quantidade de sedimento terrígeno, blocos de 

calcário e concreções de cada nível escavado (Figura 5.175). Desconsiderando-

se o primeiro nível (com menos sedimento), a média de sedimentos terrígenos 

retirados foi de 123 litros por nível, ou 13 baldes (1 balde = 10 l de sedimento). 
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Figura 5.175: Tabela com a relação dos sedimentos, blocos de calcário e concreções 
retirados por nível. 

 

 
 

Figura 5.176: Foto com vista geral para o Abrigo Lagoa do 
Retiro (Foto: Cyro Soares). 
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Cronologia. 

 
A estratigrafia revelou três (3) principais unidades estratigráficas: as 

Camadas II e III com vestígios arqueológicos, atingindo uma profundidade de 

cerca de 65 cm, e a Camada I, situada no fundo, totalmente estéril. Uma única 

datação foi feita a partir de um carvão coletado no nível 60-70 cm (Camada II), 

ou seja, no limite inferior do depósito arqueológico, com uma data de 9950+/-35 

anos AP), remetendo a ocupação ao início do Holoceno (Figuras 5.178 e 5.179).  

 
 

Setor – NP Sítio Tipo 
Data 

Radiocarbônica 
(não calibradas) 

Nível Código 
Laboratório 

Escavação 1 – 4232 
Abrigo 

Lagoa do 
Retiro 

Carvão 9950±35 60-70 cm UGAMS 15115 

 
Figura 5.178: Tabela com os dados da única datação radiocarbônica obtida na sondagem. 

 

 
Figura 5.179: Perfil em foto e desenho da parede Norte da Escavação 1 do sítio Abrigo 

Lagoa do Retiro. 
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Material lítico: instrumentos. 

 

Cinco (5) instrumentos foram coletados no sítio, sendo que três em 

superfície e dois na sondagem.  

Em superfície, em um nicho do abrigo, localizou-se um raspador lateral 

robusto, talhado (façonnage) possivelmente pela técnica bipolar, que se parece 

muito, no que concerne a essa formatação, às peças, também coletadas em 

superfície da Loca do Suim (machado semi-polido) e Abrigo da Mureta (raspador 

lateral ou raspadeira).  

Uma ponta de projétil de quartzo foi coletada em superfície (Figura 5.180), 

em bacia de gotejamento, no local onde foi feito a sondagem Esc. 1 nesse sítio. 

Outra peça, também de superfície e localizada próxima à ponta de projétil, foi 

reconhecida como sendo, devido às suas pequenas dimensões, um “micro-

raspador” de quartzo (Figura 5.181) e foi classificado, na tipologia utilizada aqui, 

como “raspador trapezoidal”. 

Os dois instrumentos coletados na sondagem foram raspadores do tipo 

trapezoidal, um de quartzito verde do nível 30-40 cm (Figura 5.182) e outro de 

quartzo leitoso do nível 40-50 cm, ambos apresentando uma forma semelhante.   
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Figura 5.180: Ficha de ponta de projétil coletada em superfície, no local onde foi realizada a 
sondagem (Esc. 1) no Abrigo Lagoa do Retiro. 

 

Figura 5.181: Desenho de “micro-raspador” de quartzo proveniente de superfície (Desenho: 
Marcos Brito). 

 

 
Figura 5.182: Desenho de raspador do tipo “trapezoidal” encontrado no nível 30-40 

cm do setor Esc. 1 do Abrigo Lagoa do Retiro (Desenho: Marcos Brito). 
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Figura 5.183: Tabela com a relação dos instrumentos encontrados no Abrigo Lagoa do Retiro 
(exceto a ponta de projétil). 
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Material lítico: refugo. 

 

Foram obtidas 1911 peças de refugo (2 kg) para o setor Esc. 1 do Abrigo 

Lagoa do Retiro, que foi agrupado por tipo de matéria-prima. Esse sítio revelou 

uma grande quantidade de material lascado em quartzo (64%) e relativamente 

pouco quartzito (5%). Também se coletou chert (15%), sílex diverso (15%) e até 

algumas peças de arenito silicificado, uma matéria-prima raramente encontrada 

na região (Figura 5.184).  

 

 

 
Figura 5.184: Frequencia por quantidade e peso para as diferentes matérias-primas do refugo.  

Quando se olha para as variações verticais, todos os níveis intermediários 

apresentam mais ou menos a mesma densidade, entre 248 e 275 peças por m². 

As exceções são o nível inferior (50-60 cm), quando o material desaparece, e o 

nível superior (0-10cm), onde se percebe que existe uma alta densidade de 

material, principalmente de quartzo.Trata-se talvez do mesmo fenômeno que foi 

64%

16%

5%
15%

0%

Esc. 1: frequencia da quantidade de refugo por 
matéria-prima

quartzo

 chert

 quartzito

 silex diverso

 arenito

31%

50%

5% 14%

0%

Esc. 1: frequencia do peso de refugo por matéria-
prima

quartzo
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 quartzito

 silex diverso
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observado no setor Esc. 3 – Sul da Gruta do Marinheiro, relacionado às áreas 

erodidas na linha de goteira, ou seja, o sedimento vai e o lítico fica (Figuras 5.185 

e 5.186).  

 
Figura 5.185: Relação do material lítico por matéria-prima e nível coletado no Abrigo Lagoa do 

Retiro. 
 

 
Figura 5.186: Frequencia da quantidade de peças por matéria-prima e nível no 

Abrigo Lagoa do Retiro. 
 

  

ABRIGO LAGOA DO RETIRO - SETOR ESC. 1 - RELAÇÃO DO REFUGO POR MATÉRIA-PRIMA E NÍVEL   

Nível 
Quartzo Chert Quartzito Sílex Diverso 

Arenito 
silicificado Total 

Quant. 
Peso 
(gr.) Quant. 

Peso 
(gr.) Quant. 

Peso 
(gr.) Quant. 

Peso 
(gr.) Quant. 

Peso 
(gr.) Quant. 

Peso 
(gr.) 

0-10cm 592 212 107 350 33 14 77 82 0 0 809 658 

10-20cm 169 54 44 98 16 6 45 18 1 0 275 176 

20-30cm 129 86 58 84 11 2 50 28 0 0 248 200 

30-40cm 161 116 41 114 17 35 54 52 3 4 276 321 

40-50cm 146 134 37 300 14 12 54 80 0 0 251 526 

50-60cm 30 12 14 46 6 20 2 12 0 0 52 90 

Total 1227 614 301 992 97 89 282 272 4 4 1911 1971 
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Restos faunísticos. 

 

Nesse setor foram coletadas 2008 peças de fauna (477 gramas), sendo 

quase que a totalidade de mamíferos (97%), com 477 peças, e Gastropoda (3%), 

com 57 peças. Alguns fragmentos de ossos de aves (6 peças) e peixe (1 peça), 

além de fragmentos de concha de Bivalvia (1 peça) também estão relacionados. 

Chama atenção a quase ausência dos ossos de peixes, talvez devido à 

localização do setor, como os setores Esc. 3 – Sul e Norte da Gruta do 

Marinheiro, na linha de goteira onde a preservação de ossos mais frágeis tende 

a ser pior (Figura 5.187).  

Entre os 1943 fragmentos de mamíferos identificaram-se ossos de cervídeo 

(1peça), caititu (1 peça), rato (1 peça), preá (1 peça), gambá (1 peça), cachorro 

do mato (1 peça), tamanduá bandeira (6) e tatu (464). A maioria é representada 

por fragmentos diversos (76%) que não puderam ser especificados (Figura 

5.188).   

Mais que o material lítico, nesse setor foi o material faunístico, além das 

amostras de solo (próximo item), que indicou os níveis mais intensamente 

ocupados. Para a fauna foram os níveis 30-40 e 40-50 cm os que mais continham 

materiais, ou seja, em algum momento posterior a 9950+/-35 anos AP, uma 

datação proveniente do nível 60-70 cm (Figura 5.189).  
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Figura 5.187: Tabela com relação de quantidade e peso da fauna por Classe e gráfico com 

frequencia da quantidade de fauna por Classe. 
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Figura 5.188: Tabela com relação de quantidade de mamíferos por Família e gráfico com 
frequencia da quantidade de fauna por Família. 
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Figura 5.189: Gráfico mostrando a variação da quantidade de 

fragmentos ósseos por nível.  
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Solos. 

 

Os resultados das análises químicas de solo mostram uma coincidência 

entre a alta da densidade da fauna e do elemento Fósforo, indicando uma alta 

na quantidade de lixo de cozinha deixado no local entre os níveis 30-40 e 50-60 

cm. O Potássio (cinzas de fogueiras) também teve uma leve alta nos níveis de 

20-30 a 40-50 cm. O Carbono vai diminuindo para o fundo, enquanto o Cálcio 

tem uma maior densidade no primeiro nível. O Magnésio se mantém estável 

(Figuras 5.190 e 5.191).  

 

ABRIGO LAGOA DO RETIRO: Resultados da análise química de solos 

NP Setor Nível 
Cor       

(Tabela 

Munsell) 

ELEMENTOS 

Potássio 

(mg/kg) 
Fósforo 

(mg/kg) 
Cálcio 

(%) 
Magnésio 

(%) 
Carbono 

(%) 

4242 Esc 1 0-10 7.5YR3/4 30 83 5,25 0,14 5,34 

4243 Esc 1 10-20cm 7.5YR3/4 90 390 2,66 0,13 4,00 

4244 Esc 1 20-30 7.5YR3/4 100 559 2,75 0,12 3,41 

4245 Esc 1 30-40 7.5YR3/4 120 847 2,78 0,12 3,06 

4246 Esc 1 40-50 7.5YR3/4 140 1322 3,22 0,11 2,39 

4247 Esc 1 50-60 7.5YR3/4 60 780 1,02 0,05 0,60 

4234 Esc 1 70-80 7.5YR4/6 10 37 3,16 0,06 0,22 

 
Figura 5.190: Tabela mostrando os resultados das análises químicas de 5 elementos para as 7 

amostras de solo, coletadas em coluna, provenientes do Abrigo Lagoa do Retiro.  
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Figura 5.191: Gráficos mostrando as variações observadas para 

os 5 elementos analisados por nível, provenientes do Abrigo 
Lagoa do Retiro.  
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VI – SÍNTESE 

 

No presente capítulo será apresentado o resumo das principais conclusões 

do trabalho que se baseiam nos resultados obtidos para cada elemento 

analisado.  

 

6.1 – Cronologia. 

 

A partir da observação das 15 datas radiocarbônicas obtidas para os quatro 

(4) sítios pesquisados, nota-se um hiato para o Holoceno médio (Figura 6.1). 

Cabe ressaltar que as datas não foram coletadas apenas de níveis superficiais 

e profundos, mas também intermediários. Notou-se com isso uma acumulação 

maior de depósitos no Holoceno antigo.  

 

 
Figura 6.1: Relação das 15 datações radiocarbônicas para os 4 sítios que 

receberam intervenções. 
 

A única exceção foi uma data proveniente do nível 55-65 cm do setor Esc. 

3 – Sul da Gruta do Marinheiro (3100+/-50), situada a cerca a 20 cm da superfície 

em um nível arbitrário onde foram coletadas 4 pontas de projétil. Isso sugere que 
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os grupos caçadores coletores voltaram para a região de Pains nesse intervalo, 

mesmo que mais esporadicamente. Especula-se que eles teriam vindo do Sul, 

do atual estado de São Paulo, por exemplo, onde existem sítios do Holoceno 

médio com pontas de projétil.  

A razão para esse hiato ainda está incerta, mas pode ter a ver com 

transformações ocorridas no Planalto Central relacionadas à estratégia de 

subsistência, o que será discutido no item 6.3 sobre a fauna.  

Enfim, a intensa acumulação de vestígios no Holoceno antigo sugere que 

a estratégia dos caçadores coletores, generalistas e altamente móveis, atingiu 

sua extensão máxima de ocupação nesse período e que a partir de cerca de 

7200 anos AP, esses grupos pararam de ocupar sistematicamente - o que 

ocorria provavelmente de forma sazonal - os abrigos e cavernas da região de 

Pains.  

 

6.2 – Material lítico. 

 

O material lítico representa o principal elemento onde foi possível identificar 

uma variabilidade no período pré-cerâmico, sugerindo que três diferentes grupos 

caçadores coletores frequentaram a região nesse período, cada um associado a 

uma indústria com características próprias, que são:  

• Uma indústria lítica de tradição indefinida com a utilização de matéria-

prima local mais abundante, mas não necessariamente de melhor 

qualidade, como o calcário, por exemplo, para a região de Pains. Não 

apresenta um lascamento fino, apesar de ter peças uni e bifaciais (apenas 

gumes bifaciais). Foi identificada na Gruta da Matinha (Esc.1) e remete a 

um período anterior a 10290 anos AP;  

• Uma indústria uni- e bifacial bem desenvolvida que remete, devido à 

associação com o fóssil-guia plano-convexo ou lesma, à tradição 

Itaparica, que foi identificada nos níveis inferiores do setor Esc. 3 – NE da 

Gruta do Marinheiro e que tem uma data mínima de 9510+/-40 anos AP.  

Um plano-convexo também foi encontrado em superfície no sítio Gruta da 

Perdição I, com pinturas rupestres da tradição Planalto;  

• Uma indústria uni- e bifacial bem desenvolvida, que remete, pela 

associação com o fóssil-guia ponta de projétil, à tradição Umbu e foi 
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observada nos setores Esc. 3 – Sul e Norte, representando a indústria 

mais bem distribuída e duradoura na região com datas, apesar de mais 

intensamente presente no Holoceno antigo, que estão situadas entre 

9610+/-60 e 3100+/-50 anos AP.   

 

Acompanhando os respectivos fósseis-guia, no setor Esc. 4 – NE o plano-

convexo e no setor Esc. 3 – Sul a ponta de projétil, ambos na Gruta do 

Marinheiro, coletou-se uma grande quantidade de refugo que foi classificado 

segundo a matéria-prima e o tipo. Entre os tipos identificados, a lasca inteira foi 

ainda agrupada em quatro tipos por tamanho segundo o eixo tecnológico, em 

micro-lascas, lascas pequenas, lascas médias e lascas grandes.  

Acredita-se que, por causa da busca, com certa insistência, na tradição 

Itaparica, de uma padronização dos instrumentos do tipo de “manutenção”, 

produzindo peças típicas, como os plano-convexos, existia a tendência de 

selecionar preferencialmente matérias-primas maiores e de boa qualidade, como 

quartzito e arenito silicificado, por exemplo. Na região de Pains observou-se uma 

tendência para um lascamento mais intensivo de quartzito associado a essa 

tradição, como foi possível observar nos níveis inferiores do setor Esc. 4 – NE 

(Figura 6.2). Com relação às pontas de projétil, presentes também, além dos 

setores Esc. 3 – Sul e Norte da Gruta do Marinheiro, no nível superior dos setores 

Esc. 1 na Gruta da Matinha e Abrigo Lagoa do Retiro, acredita-se que 

aproveitavam com maior frequencia também as boas matérias-primas de 

menores dimensões, principalmente o quartzo (Figura 6.2), e que sua indústria 

representa um lascamento que tende a produzir lascas de menores dimensões, 

como as micro-lascas (Figura 6.3).  

Portanto, a maior frequencia de micro-lascas entre as três matérias-primas 

mais importantes na região de Pains (quartzo, chert e quartzito) representa a 

principal associação que se pode fazer para um local em que foram produzidas, 

mantidas e/ou descartadas pontas de projétil. Por outro lado, associado ao 

plano-convexo, as principais matérias-primas tendem a apresentar um refugo 

maior, ou seja, com uma frequencia menor de micro-lascas (Figura 6.3). 
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Figura 6.2: Variação da densidade por m² das três principais matérias-primas da região para 
os quatro sítios que foram escavados ou sondados; a alta de quartzito (vermelho) está 

relacionada aos níveis inferiores do setor Esc. 4 – NE, enquanto as outras altas nesse sítio são 
dos setores Esc. 3 – Sul e Norte, associados às pontas de projétil, onde o quartzo predomina 

sobre o quartzito. 
 

 

Figura 6.3: Gráfico mostrando a frequencia das micro-lascas para as lascas inteiras por 
matéria-prima para os três setores em que se realizou a classificação das lascas inteiras por 

grupos de tamanho. 
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Portanto, os caçadores coletores apresentaram para a região de Pains dois 

principais estilos tecnológicos que podem podem remeter, na visão do autor, às 

tradições Umbu e Itaparica. Mas como explicar a presença dessas duas 

tradições na região? Acredita-se que pode ter a ver com a localização da região 

de Pains em um território “intermediário” aos dois, conforme demonstrado no 

Capítulo III. 

Acredita-se, entretanto, que, apesar das variações observadas nas 

indústrias líticas entre ambas as tradições, os grupos que as representavam 

tinham mais elementos em comum do que diferenças significativas. As 

diferenças tecnológicas representariam mais estilos líticos diferentes de 

populações adaptadas às condições subtropicais e tropicais, que em outros 

aspectos eram muito semelhantes. As duas tradições se referem às populações 

que viviam a partir do final do Pleistoceno e início do Holoceno, ou seja, 

aparecem aproximadamente no mesmo período no registro (PROUS, 1992), que 

praticavam a caça e coleta generalizada (DIAS, 2003; KIPINIS, 2002), tinham 

uma afinidade biológica (NEVES et al., 2005) e com níveis técnicos semelhantes 

no que concerne à prática do lascamento em geral (FOGAÇA, 2001; DIAS, 

1994). 

Além disso, acredita-se que a indústria lítica os une mais que os separa, 

simplesmente pelo fato de investirem mais em ferramentas de pedra lascada 

facilmente transportáveis do que outras culturas pré-coloniais, o que pode estar 

relacionado a estratégias de subsistência e mobilidade parecidas, indicando, 

possivelmente, uma organização social e econômica semelhante. De fato, o uso 

da pedra como matéria-prima para produzir instrumentos lascados foi para esses 

grupos muito mais significativo, até onde se pode verificar, do que para as 

populações posteriores e talvez anteriores também.  

A cronologia e localização espacial sugere que, para a região de Pains, a 

tradição Itaparica é mais antiga do que a Umbu. Essa última aparece com maior 

persistência temporal, mais intensamente no Holoceno antigo, mas com indícios 

para Holoceno médio também. Existe, portanto, uma sobreposição da tradição 

Umbu à Itaparica.   

Ambas têm, portanto, uma tradição lítica bem desenvolvida (para o 

continente e o período) e possuem um nível técnico equivalente, apesar de 

fazerem escolhas distintas na hora de valorizar uma ou outra ferramenta. 
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Acredita-se que essas semelhanças podem estar relacionadas a uma origem em 

comum.  

No que concerne à origem da ocupação do continente sul-americano, 

alguns autores afirmam que a variabilidade existente entre as indústrias líticas já 

por volta de 11 mil anos AP, no caso do Brasil se referindo provavelmente às 

diferenças entre as indústrias líticas Umbu e Itaparica, sugere que a chegada 

inicial pode ser bem mais antiga que essa data, para permitir que tal divergência 

ocorresse. A chegada se deu provavelmente pela costa, uma pelo pacífico e 

outra pelo atlântico, e que a interiorização se deu depois disso, atingindo todo 

território por volta de 11 mil anos AP.  

Bate (1990) propõe três principais conjuntos tecnológicos líticos, sugerindo 

três principais grupos de interiorização (Figura 6.4), sendo um pelo norte e 

pacífico (Conjunto I), um pelo norte e nordeste (Conjunto III) e outro pelo sudeste 

do continente (Conjunto II).   Nota-se que é sugerido que os Conjuntos II e III se 

encontram aproximadamente onde se situa o atual estado de São Paulo, 

incluindo aí a região de Pains. .  

No entanto, se as tradições Umbu e Itaparica têm uma mesma origem e 

que suas indústrias líticas se desenvolveram separada- e paralelamente durante 

a interiorização, a tradição Itaparica pelo Norte e Nordeste, e a tradição Umbu 

pelo Sul, cabe entender porque a tradição Itaparica, relacionada espacialmente 

ao Conjunto III (Figura 6.4), durou apenas alguns milênios, enquanto a tradição 

Umbu (Conjunto II) permaneceu praticamente a mesma desde o início ao final 

do Holoceno. 
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Figura 6.4: Nota-se que a região de Pains se encontra no território onde foi sugerido um 

encontro entre os Conjuntos II (vindo do sul) e III (vindo do norte/nordeste) (BATE: 1990). 
 

 

6.3 – Restos faunísticos. 

 

Para o período pré-ceramista não foram identificadas variações 

significativas no que concerne ao consumo de fauna em geral, apenas onde 

determinadas Classes de animais estão mais ou menos presentes ou ausentes, 

o que pode estar relacionado a um viés de conservação. Nos locais mais 

protegidos, por exemplo, são encontrados mais ossos de peixe (em geral mais 

frágeis) do que nas áreas mais expostas às intempéries, na linha de goteira.  

Pelas análises transparece que tinham preferência por determinados tipos 

de animais, principalmente mamíferos de pequeno e médio porte (cervídeo, tatu, 

caititu, rato, preá, gambá, cachorro do mato, tamanduá bandeira e paca) e 

Gastropoda, e que consumiam também, em menores quantidades, aves, peixes 

e répteis.   
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Entre os peixes foi interessante notar a predominância nos sítios de 

fragmentos de ossos de peixes da Ordem dos Siluriformes. Essa presença foi 

observada principalmente nos níveis intermediários, associada aos vestígios dos 

grupos caçadores coletores. Nos níveis superiores, fragmentos de peixe que não 

puderam ser classificados nessa ordem estão mais presentes, o que se atribui 

aos grupos ceramistas posteriores que tinham talvez outras preferências ou 

estratégias de pesca. No gráfico abaixo, que representa a soma de todos os 

níveis escavados, do nível superior (n°1) ao inferior (n°11), percebe-se que nos 

níveis superiores a frequencia de ossos de peixes Siluriformes é menor (Figura 

6.5).  

 

 
Figura 6.5: Gráfico mostrando todos os fragmentos em todos os níveis juntos; percebe-

se uma menor frequencia de ossos de peixes de Siluriformes nos níveis superiores. 
 

Isso significa que os caçadores coletores pegavam mais aqueles peixes 

fáceis de apanhar, principalmente durante o período da estiagem (no inverno) e 

que utilizavam, possivelmente, a crista do crânio (parte supra-occipital) para a 

fabricação de pontas de projétil com ponta bifurcada e que talvez também 

aproveitavam outras partes. Essa constatação, entretanto, ainda deve ser 

confirmada por estudos mais aprofundados.  

O que se pergunta agora é se isso significa que os caçadores coletores 

pegavam e consumiam esse tipo de peixe com mais frequencia do que os outros 

tipos, indicando um possível comportamento sazonal? Ou será que existe a 

predominância dessa Ordem apenas porque levavam esse tipo de peixe mais 
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para o abrigo para aproveitar partes do esqueleto dele? De qualquer forma, 

mesmo sem ser conclusivo, espera-se que essa análise preliminar tenha 

conseguido demonstrar o potencial que existe a ser pesquisado em relação ao 

comportamento sazonal dos caçadores coletores a partir das amostras de ossos 

de peixes encontradas nos sítios, o que poderá ocorrer também em relação aos 

ossos de aves (RENFREW & BAHN, 2004).  

Em relação aos invertebrados, percebeu-se que não existem quantidades 

significativas de Bivalvia nos estratos pré-ceramistas, ao contrário do que se vê 

para os depósitos mais superficiais associados ao período ceramista, como 

testemunharam as escavações realizadas nos sítios ceramistas Gruta Mané do 

Juquinha (HENRIQUES, 2006) e Gruta Paiol de Milho (COSTA, 2013). Essa 

tendência pode ser observada também nos sítios aqui pesquisados, conforme 

representado na Figura 6.6 abaixo.   

O que se perguntou para os ossos de Siluriformes, também pode ser feito 

em relação às conchas de Bivalvia: podem ter sido apanhadas e consumidas 

com maior frequencia pelos grupos ceramistas do que pelos caçadores 

coletores, ou levadas para os sítios principalmente para serem transformadas 

em adornos, como testemunham pequenas peças de pingente encontradas em 

alguns sítios ceramistas da região, produzidas a partir dessa matéria-prima?   
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Figura 6.6: Tabela com a quantidade e peso de fragmentos de Bivalvia de 10 setores 

escavados e gráficos mostrando todos os níveis juntos com a frequência da quantidade e 
peso desses fragmentos; nota-se uma frequência maior nos níveis superiores. 
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A estratégia de subsistência corresponde, em linhas gerais, quando se 

analisa o conjunto de dados de fauna para o período pré-ceramista nos sítios 

pesquisados, com o que foi visto em outros sítios do Brasil Central (KIPNIS, 

2002). Os grupos pré-ceramistas foram caracterizados como caçadores 

coletores generalizados, o que significa que consumiam vegetais, caça, 

Gastropoda, peixe e, eventualmente, também molusco de água doce. Parece ter 

ocorrido uma diversificação do cardápio, e não uma especialização em um 

determinado tipo de animal ou vegetal.  

Entende-se que, quando os animais estão predominantemente dispersos 

no ambiente, como é o caso para o Cerrado do Brasil Central, tanto hoje e talvez 

até mais no início do Holoceno (KIPNIS, 2002), a caça não representa o 

elemento decisivo que determina a movimentação dos grupos. Nessa 

circunstância, o posicionamento dos grupos próximos às áreas de coleta ganha 

em importância (coleta de vegetais e peixes), podendo existir uma caça diária 

em torno dos acampamentos principais, como acontece no modelo de Binford 

(1980) em relação aos forrageiros, principalmente de animais que exigem menos 

investimento em tempo para serem capturados (de pequeno e médio porte). 

Por causa disso, acredita-se que os grupos caçadores coletores 

exploravam de forma sazonal grandes extensões de território em função das 

áreas de coleta e, no que concerne à caça e pesca, exploravam o ambiente de 

forma relativamente superficial e oportunista. 

O que pode, então, ter ocorrido com essa estratégia de subsistência no 

Brasil Central durante o Holoceno médio? E mais especificamente porque ela 

parece ter persistida no Sul (associada à tradição lítica Umbu) e desaparecida 

no Brasil Central (associada à tradição Itaparica)?  

De forma geral, acredita-se que houve no Brasil Central uma mudança na 

estratégia de subsistência. Uma tendência para uma maior sedentarização e 

especialização já é conhecido durante esse período, a partir de cerca de 6 mil 

anos AP, para as populações caçadoras coletoras da costa, entre os grupos 

“sambaquieiros”. Esses concentraram sua presença em ambientes próximos aos 

rios e lagunas, onde houve uma intensificação da exploração do rico ambiente 

marinho.  

Não é impossível pensar em uma evolução semelhante e paralela também 

para os caçadores coletores generalistas do interior (Brasil Central). Mas 
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enquanto os locais mais ricos da costa, que podem fornecer com mais segurança 

uma base alimentar regular, são os ambientes lagunares, as áreas mais 

propícias para uma maior sedentarização no interior são as margens dos 

grandes cursos d’água. Nesses locais os grupos caçadores coletores poderiam 

explorar a pesca diariamente, enquanto ampliariam a gama de caça consumida 

existente em um território mais circunscrito. Esse último fenômeno, uma 

diversificação da caça, pode ser observado para os grupos ceramistas, em cujos 

sítios da região de Pains, como na Gruta Paiol de Milho, por exemplo, foi visto 

uma variedade maior de espécies de caça, inclusive animais de maior porte, 

como (possivelmente) onça e jacaré.  

A questão é entender, entretanto, se isso foi uma evolução local ou 

importada? Quando se leva Binford (2010) em conta, poder-se-ia supor que foi 

uma transformação imposta aos caçadores coletores, uma vez que acredita que 

culturas que não recebem influências externas têm a tendência de permanecem 

estáticas. Essa explicação tem a vantagem, em oposição à de uma evolução 

local, de também explicar o surgimento de grupos fisicamente distintos aos 

paleoíndios, que apareceram no Holoceno médio no Brasil Central (grupos 

“mongolizados”).   

Se a cultura paleoíndia desapareceu no Planalto Central no Holoceno 

médio, por outro lado, seus traços podem ser percebidos por mais tempo na 

porção meridional do país porque estes grupos estavam, provavelmente, em 

áreas à margem das possíveis grandes transformações ocorridas. As 

transformações menos abruptas percebidas no Sul, como, por exemplo, a 

posterior adoção da cerâmica, sem sobressaltos, pelos mesmos grupos, da 

tradição Itaipu (sem cerâmica) para a Vieira (com cerâmica), parece indicar 

nessa direção, ou seja, em uma influência transformadora mais indireta do que 

direta. Em relação a essas tradições Prous afirma: 

Acreditamos, portanto, que seria talvez mais acertado falar 
de uma cultura ou tradição Vieira, com um período pré-
cerâmico e outro ceramista (PROUS, 1992:294-295). 
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6.4 – Sepultamentos. 

 

A região de Pains apresenta seis sítios conhecidos pelo autor, todos em 

cavidade natural, com pelo menos onze sepultamentos identificados no total, 

tanto primários quanto secundários. Esses são apenas os que se encontrou até 

agora, mas suspeita-se que representam apenas a “ponta do iceberg” e que a 

quantidade total de sepultamentos pré-cerâmicos na região seria muito maior, 

tendo em vista a quantidade de abrigos e cavernas com as condições mínimas 

necessárias tais como as dimensões do abrigo natural, a presença de depósitos 

arqueológicos e a localização favorável na paisagem. 

Em termos de cronologia, apenas dois sepultamentos da Loca do Suim 

(Sep. 1A e Sep. 2) foram datados, ambos com cerca de 7400 anos AP. Trata-se 

do final do Holoceno inicial e se encaixa bem no padrão encontrado para as 

muitas dezenas de sepultamentos do carste de Lagoa Santa.  

Para os sepultamentos da região de Pains observa-se, como em Lagoa 

Santa, uma preferência para os locais na parte totalmente abrigada, protegidos 

da chuva, e em geral próximos às paredes do fundo do abrigo (contexto 

horizontal), como foi possível observar nos setores Unidade 1 (Loca do Suim) e 

Esc. 4 (Gruta do Marinheiro). No que concerne ao contexto vertical, encontram-

se frequentemente próximos à superfície do piso, podendo aflorar, mas em geral 

começam a aparecer entre 20 a 50 cm de profundidade. Finalmente, no que diz 

respeito à maneira de enterrar os mortos, foi possível distinguir uma variedade 

de padrões já identificados para os sepultamentos na Lapa das Boleiras da 

região de Lagoa Santa (STRAUSS, 2010). Entre os casos observa-se para a 

região de Pains, por exemplo, sepultamentos secundários com mais de um 

indivíduo (múltiplos), a individualização de certas partes (crânio e dentes), o 

alinhamento dos ossos longos em frente do crânio, a cremação, sepultamentos 

primários em decúbito lateral, etc. 
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6.5 – Mobilidade. 

 

Observou-se que os grupos caçadores coletores frequentavam todos os 

ambientes e nichos topográficos da região, devido à identificação de sítios em 

abrigos naturais nesses locais. Isso ocorreu desde a calha dos principais 

córregos (ribeirão dos Patos e rio São Miguel), em alguns trechos com lagoas 

fluviais (ambiente lacustre), as margens de córregos secundários (menores), a 

base de maciços calcários situados no interflúvio, assim como nos patamares 

superiores dos afloramentos calcários.   

Entretanto, não acredita-se que se limitavam ao ambiente cárstico e que 

percorriam largas extensões de território, explorando os recursos alimentares 

vegetais e animais e aproveitando, no percurso, para se abastecer de diferentes 

tipos de matérias-primas. Produziam assim, mesmo representando grupos 

relativamente pequenos, uma grande quantidade de acampamentos que 

ocupavam por períodos relativamente curtos de tempo, mas o que ocorreu, no 

que se refere aos abrigos naturais por serem locais fixos na paisagem, com certa 

persistência temporal.  

Artefatos de quartzito, matéria-prima exógena ao carste, são encontrados 

em sítios dentro do carste, em forma de instrumentos retocados e refugo, 

inclusive pontas de projétil, provavelmente introduzidos a partir da região de 

Furnas, ao Sul, onde se pode encontrar essa matéria-prima em abundância. Por 

outro lado, pontas de projétil muito parecidas com aquelas encontradas na região 

de Pains, são encontradas na região de Furnas. Essas evidências são 

indicadores da mobilidade de tais grupos e de possíveis relações de troca e 

afinidade com outros grupos caçadores coletores. 

Acredita-se, portanto, que para estudar o sistema de assentamento dessas 

populações deve-se considerar áreas muito maiores do que a utilizada 

atualmente para pensar essa organização, inserindo - por exemplo - a região de 

Pains e a parte setentrional do Lago de Furnas, com um diâmetro de cerca de 

100 km, em um mesmo estudo (Figuras 6.7 e 6.8).  
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Figura 6.7: Fotos da coleção de pontas de projétil do arqueólogo amador Antônio Adauto, 

do município de Carmo do Rio Claro, na região de Furnas. 
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Figura 6.8: Mapa com a localização de sítios com pontas de projétil na região de Pains 
(na imagem ainda referida como “Província Cárstica do Alto São Francisco”) e na região 

de Furnas. 
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6.6 – Uso dos espaços em abrigos. 

 

Acredita-se que os grupos caçadores coletores não exerciam suas 

atividades nos abrigos naturais de forma aleatória, mas padronizada. 

Pelas evidências obtidas nos abrigos naturais mais significativos e tendo 

em mente as analogias com dados etno-arqueológicos e arqueológicos de outras 

regiões, acredita-se que estão reunidas nos principais sítios aqui pesquisados 

as seguintes atividades com seus locais preferenciais: 

• Na linha de goteira ou próximo a ela: atividades de acender as principais 

fogueiras, de preparar os alimentos, de comer e descartar os restos 

alimentares e de produção e manutenção de instrumentos de pedra; 

• Nos locais totalmente protegidos, frequentemente situados próximos à 

parede do fundo: as atividades de dormir, de acender fogueiras menores 

e de enterramento dos mortos; 

• Os grafismos rupestres eram realizados em painéis sub-verticais 

(pinturas) ou sobre lajes sub-horizontais (gravuras).     

 

A maior parte das atividades era, portanto, realizada próxima à linha de 

goteira. A principal incompatibilidade com essa situação refere-se aos vestígios 

líticos associados ao plano-convexo no setor Esc.4 – NE, onde se notou uma 

grande densidade de material no fundo da escavação, em local totalmente 

protegido entre a linha de goteira e a parede do fundo.   
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6.7 – Arte Rupestre. 

 

A região apresenta sítios com pinturas e gravuras e as representações 

rupestres da região podem ser vinculadas à tradição Planalto através de seus 

temas e tratamento: zoomorfos, pequenos traços e bastonetes, geralmente 

monocrômicos.  

Apesar da baixa densidade de sítios com grafismos, se comparada a outras 

regiões cársticas de Minas Gerais, esses sítios conseguiram mostrar que existe 

uma conexão cultural com outras áreas, como com a região de Lagoa Santa, 

onde a tradição Planalto foi definida e, além disso, ajudaram a identificar, pela 

presença de sítios rupestres também em locais de mais difícil acesso, os 

diferentes locais visitados pelos caçadores coletores dentro do carste.  
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não passaram despercebidos os vários paralelos que podem ser traçados 

entre as regiões de Pains e Lagoa Santa, a começar pelas características 

ambientais. 

Trata-se de áreas cársticas, relativamente extensas e próximas uma da 

outra (200 km em linha reta), quase na mesma latitude Sul e ambas em ambiente 

de cerrado. Estão situadas na borda do Cráton São Franciscano (CSF), nas 

margens de grandes rios que correm no sopé de serras quartzíticas. Isso 

significa que uma variedade de ambientes semelhantes poderiam ser explorados 

em ambas as regiões pelos caçadores coletores. 

A característica arqueológica que mais se destaca é a cronologia 

semelhante, com a ocupação intensiva dos abrigos naturais no Holoceno antigo. 

Apesar da região de Pains ainda não ter sido tão intensamente escavada, a 

presença frequente de enterramentos humanos rasos nos abrigos (em pelo 

menos seis sítios), em contextos primários e secundários e dois deles datados 

por volta de 7400 anos AP, lembram muito a situação de Lagoa Santa. No que 

concerne à arte rupestre, em ambas predomina aquela associada à tradição 

Planalto e com gravuras.  

 Mas por que, então, que a indústria lítica da região de Lagoa Santa não se 

parece, aparentemente, com nenhuma outra e que até foi chamada, de forma a 

diferenciá-la, de “Complexo Lagoa Santa”? Na verdade, o autor não acredita que 

exista tal indústria, reduzida a uma tecnologia de lascamento centrada na 

produção de lascas simples sem retoques, e isso por duas principais razões.  

Em primeira instância, está ligada a uma postura mais genérica em relação 

ao que se sabe da tecnologia lítica dos grupos caçadores coletores generalistas 

e de alta mobilidade do Holoceno antigo no Brasil: eles frequentemente possuem 

instrumentos lascados sobre pedra mais elaborados do que apenas lascas não-

retocadas, com a utilização de uma variedade de matérias-primas, seja isso 

unifacial ou bifacial, padronizados ou não. Por que seria diferente apenas na 

região de Lagoa Santa? Não se viu motivos para isso.  

Em segundo lugar, porque grande parte das pontas de projétil encontradas 

na região de Lagoa Santa foram identificadas por arqueólogos amadores que 

não realizavam registros adequados. Com isto não se está querendo dar crédito 
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ao fato de que dezenas de pontas de projétil de fato foram encontradas na 

região, principalmente entre os anos 1930 e 1950 (WALTER, 1948 e 1958), onde 

em apenas um sítio foram encontradas pelo menos 13 pontas de projétil (Lapa 

do Eucalipto), mas também nos anos 1970-1980 (BÁNYAI, 1996). Dessa forma, 

essas evidências foram consideradas apenas “circunstanciais”, produzidas por 

amadores que não utilizavam uma metodologia de escavação adequada e que, 

portanto, não mereciam crédito algum, nem mesmo com relação aos locais 

aonde foram encontradas as referidas pontas, nem à sua quantidade. Ainda 

mais, não se está dando muita importância ao fato de que pontas de projétil - 

além de machados lascados com gumes polidos - também foram mencionadas 

por expedições de profissionais como aquela que Wesley Hurt e Oldemar Blasi 

(1969) coordenaram no Complexo Cerca Grande, nos anos 1950, quando 7 

pontas de projétil foram identificadas. 

 

 
Figura 6.9: Fotos de pontas de projétil da região de Lagoa Santa (em cima, à esquerda), 

da região de Pains (em cima, à direita e em baixo à esquerda) e da região de Furnas 
(em baixo, à direita). 
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Optou-se neste trabalho enveredar por um experimento: em vez de 

esmiuçar um aspecto - ou dois – acerca dos caçadores coletores, a intenção foi 

abrir ao máximo o leque de evidências disponíveis para se ter uma idéia melhor 

do conjunto, correndo o risco, devido às limitações de tempo, de tratar uma ou 

mais dessas evidências de maneira muito superficial.  

Essa escolha tem a ver com a vontade de encerrar - da melhor maneira 

possível - um ciclo que começou em 1999 e o que se espera é ter conseguido 

demonstrar, ou ao menos indicar, a importância arqueológica da região de Pains 

para o estudo do período paleoíndio no Brasil.  
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Figura 6.105 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V - RESULTADOS 

 

GRUTA DA MATINHA 

ESC. 1 – TABELAS E GRÁFICOS DO REFUGO POR MATÉRIA-PRIMA E 

TIPO 

  



GRUTA DA MATINHA - SETOR ESC. 1: RELAÇÃO DO LÍTICO (REFUGO) EM QUANTIDADE E PESO (gr) 
POR MATÉRIA-PRIMA E NÍVEL ARBITRÁRIO 

Nível 

Quartzo Chert Quartzito Sílex Diverso Calcário 
Mat. 

Ferruginoso / 
Argilito 

Total 

Quant. Peso 
(gr.) Quant. Peso 

(gr.) Quant. Peso 
(gr.) Quant. Peso 

(gr.) Quant. Peso 
(gr.) Quant. Peso 

(gr.) Quant. Peso 
(gr.) 

0-10 15 34 43 352 1 0 5 4 132 2300 2 8 198 2698 

10-20cm 8 6 19 50 0 0 2 10 82 4124 2 0 113 4190 

20-30 3 0 23 198 1 0 1 0 79 1136 3 66 110 1400 

30-40 16 6 6 14 0 0 0 0 34 134 0 0 56 154 

40-50 2 10 3 82 0 0 2 48 28 248 0 0 35 388 

50-60 15 6 21 150 1 0 5 54 86 412 0 0 128 622 

60-70 36 10 50 312 6 2 6 76 88 664 0 0 186 1064 

70-80 51 20 75 156 11 6 14 64 106 418 0 0 257 664 

80-90 63 42 81 174 45 8 40 22 101 474 3 60 333 780 

90-100 19 8 7 8 9 2 18 14 223 2968 1 2 277 3002 

100-110 4 4 20 102 0 0 2 2 93 440 0 0 119 548 

Total 232 146 348 1598 74 18 95 294 1052 13318 11 136  1812 15510  
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CAPÍTULO V - RESULTADOS 

 

DESCRIÇÃO DOS SÍTIOS CONTEMPLADOS NO ESTUDO QUE NÃO 

CONSTAM NA PARTE PRINCIPAL DA TESE. 

  



ABRIGO FAZENDA DA COTELA1 

 

Sítio multi-componencial em abrigo, largo e pouco profundo (40 m de 

extensão e 4 m de profundidade máxima), situado próximo à localidade de Vila 

Costina, nos limites de um grande maciço calcário de frente para um terraço do 

Ribeirão dos Patos, a 200 metros de sua margem esquerda (município de 

Pimenta). Ele é bem arejado e tem um pacote sedimentar significativo, 

intercalado por blocos de diferentes dimensões e recortado por grandes raízes.  

O Abrigo Fazenda da Cotela foi sondado durante um trabalho de 

arqueologia preventiva (COSTA, 2013). A sondagem (50x50 cm), escavada por 

níveis arbitrários de 10 cm e localizada em área protegida e seca entre a 

parede do fundo e a linha de goteira, revelou ossos humanos a partir do nível 

50-60 cm. A presença de um sepultamento no local fez com que a sondagem 

fosse interrompida nesse nível, o que pode representar o sepultamento mais 

profundo descoberto até agora na região.  

 

 
 

 Foto com vista parcial do sítio Abrigo Fazenda da Cotela, município de 
Pimenta. 

 

                                                 
1 Cotela = boi manso. 



 
 

Fotos de fragmentos de ossos humanos coletados no nível 50-60 cm da 
sondagem realizada no Abrigo Fazenda da Cotela, município de Pimenta. 

 

  



LOCA ZIZINHO BERALDO 

 

Trata-se de um multi-componencial em pequeno abrigo bem arejado 

localizado na fazenda do Zizinho Beraldo em uma vertente a aproximadamente 

100 m da margem do Córrego Barreado (município de Pimenta), com as 

seguintes dimensões: até 10m de largura, 3m de profundidade máxima e 2,5 m 

de altura média do teto (COSTA, 2004).  

Foram encontrados pequenos fragmentos cerâmicos na superfície de um 

piso seco e pulverulento e um pequeno raspador circular de quartzito na zona a 

céu aberto, logo em frente dele (ver foto). 

 

 
 

Foto com vista para a parte abrigada do Abrigo Zizinho Beraldo (COSTA, 
2004). 

 

 



 
 

Fotos com o referido raspador circular de quartzito de dois ângulos. 



GRUTA ANTÔNIO BERALDO 

 

Sítio multi-componencial em caverna localizada na região do Barreado, 

nome de um afluente da margem esquerda do Ribeirão dos Patos, a menos de 

10m de uma pequena várzea (córrego Samburá, sub-bacia do córrego 

Barreado), com as seguintes dimensões: 6m de largura na entrada, de 

profundidade desconhecida (possui zona afótica) e com 8m de altura máxima 

do teto.  

O piso da gruta é seco e pulverulento, repleto de fragmentos cerâmicos e 

material lítico (lascas) em bacias de gotejamento na parte abrigada (ver croqui). 

A gruta já foi utilizada como paiol, abrigo para carro de boi, curral e 

atualmente, como depósito de tábuas (COSTA, 2004). 

 

 
 

Foto com vista para a entrada da Gruta Antônio Beraldo (COSTA, 2004). 



 
 

Croqui da Gruta Antônio Beraldo. 
 

 

 



GRUTA DA PERDIÇÃO II 

 

Sítio multi-componencial (cerâmico e pré-cerâmico) localizado na mesma 

concentração de afloramentos do que a Gruta da Perdição I, no vale do córrego 

Tamboril, bacia do ribeirão dos Patos, próximo ao interflúvio com a bacia do rio 

São Miguel. Situa-se ao nível do pasto, na margem de maciço calcário e é 

facilmente acessível, com uma continuidade sem desníveis abruptos entre a 

área externa e interna. 

Apresenta pacote sedimentar considerável com fragmentos cerâmicos em 

superfície e dezenas de lascas de uma variedade de matérias-primas em locais 

erodidos na linha de goteira e na área abrigada, além de um quebra-côco 

(duplo) fixo em cima de grande bloco de calcário no centro da área abrigada. 

Um traço em vermelho, muito apagado, foi percebido na parede sul próximo à 

entrada, mas isso não foi o suficiente para justificar a inclusão desse local na 

amostra de sítios rupestres da região.  

Dimensões: cerca de 4 m de altura do teto na entrada, cerca de 9 m de 

abertura na entrada, 12 m de profundidade até o início da zona menos 

iluminada pela luz do sol.  

 

 
 

Croqui em planta baixa (desenho com trena e bússola) da Gruta da Perdição II (município de 
Pains). 



ABRIGO DO CAVALO 

 

Sítio uni-componencial abrigado localizado na região da Mata das Frutas, 

município de Pains, O córrego mais próximo é o Tamboril, que nas 

proximidades desaparece em um sumidouro.   

A parte abrigada tem aproximadamente 20 metros de extensão e até 3m 

de profundidade e teto alto e está localizado no nível do pasto, ou seja, na 

porção inferior de um maciço calcário (COSTA, 2004).  

Apresenta material lítico lascado (lascas e núcleos de chert e quartzo) em 

bacias de gotejamento próximo ao limite da área abrigada. 

 

 
Foto com vista do Abrigo do Cavalo (Fonte: extraído de 

COSTA, 2004) 
 
 



 
 

Croqui do Abrigo do Cavalo (sem desenho de cortes). 
 
 
 

 
 

Foto de lascas e núcleos de quartzo e chert encontradas em 
local erodido na superfície do piso do Abrigo do Cavalo 

(Fonte: extraído de COSTA, 2004). 
  



ABRIGO LAGOA DE PEIXE I 

 

Sítio uni-componencial localizado em pequeno afloramento entre a Lagoa 

de Peixe e a Lagoa da Fumaça, ambas representando lagoas fluviais da 

margem esquerda do Ribeirão dos Patos, no município de Doresópolis. O 

abrigo, situado a cerca de 50m de um olho d’água (efêmero), é relativamente 

pequeno (com até 40m² de área abrigada) e com uma área a céu aberto em 

frente do abrigo em declive, coberta por blocos de calcário (com boca para 

SW). Dimensões: 10m de largura, até 6m de profundidade e até 4m de altura 

máxima do teto. 

Nesse sítio detectou-se, em sua subsuperfície, a poucos centímetros de 

profundidade, um horizonte lítico, perceptível nos locais erodidos no limite da 

área abrigada e nas bacias de gotejamento d’água na porção abrigada.  

O local foi objeto de uma coleta “sistemática” de superfície (com Estação 

Total) em 1999, ano em que foram retomadas as pesquisas mais sistemáticas 

na região (HENRIQUES JR, COSTA & KOOLE, 2001). Os resultados foram 

discutidos no mestrado do autor (KOOLE, 2007), mostrando que, apesar das 

limitações de uma coleta de superfície, que tende a amostrar melhor as lascas 

mais visíveis no piso, em geral maiores, em detrimento das micro-lascas, o 

trabalho mostrou a variedade de matérias-primas presentes na região (chert 

preto fino, quartzo, e variedades de quartzito e sílex), assim como revelou 

indícios de lascamento unifacial e bifacial, deduzidos a partir das lascas 

inteiras. Entretanto, nenhuma ponta de projétil foi coletada, apenas 

instrumentos unifaciais fragmentados.   

 



 
 

Foto com execução de coleta de superfície sistemática (com Estação Total) no Abrigo 
Lagoa de Peixe I, município de Doresópolis (ano de 1999). 

  



ABRIGO LAGOA DE PEIXE II 

 

Sítio uni-componencial e, assim como o sítio Abrigo Lagoa de Peixe I, 

encontra-se próximo à várzea com lagoas na margem esquerda do Ribeirão 

dos Patos, município de Doresópolis. O piso da área abrigada estende-se por 

alguns metros a céu aberto, ate atingir um desnível abrupto.  

Apresenta cerca de 12 metros de abertura por 4 m de profundidade 

máxima, com teto alto. Na linha de gotejamento foram encontradas várias 

lascas (locais erodidos).  

 

 
 

Croqui do Abrigo Lagoa do Peixe II. 



ABRIGO DOS RISCOS 

 

Sítio multi-componencial localizado na borda de maciço calcário em 

vertente mais alta do vale do Ribeirão dos Patos (Dimensões: cerca de 6 m de 

profundidade e 4 metros de largura). 

No local foram encontradas dezenas de peças lascadas superficialmente 

em bacias de gotejamento no interior da cavidade. 

 

 
Croqui do Abrigo dos Riscos. 

 

 

 

 

 

 



ABRIGO DOS MACACOS 

 

Trata-se de um sitio uni-componencial abrigado com lítico lascado e 

restos faunísticos, de difícil acesso, situado no alto do paredão (município de 

Arcos). Como está localizado no limite norte da região cárstica e posicionado 

no patamar superior do maciço, permite uma visualização panorâmica da 

região ao norte do carste (posto de observação?), que representa um extenso 

ambiente lacustre, relativamente plano, nas margens do rio São Francisco.  

O piso do abrigo é composto por dois patamares: um deles com 

sedimento mais úmido e mais baixo, no limite da área abrigada, e um patamar 

mais alto com piso de calcário e com (pouco) sedimento pulverulento perto da 

parede. Dimensões estimadas: cerca de 8 metros de abertura e 4 metros de 

profundidade, com teto alto.  

Algumas lascas de sílex vermelho e quartzo hialino foram vistas nas 

áreas erodidas, no limite da área abrigada. Um fragmento maior de quartzito 

retocado (4,5 cm de comprimento) também foi identificado (ver foto). 

 

 
Peça retocada de quartzito. 

Três fragmentos faunísticos também foram identificados: duas peças 

menores se encontram em local erodido e apresentam lustre, tipicamente de 

peças que ficaram muito tempo expostas às intempéries nas “pingueiras”; outra 

peça, encontrada em cima do patamar abrigado, representa um fragmento de 

osso longo, com cerca de 15 cm de comprimento, e está coberto por argila 

concrecionada (COSTA, 2002). 

 



LAPA DAS ABELHAS I 

 

Sítio multi-componencial localizado em uma cavidade que conjuga abrigo 

e caverna situada na meia encosta em borda de paredão menor que 10 metros 

(de altura). O abrigo apresenta um amplo salão principal com cerca de 14 

metros de extensão por 12 metros de profundidade e aproximadamente 4 

metros de altura. O abrigo tem desenvolvimento N-W e na sua porção SE 

aparecem quatro condutos paralelos com extensão máxima aproximada de 20 

metros. O piso do abrigo e da caverna é regularmente plano com pacote 

sedimentar terrígeno entre alguns blocos de calcário. 

Foram encontradas dezenas de fragmentos cerâmicos em superfície na 

entrada do abrigo e nos condutos da caverna, na zona afótica. A cerâmica 

apresenta, em média, cerca de 10 mm de espessura, face interna e externa 

claras apresentando estrias de alisamento. Na porção SE do abrigo foram 

pintadas cerca de 20 figuras nos tetos e paredes, formando quatro pequenos 

painéis. A temática prevalecente é o zoomorfo (peixes e cervídeos) que está 

representado em 8 grafismos, executados em vermelho e uma das figuras em 

bicromia de branco com vermelho. Os demais grafismos são geométricos 

(bastonetes, meia-lua, etc.) que aparecem em vermelho e laranja. Algumas 

figuras foram pintadas em uma superfície mais deteriorada, que sofreu 

processo de descamamento, e outras em superfície melhor preservada e por 

isso mais legíveis (COSTA, 2002). 

  



ABRIGO DA MURETA 

 

Sítio multi-componencial (município de Arcos) em abrigo localizado em 

paredão com altura menor que 10 metros, com dois patamares contíguos, 

ambos com piso sedimentar terrígeno plano e espesso e farto material lítico e 

cerâmico em superfície. Dimensões do abrigo: cerca de 15 metros de extensão 

por 5 m de profundidade máxima (COSTA, 2002). Não apresenta uma área 

aberta em frente do abrigo favorável (em declive). 

Os vestígios líticos encontrados foram lascas de sílex, chert e quartzo 

hialino variando entre 4 e 0,5 cm de comprimento máximo, um fragmento de 

machado polido, um núcleo de sílex, peças unifaciais retocadas e dois quebra-

côcos. Uma característica interessante foi a descoberta de material lítico 

lascado também preso (concrecionado) em fragmento de piso estalagmítico 

quebrado. Além disto, foram encontrados dezenas de fragmentos cerâmicos de 

espessuras variadas. 

 

 
Croqui do Abrigo da Mureta. 

 



 
 

Desenho de raspador sobre plaqueta de chert preto(NP: 1080), 
coletado em superfície (local erodido). 

 



TOCA DO ÍNDIO 

 

Sítio multi-componencial em uma gruta composta de dois abrigos 

interligados por um corredor de teto baixo (entre 1,0m e 1,5m em média) de 

20m de comprimento (município de Arcos). O acesso ao sítio se dá pelo abrigo 

(depois da subida de uma vertente relativamente íngreme), com a entrada 

virada para oeste, com 16m de abertura e cerca de 4 m de profundidade (ver 

foto). Este local apresenta um pacote sedimentar plano, com material lítico 

lascado de diversas matérias-primas em subsuperfície, nas áreas de 

gotejamento d’água, além de três quebra-côcos, um fragmento de machado 

polido e fragmentos cerâmicos dispersos em superfície. Na terra arada entre o 

abrigo externo e a estrada de Corumbá, encontraram-se ocorrências líticas a 

céu aberto.  

O abrigo localizado no interior do maciço (norte/nordeste) apresenta 

pacotes sedimentares erodidos e concentrações de dezenas de fragmentos 

cerâmicos, entretanto sem material lítico lascado. Em frente a este abrigo há 

uma pequena praça a céu aberto rodeada por paredes calcárias com algumas 

diáclases. Não se sabe ainda se existe uma passagem também através de 

uma destas diáclases para a parte externa do maciço (COSTA, 2003a).  

 

 
 
Foto de quebra-côco encontrado em superfície na Toca do Índio. 



 

Foto da entrada da Toca do Índio, onde foi encontrado material lítico em superfície, nos locais 
erodidos, material lítico lascado e em cima do piso alguns quebra-cocos. 

 

 
 

Área arada em frente do maciço onde se encontra a Toca do Índio; aqui, a céu aberto também 
foram encontrados objetos lascados e utilizados brutos.  

 

 



LOCA DE GUARDAR CARRO 

 

Sítio uni-componencial representando uma espécie de passagem ou arco 

com cerca de 10 m de comprimento por 7 m de largura e 10 m de altura 

máxima do teto (município de Pains). Não foram encontrados vestígios em 

superfície, entretanto, o sítio apresenta pinturas rupestres, de cor vermelha e 

preta, em estado muito deteriorado.   

Por causa da descamação avançada, as figuras são de difícil 

identificação.  Mesmo assim foi possível reconhecer alguns “biomorfos”, ou 

seja, representações de animais como, por exemplo, um peixe em vermelho 

sobreposto por um lagarto preto.  A maior parte se encontra sobre suporte sub-

horizontal, entre 2,5 a 4 metros acima do piso (KOOLE, 2003).  

 

 
 

Croqui da Loca de Guardar Carro. 
 



 
 

Fotos da Loca de Guardar Carro; a foto superior mostra a abertura da cavidade (no centro); na 
linha intermediária, uma vista da “passagem” e do local, em painel quase horizontal, onde as 
principais figuras pintadas foram detectadas; na linha inferior, algumas pinturas (sem escala), 

em condição bastante deteriorada de preservação.   



ABRIGO PILHA DE ESTÉRIL (nome provisório) 

 

Abrigo uni-componencial localizado na borda centro-leste da região 

cárstica em área de mineradora de calcário, situado do lado de uma pilha de 

estéril (daí o nome).  

Não foram encontrados vestígios em superfície. Entretanto, a partir de 

informações fornecidas por funcionários da empresa mineradora, descobriu-se 

que existem sepultamentos enterrados no local, detectados em trabalhos de 

consultoria, através de sondagens.  

Dimensões estimadas: 15 de largura por cerca de 6 metros de 

profundidade, e 3 metros de altura do teto máximo. 

 

 

Foto do geral do Abrigo Pilha de Estéril; no local, aproximadamente onde as pessoas se 
encontram na foto, é onde foram encontrados os referidos sepultamentos; todo abrigo, 
devido à proximidade com as atividades mineradoras, encontra-se encoberto por fina 

camada de pó branco.  
 



 
 

Foto com parte do Abrigo Pilha de Estéril; as setas vermelhas indicam dois locais 
que foram sondados (se destacam do resto do piso) e de onde, segundo 

informação obtida no local, ossos humanos foram retirados. 
 

 



LOCA DE PEDRA 

 

Sítio uni-componencial descoberto em levantamentos no ano de 1999 

realizados no âmbito do projeto “Província Cárstica de Arcos, Pains e 

Doresópolis: Desenvolvimento Sustentável FUNDEP- IGC/UFMG” (COSTA & 

HENRIQUES JR, 2000). Dimensões: cerca de 10 m de extensão por 5 m de 

profundidade máxima. Apresenta área a céu aberto sem desníveis.  

Material lítico lascado foi encontrado em bacias de gotejamento na área 

abrigada.  

 

 
 

Croqui da Loca de Pedra. 
 

  



GRUTA DA ESTIVA 

 

Sítio multi-componencial em caverna localizada em maciço situado na 

borda SE do carste (município de Pains), próximo ao interflúvio entre as bacias 

do rio São Francisco e rio Grande. O abrigo (sem a parte afótica) apresenta 

cerca de 12 m de extensão por 5 metros de profundidade máxima. Tem cerca 

de 60m² de área abrigada e uma conexão sem desníveis abruptos com a área 

externa, em frente da cavidade.  

 Em superfície encontrou-se dezenas de peças lascadas, além de um 

quebra-côco e uma lâmina de machado.  

 

 
Croqui da Gruta da Estiva. 

 



 
 

Fotos de raspador de quartzo (em diferentes ângulos) encontrado em superfície na Gruta da 
Estiva 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI – SÍNTESE 

TABELAS E GRÁFICOS COMPLEMENTARES  
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LISTA COM NÚMEROS DE PROVENIÊNCIA (NP) DE TODO MATERIAL 
COLETADO EM CAMPO NO PERÍODO 2003-2013.  

 

  

  



RELAÇÃO NÚMEROS DE PROVENIÊNCIA (NP) 
NP SÍTIO SETOR NÍVEL (cm) TIPO OBS. DATA 

1 Loca do Suin Sondagem 1 0-10 
lasca de retoque 

(silex) 
z=7cm 30/08/03 

2 Loca do Suin Sondagem 1 0-10 
fragmento de 

cerâmica 
z=6 30/08/03 

3 Loca do Suin Sondagem 1 0-10 lítico peneira 2 fragmentos 30/08/03 

4 Loca do Suin Sondagem 1 0-10 
quartzo 

fragmentado 
z=6cm 30/08/03 

5 Loca do Suin Sondagem 1 0-10 
amostra de 

sedimento para 
leitura MUNSELL 

30gr 30/08/03 

6 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 
quartzo 

fragmentado 
z=13 30/08/03 

7 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 lítico peneira   30/08/03 

8 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 
malacofauna 

peneira 
  30/08/03 

9 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 Carvão C14 z=16 30/08/03 

10 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 Carvão C14 z=15 30/08/03 

11 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 osso z=12 30/08/03 

12 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 lasca   z=15 30/08/03 

13 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 lasca z=12 30/08/03 

14 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 fauna peneira   30/08/03 

15 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 

amostra 
sedimento cinza 
(pacote leste - 

feição 1);    
10YR5/2 (seco) 

Argiloso 

peso = 2,415kg;          
378 gramas 

separados para 
análise fisico-

química 

30/08/03 

16 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 Carvão C14 z=18 30/08/03 

17 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 Lasca z=14 30/08/03 

18 Loca do Suin Sondagem 1 10-20 Carvão C14   30/08/03 

19 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 2 lascas z=23 30/08/03 

20 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 carvão e ossos z=27 30/08/03 

21 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 ossos z=23 30/08/03 

22 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 ossos z=27 30/08/03 

23 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 
carvão e fauna 

(?) 
z=28 30/08/03 

24 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 ossos z=28 30/08/03 

25 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 Carvão C14 z=26 30/08/03 

26 Loca do Suin Sondagem 1   
 

    

27 Loca do Suin Sondagem 1         

28 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 lasca z=27 30/08/03 



29 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 ossos humanos 
concentrção de 

ossos, ver 
planta; z=29 

30/08/03 

30 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 Carvão C14 z=28 30/08/03 

31 Loca do Suin ver croqui superfície lasca de silex   30/08/03 

32 Loca do Suin ver croqui superfície lasca de silex   30/08/03 

33 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 lítico peneira   30/08/03 

34 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 Carvão C14 z=30 30/08/03 

35 Loca do Suin           

36 Loca do Suin           

37 Loca do Suin           

38 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 AVC 

pseo = 654gr;   
396 gr 

separados para 
análise+F274 

30/08/03 

39 Loca do Suin Sondagem 1 20-30 
malacofauna 

peneira 
  30/08/03 

40 Loca do Suin Sondagem 1 30-40 Carvão C14 z=33 30/08/03 

41 Loca do Suin Sondagem 1 30-40 ossos humanos 
inclusive 

maxilar; z=35 
30/08/03 

42 Loca do Suin Sondagem 1 30-40 ossos peneira   30/08/03 

43 Loca do Suin Sondagem 1 30-40 ossos queimados z=34 30/08/03 

44 Loca do Suin Sondagem 1 30-40 ossos de dedos z=30 30/08/03 

45 Loca do Suin Sondagem 1 30-40 lítico peneira   30/08/03 

46-
1056 

Intervalo: escavações 
Mané do Juquinha 

(Pains) 
          

1057 Dolina dos Machados 
nicho (ver 

planta) 
Superfície 

Lâmina de 
machado 

Faz parte de um 
conjunto de 5 
machados e 1 

seixo 

22/02/04 

1058 Dolina dos Machados 
nicho (ver 

planta) 
Superfície 

Lâmina de 
machado 

Faz parte de um 
conjunto de 5 
machados e 1 

seixo 

22/02/04 

1059 Dolina dos Machados 
nicho (ver 

planta) 
Superfície 

Lâmina de 
machado 

Faz parte de um 
conjunto de 5 
machados e 1 

seixo 

22/02/04 

1060 Dolina dos Machados 
nicho (ver 

planta) 
Superfície 

Lâmina de 
machado 

Faz parte de um 
conjunto de 5 
machados e 1 

seixo 

22/02/04 



1061 Dolina dos Machados 
nicho (ver 

planta) 
Superfície 

Lâmina de 
machado 

Faz parte de um 
conjunto de 5 
machados e 1 

seixo 

22/02/04 

1062 Dolina dos Machados 
nicho (ver 

planta) 
Superfície seixo 

Faz parte de um 
conjunto de 5 
machados e 1 

seixo 

22/02/04 

1063 Abrigo da Diáclase 
Estrutura de 
combustão 

Superfície 
Lâmina de 
machado 

área da 
Solofértil 

22/02/04 

1064 Abrigo da Diáclase 
Estrutura de 
combustão 

Superfície Bigorna 
área da 

Solofértil 
22/02/04 

1065 Abrigo da Diáclase 
Estrutura de 
combustão 

Superfície batedor 
área da 

Solofértil 
22/02/04 

1066 Abrigo Lagoa do Retiro  
nicho (ver 

planta) 
Superfície raspador 

antigo "Abrigo 
da Ponta" 

22/02/04 

1067 Abrigo Lagoa do Retiro  

pingueira no 
limite da área 
abrigada (ver 

planta) 

Superfície 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzo hialino 22/02/04 

1068 Abrigo Lagoa do Retiro  
nicho (ver 

planta) 
Superfície Bigorna   22/02/04 

1069 Abrigo Lagoa do Retiro  

pingueira no 
limite da área 
abrigada (ver 

planta) 

Superfície 
pequeno 

fragmento de 
quartzo retocado 

  22/02/04 

1070 Gruta Capoeirão 
Estrutura de 
combustão 

Superfície 
Lâmina de 
machado 

  22/02/04 

1071 Gruta do Marinheiro área abirgada Superfície 
mão de 

mó/moedor 
  22/02/04 

1072 Gruta do Marinheiro área externa Superfície Bigorna (dupla)   22/02/04 

1073 Gruta do Marinheiro área externa Superfície 
fragmento de 
plano-convexo 

  22/02/04 

1074 Gruta do Marinheiro área externa Superfície batedor   22/02/04 

1075 Loca da Estiva área abirgada Superfície 
Lâmina de 
machado 

  22/02/04 

1076 Loca da Estiva área abirgada Superfície bigorna   22/02/04 

1077 Loca da Estiva área abirgada Superfície 
raspador de 

quartzo 
  22/02/04 

1078 Loca da Estiva área abirgada Superfície lasca de calcário   22/02/04 

1079 Gruta da Perdição I área abirgada Superfície plano-convexo 
misturado a 

blocos de 
calcário 

22/02/04 

1080 Abrigo da Mureta área abirgada Superfície raspador 
silex preto 
(plaqueta) 

22/02/04 



1081 Abrigo da Mureta área abirgada Superfície seixo/batedor fragmentado 22/02/04 

1082 Abrigo da Mureta área abirgada Superfície raspador  robusto 22/02/04 

1083 Abrigo da Mureta área abirgada Superfície 
mão de 

mó/moedor 
  22/02/04 

1084 Lagoa do Peixe 
margens da 

lagoa 
Superfície 

lascas, 
retocados, 
núcleos, 2 
conchas 

(bivalves) 

  22/02/04 

1085 Lagoa do Peixe 
margens da 

lagoa 
Superfície 

2 fragmentos de 
lãmina 

  22/02/04 

1086 Toca do Índio abrigo Superfície 
fragmento de 

lasca 

matéria-prima 
argilito? Peça 
separada para 

análise 
petrográfica 

22/02/04 

1087 Toca do Índio abrigo Superfície lasca   23/02/04 

1088 Toca do Índio abrigo Superfície 
fragmentos de 

raspador de 
calcário 

2 fragmentos 23/02/04 

1089 Toca do Índio abrigo Superfície bigorna   23/02/04 

1090 Toca do Índio 
área externa 
(céu aberto) 

Superfície lasca de quartzo área de plantio 23/02/04 

1091 Toca do Índio 
área externa 
(céu aberto) 

Superfície nucleiforme área de plantio 23/02/04 

1092 Toca do Índio 
área externa 
(céu aberto) 

Superfície 
fragmento de 

quartzo 
translúcido 

área de plantio 23/02/04 

1093 Gruta Favo de Mel abrigo Superfície Lâmina   23/02/04 

1094 
Loquinha do Zizinho 

Beraldo 
área externa 
(céu aberto) 

Superfície raspador quartzito verde 23/02/04 

1095 Ocorrência céu aberto   Superfície 
fragmento de 

lâmina 
área Curimbaba 23/02/04 

1096 Ocorrência céu aberto   Superfície 
núcleo (plaqueta 

de silex preto) 
área córrego da 

Menina 
23/02/04 

1097 Ocorrência céu aberto   Superfície lasca de quartzo 
área córrego da 

Menina 
23/02/04 

1098 
Ocorrência Fazenda 

Zizinho Beiraldo 
  Superfície 

lasca espessa de 
quartzito verde 

  23/02/04 

1099 Abrigo do Merrinha   Superfície bigorna (tripla)   23/02/04 

1100 
Ocorrência     Lagoa do 

Retiro 
  Superfície Raspador 

sobre plaqueta 
de quartzito 

verde 
23/02/04 



1101 
Ocorrência Fazenda 

Olhos d´água 
  Superfície lasca (silex)  

próximo local 
onde Jeferson 

encontrou uma 
ponta de 
projétil 

23/02/04 

1102 
Ocorrência Fazenda 

Olhos d´água 
  Superfície lasca (silex)  

próximo local 
onde Jeferson 

encontrou uma 
ponta de 
projétil 

23/02/04 

1103 
Ocorrência Fazenda 

Olhos d´água 
  Superfície lasca (quartzo) 

próximo local 
onde Jeferson 

encontrou uma 
ponta de 
projétil 

23/02/04 

1104 
Ocorrência Fazenda 

Olhos d´água 
  Superfície lasca (quartzo) 

próximo local 
onde Jeferson 

encontrou uma 
ponta de 
projétil 

23/02/04 

1105 
Ocorrência Fazenda Seu 

Pedrinho 
  Superfície lasca (silex)    23/02/04 

1106 
Ocorrência      Lagoa do 

Retiro 
  Superfície nucleiforme quartzo   23/02/04 

1107 
Ocorrência      Lagoa do 

Retiro 
  Superfície 

fragmento de 
lasca 

  23/02/04 

1108 Sítio do Milharal   Superfície 
nucleiforme 

(quartzo) 
área da 

Solofértil 
23/02/04 

1109 Sítio do Milharal   Superfície 
fragmento de 

lasca 
área da 

Solofértil 
23/02/04 

1110 Sítio Tio Rafa   Superfície 
seixo 

fragmentado de 
quartzito verde 

  23/02/04 

1111 
Ocorrência Fazenda da 

Barra 
  Superfície mão de pilão 

ver com 
Modesto 

localização 
exata 

23/02/04 

1112 
Ocorrência Morro da 

Menina 
  Superfície Bigorna (dupla)   23/02/04 

1113 
Ocorrência Fazenda 

Massambará 
  Superfície 

fragmento de 
lâmina de 
machado 

  23/02/04 

1114 Abrigo dos Macacos   Superfície 
raspador 

fragmentado 
quartzito verde 23/02/04 



1115 Mané do Juquinha   Superfície moedor 

no quintal da 
casa da 

Matildes (base 
campo) 

23/02/04 

1116 Lapa da Posse Grande céu aberto Superfície núcleo   23/02/04 

1117 Lapa da Posse Grande céu aberto Superfície 
lasca de silex 

preto 
  23/02/04 

1118 Lapa da Posse Grande céu aberto Superfície 
lasca de silex 

preto 
  23/02/04 

1119 Abrigo dos Riscos área abirgada Superfície 
raspador de 

quartzito verde 
em pingueira 23/02/04 

1120 Abrigo dos Riscos área abirgada Superfície material bruto   23/02/04 

1121 Gruta Tio Rafa área abirgada Superfície núcleo   23/02/04 

1122 Gruta Tio Rafa área abirgada Superfície 
fragmento de 

lasca 
  23/02/04 

1123 Lagoa do Peixe 
margens da 

lagoa 
Superfície 

lasca de silex 
preto 

próximo à 
estrada 

23/02/04 

1124 
Ocorrência próxima 

Abrigo Lagoa de Peixe 2 
  Superfície 

raspador de silex 
preto 

  23/02/04 

1125 Toca do Índio   Superfície 
fragmento de 

moedor 
  23/02/04 

1126 
Ocorrência Mata do 

Retiro 
  Superfície 

fragmento de 
lâmina 

  23/02/04 

1127 
Loquinha do Zizinho 

Beraldo 
área abirgada Superfície 

plaqueta de 
chert preto com 

dois negativos de 
retiradas 

  23/02/04 

1128 
Ocorrência Fazenda da 

Barra 
  Superfície 

seixo lascado de 
quartzo 

  23/02/04 

1129 
Ocorrência Mata do 

Retiro 
  Superfície 

casson de 
quartzito verde 

  23/02/04 

1130 
Ocorrência Fazenda da 

Barra 
  Superfície 

fragmento de 
quartzo   

  23/02/04 

1131 Gruta da Perdição II   Superfície 
lasca com córtex 

de seixo 
(quartzito verde) 

em pingueira 23/02/04 

1132 
Ocorrência próxima 

Gruta do Osso 
  Superfície 

lasca de silex 
preto 

  23/02/04 

1133 Gruta do Ângelo   Superfície 
raspador de silex 

preto 
  23/02/04 

1134 
Ocorrência Pedra 

Redonda 
  Superfície 

fragmento de 
lâmina 

  23/02/04 

1135 Ocorrência  da Mina   Superfície lasca com córtex   23/02/04 

1136 Abrigo Molhado   Superfície lasca 
terra de Zé 

Roberto 
23/02/04 



1137 Abrigo Molhado   Superfície lasca 
terra de Zé 

Roberto 
23/02/04 

1138 Abrigo Molhado   Superfície 
lasca de calcário 

silicificado 

terra de Zé 
Roberto (área 

da Ical) 
23/02/04 

1139 
Ocorrência cachoeira em 

Pimenta 
  Superfície 

lasca de 
quartzito verde 

  23/02/04 

1140 Ocorrência Brejão   Superfície plano-convexo quartzito   23/02/04 

1141 Abrigo do Merrinha   Superfície 
casson de silex 

preto 
  23/02/04 

1142 
Ocorrência acesso ao 

Abrigo do Ângelo 
  Superfície 

lasca de silex 
preto 

  23/02/04 

1143 
Ocorrência acesso ao 

Abrigo do Ângelo 
  Superfície 

lasca de quartzo 
hialino 

  23/02/04 

1144 
Ocorrência Fazenda 

Quilombo 
  Superfície 

lasca de 
quartzito   

  23/02/04 

1145 
Ocorrência Fazenda 

Capoeirão 
  Superfície 

lasca de silex 
(amarelo) 

  23/02/04 

1146 Lagoa do Peixe 
margens da 

lagoa 
Superfície 

lasca de 
quartzito verde 

  23/02/04 

1147 Lagoa do Peixe 
margens da 

lagoa 
Superfície lasca   23/02/04 

1148 
Ocorrência próxima 

Gruta da Ninfeta 
  Superfície Raspador 

plaqueta de 
quartzito verde 

23/02/04 

1149 
Ocorrência próxima à 

Lagoa do Retiro 
céu aberto Superfície 

lasca de quartzo 
leitoso 

  24/02/04 

1150 
Ocorrência próxima à 

Lagoa do Retiro 
céu aberto Superfície 

fragmento de 
quartzo hialino 

  24/02/04 

1151 
Ocorrência próxima à 

Lagoa do Retiro 
céu aberto Superfície 

fragmento de 
quartzo 

  24/02/04 

1152 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
lasca de quartzo 

hialino 
  24/02/04 

1153 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
fragmento de 

lasca de quartzo 
  24/02/04 

1154 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
lasca de quartzo 

hialino 
  24/02/04 

1155 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
lasca 

fragmentada de 
quartzo hialino 

  24/02/04 

1156 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
fragmento de 

lasca de quartzo 
  24/02/04 

1157 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
fragmento de 

lasca de quartzo 
  24/02/04 

1158 Córrego da Barra céu aberto Superfície lasca de quartzo   24/02/04 



1159 Córrego da Barra céu aberto Superfície nucleiforme   24/02/04 

1160 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
lasca de 
quartzito 

  24/02/04 

1161 Córrego da Barra céu aberto Superfície 
lasca de silex 

preto 
Município de 

Pains 
24/02/04 

1162 Gruta Antônio Vitalino 
limite da área 

abrigada 
Superfície 

lasca de silex 
preto 

pingueira 24/02/04 

1163 Gruta Antônio Vitalino 
limite da área 

abrigada 
Superfície 

raspador de silex 
preto 

pingueira 24/02/04 

1164 Sítio da Cascalheira céu aberto Superfície 
lasca de silex 

preto 

Região da Mata 
das Frutas 

(Pains) 
24/02/04 

1165 Sítio da Cascalheira céu aberto Superfície 
lasca de silex 

preto 
  24/02/04 

1166 Sítio da Cascalheira céu aberto Superfície 
lasca de silex 

preto 
  24/02/04 

1167 Sítio da Cascalheira céu aberto Superfície 
lasca de silex 

preto 
  24/02/04 

1168 Sítio da Cascalheira céu aberto Superfície 
fragmento de 
lasca de silex 

preto 
  24/02/04 

1169 Ocorrência ICAL céu aberto Superfície nucleiforme maciço 117 24/02/04 

1170 
Ocorrência Morro da 

Menina 
céu aberto Superfície seixo   24/02/04 

1171 
Ocorrência próximo ao 
Abrigo Lagoa do Retiro 

céu aberto Superfície 
casson de silex 

preto 
antigo "Abrigo 

da Ponta" 
24/02/04 

1172 Ocorrência ICAL céu aberto Superfície 
fragmento de 

lâmina 
maciço 145 24/02/04 

1173 
Ocorrência próxima ao 

Abrigo da Mureta 
céu aberto Superfície lasca   24/02/04 

1174 
Ocorrência próxima ao 

Abrigo da Mureta 
céu aberto Superfície lasca   25/02/04 

1175 
Ocorrência próxima ao 

Abrigo da Mureta 
céu aberto Superfície lasca   25/02/04 

1176 
Ocorrência próxima ao 

Abrigo da Mureta 
céu aberto Superfície casson   26/02/04 

1177 
Ocorrência próxima ao 

Abrigo da Mureta 
céu aberto Superfície núcleo   26/02/04 

1178 
Ocorrência Mata das 

Frutas 
céu aberto Superfície núcleo   26/02/04 

1179 Abrigo da Estiva abrigo Superfície lasca matéria-prima? 26/02/04 

1180 Abrigo da Estiva abrigo Superfície lasca matéria-prima? 26/02/04 

1181 Abrigo da Estiva abrigo Superfície 
fragmento de 

lasca 
  26/02/04 



1182 Abrigo da Estiva abrigo Superfície 
fragmento de 

lasca 
  26/02/04 

1183 Abrigo da Estiva abrigo Superfície 
fragmento de 

lasca 
  26/02/04 

1184 Abrigo da Estiva abrigo Superfície 
lasca 

fragmentada de 
silex 

  26/02/04 

1185 Abrigo Seco abrigo Superfície núcleo calcário 26/02/04 

1186 Abrigo Seco abrigo Superfície batedor/moedor   26/02/04 

1187 Loca do Suin abrigo Superfície 
fragmento 

lascado 
  26/02/04 

1188 
Ocorrência Fazenda 

Massambará 
  Superfície mão de pilão   26/02/04 

1189 Caverna do Depósito abrigo Superfície 1 adorno de osso peso=10gramas 01/04/04 

1190 Abrigo Lagoa de Peixe I abrigo Superfície 

coleção de 
material de 

coleta de 
superfície 

  01/04/04 

1191 
Ocorrência da região do 

Barreado 
céu aberto Superfície 

ponta de projétil 
de pedra 

quartzito verde 01/04/04 

1192 Gruta do Simão   Superfície lasca de retoque silex preto   01/04/04 

1194 Barreiro (IG-2) céu aberto   
lâmina semi-

lunar 

coleção 
particular Célio 

Leão 
01/04/04 

1195 Arredpiado (IG-1) céu aberto   
Lâmina de 
machado 

Sítio Iguatama 
no CNSA; 
coleção 

particular Célio 
Leão 

01/04/04 

1196 Arredpiado (IG-1) céu aberto   
Lâmina de 
machado 

Sítio Iguatama 
no CNSA; 
coleção 

particular Célio 
Leão 

01/04/04 

1197 Arredpiado (IG-1) céu aberto   
Lâmina de 
machado 

Sítio Iguatama 
no CNSA; 
coleção 

particular Célio 
Leão 

01/04/04 

1198 
Fazenda das Pedras (IG-

4) 
céu aberto   mão de pilão 

coleção 
particular Célio 

Leão 
01/04/04 

1199 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto     

coleção 
particular Célio 

Leão 
01/04/04 



1200 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
01/04/04 

1201 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
01/04/04 

1202 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
01/04/04 

1203 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

fragmento de 
lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
01/04/04 

1204 Mineiros (IG-6) céu aberto   mão de pilão 
coleção 

particular Célio 
Leão 

01/04/04 

1205 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1206 Piumhí (PI-1) céu aberto   
Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1207 
Fazenda Sílvio Borja (IG-

3) 
céu aberto   mão de pilão 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1208 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

fragmento de 
lâmina 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1209 Pains I céu aberto   
Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1210 Piumhí (PI-1) céu aberto   moedor 
coleção 

particular Célio 
Leão 

02/04/04 

1211 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   fragmento polido 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1212 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   fragmento polido 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1213 Arredpiado (IG-1) céu aberto   
Lâmina de 
machado 

Sítio Iguatama 
no CNSA; 
coleção 

particular Célio 
Leão 

02/04/04 



1214 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   fragmento polido 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1215 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1216 
Fazenda Santa Clara (IG-

5) 
céu aberto   

Lâmina de 
machado 

coleção 
particular Célio 

Leão 
02/04/04 

1217-
1579 

intervalo sem fichas           

1580 Loca do Suin Unidade 1 0-10 Lasca   04/09/04 

1581 Loca do Suin Unidade 1 0-10 bruto   04/09/04 

1582 Loca do Suin Unidade 1 0-10 Lítico lascado   04/09/04 

1583 Loca do Suin Unidade 1 0-10 
AVC             

10YR5/3 (seco)      
Argiloso 

pseo = 980gr;   
392 gr 

separados para 
análise 

04/09/04 

1584 Loca do Suin Unidade 1 0-10 Lítico peneira   04/09/04 

1585 Loca do Suin Unidade 1 0-10 Fauna concha e ossos 04/09/04 

1586 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico lascado   04/09/04 

1587 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico lascado   04/09/04 

1588 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Cerâmica   04/09/04 

1589 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   04/09/04 

1590 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1591 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1592 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1593 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1594 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1595 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Cerâmica   05/09/04 

1596 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Cerâmica   05/09/04 

1597 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Fauna peneira concha e ossos 05/09/04 

1598 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico peneira   05/09/04 

1599 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Carvão peneira   05/09/04 

1600 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1601 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1602 Loca do Suin Unidade 1 10-20 Lítico   05/09/04 

1603 Loca do Suin Unidade 1 20-30 

Amostra 
sedimento     

Estrutura de 
combustão 1 

28gr 06/09/04 



1604 Loca do Suin Unidade 1 20-30 

Amostra 
sedimento 

marrom    
Estrutura dec 
combustão 1 

12gr 06/09/04 

1605 Loca do Suin Unidade 1 10-20 
AVC (peneirado)             
10YR5/3 (seco)      

Argiloso 

peso = 2,148kg;   
362 gr 

separados para 
análise 

06/09/04 

1606 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Lítico   06/09/04 

1607 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Lítico   06/09/04 

1608 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Lítico   06/09/04 

1609 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup osso   06/09/04 

1610 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Lítico peneira   06/09/04 

1611 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Fauna peneira osso e concha 06/09/04 

1612 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Carvão peneira   06/09/04 

1613 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Osso humano peneira  06/09/04 

1614 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Carvão C14   08/09/04 

1615 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Lítico peneira   08/09/04 

1616 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Lítico   08/09/04 

1617 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Sup Lítico   08/09/04 

1618 Loca do Suin Unidade 1 NE 20-30 Médio Lítico peneira   08/09/04 

1619 Loca do Suin Unidade 1 NE 20-30 Médio Osso humano peneira 08/09/04 

1620 Loca do Suin Unidade 1 NE 20-30 Médio Fauna peneira concha e ossos 08/09/04 

1621 Loca do Suin Unidade 1 NE 20-30 Médio Carvão peneira   08/09/04 

1622 Loca do Suin Unidade 1 NE 20-30 Médio Cerâmica   08/09/04 

1623 Loca do Suin Unidade 1 SE 20-30 Médio Lítico peneira   08/09/04 

1624 Loca do Suin Unidade 1 SE 20-30 Médio Fauna peneira Conchas 08/09/04 

1625 Loca do Suin Unidade 1 SE 20-30 Médio Carvão peneira   08/09/04 

1626 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Médio Lítico peneira   08/09/04 

1627 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Médio Osso humano peneira 08/09/04 

1628 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Médio Fauna peneira osso e concha 08/09/04 

1629 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Médio Carvão peneira   08/09/04 

1630 Loca do Suin 
Unidade 1  

NE/SE 
20-30 Inferior Lítico peneira   09/09/04 

1631 Loca do Suin 
Unidade 1 

NE/SE 
20-30 Inferior Fauna peneira osso e concha 09/09/04 

1632 Loca do Suin 
Unidade 1 

NE/SE 
20-30 Inferior Osso humano peneira 09/09/04 

1633 Loca do Suin 
Unidade 1 

NE/SE 
20-30 Inferior Carvão peneira   09/09/04 

1634 Loca do Suin Unidade 1 20-30 
AVC             

10YR5/2 (seco) 
Argiloso 

pseo = 1,756kg;  
398 gr 

separados para 
análise 

09/09/04 



1635 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Inferior Lítico peneira   09/09/04 

1636 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Inferior Ossos humanos peneira 09/09/04 

1637 Loca do Suin 
Unidade 1 

NE/SE 
20-30 Inferior Semente peneira   09/09/04 

1638 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Inferior Semente peneira   09/09/04 

1639 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Inferior Carvão peneira   09/09/04 

1640 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Inferior Fauna peneira osso e concha 09/09/04 

1641 Loca do Suin Unidade 1   SE 20-30 Inferior 
Lasca (gume com 

marcas de 
utilização) 

silex preto 09/09/04 

1642 Loca do Suin Unidade 1   SE 20-30 Inferior Ossos humanos   09/09/04 

1643 Loca do Suin Unidade 1 SE 20-30 Inferior Ossos humanos   09/09/04 

1644 Loca do Suin Unidade 1 NW 20-30 Inferior 

Amostra 
sedimento para 

descrição;    
10YR5/2 (seco)    

Argiloso 

peso = 1,144kg;    09/09/04 

1645 Loca do Suin Unidade 1 NE 20-30 Inferior 

Amostra 
sedimento para 

descrição;    
10YR5/2 (seco)    

Argiloso 

peso = 1,932kg      
362 gr 

separados para 
análise 

09/09/04 

1646 Loca do Suin Unidade 1 SE 20-30 Inferior 

Amostra 
sedimento para 

descrição;    
10YR4/3 (seco)    

Argiloso 

796 gr;             
F510396 gr 

separados para 
análise 

09/09/04 

1647 Loca do Suin Unidade 1 20-30 Inferior Lasca silex preto 02/10/04 

1648 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1649 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1650 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos 
fragmento 

calota craniana 
02/10/04 

1651 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos 
fragmento 

calota craniana 
02/10/04 

1652 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos 
fragmento 

calota craniana 
02/10/04 

1653 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1654 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1655 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1656 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup lítico   02/10/04 

1657 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Lítico   02/10/04 

1658 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Lítico   02/10/04 

1659 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup seixo pequeno   02/10/04 



1660 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Carvões 
pequenos 

fragmentos 
02/10/04 

1661 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos 
fragmento 

calota craniana 
02/10/04 

1662 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1663 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1664 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1665 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   02/10/04 

1666 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos 
fragmento 

calota craniana 
(z=37) 

02/10/04 

1667 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos 
fragmento 

calota craniana 
03/10/04 

1668 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos   03/10/04 

1669 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup Ossos humanos 
fragmento 

calota craniana 
03/10/04 

1670 Loca do Suin Unidade 1 SE 30-40 Sup 
lítico e fauna 

peneira 
  03/10/04 

1671 Loca do Suin 
Unidade 1 SE 
100N-100E 

30-40 Ossos humanos peneira 11/10/04 

1672 Loca do Suin 99N-101E Superfície Lítico   11/10/04 

1673 Loca do Suin 99N-101E Superfície Lítico   11/10/04 

1674 Loca do Suin 100N-101E 0-10 quartzo bruto   11/10/04 

1675 Loca do Suin 100N-100E 30-40 Lítico peneira   11/10/04 

1676 Loca do Suin 100N-100E     SE 30-40 
Coquinhos 
queimados 

peneira 11/10/04 

1677 Loca do Suin 100N-100E  NE 30-40 Ossos humanos peneira 11/10/04 

1678 Loca do Suin 
100N-100E    

NW 
30-40 Fauna peneira   11/10/04 

1679 Loca do Suin 100N-100E    NE 30-40 Carvão peneira   11/10/04 

1680 Loca do Suin 100N-100E     SE 30-40 Fauna peneira   11/10/04 

1681 Loca do Suin 100N-101E 0-10 Lítico lasca 11/10/04 

1682 Loca do Suin 100N-101E 0-10 Lítico lasca 11/10/04 

1683 Loca do Suin 100N-100E   SE 30-40 Lítico peneira   11/10/04 

1684 Loca do Suin 100N-101E 0-10 Carvão   11/10/04 

1685 Loca do Suin 100N-101E       S 0-10 Carvão   11/10/04 

1686 Loca do Suin 100N-101E 10-20 Carvão z=19,5cm 11/10/04 

1687 Loca do Suin 
100N-101E       

N 
10-20 Lítico peneira   11/10/04 

1688 Loca do Suin 100N-99E 10-20 Cerâmica bom para datar 11/10/04 

1689 Loca do Suin 100N-99E 10-20 carvão 
associado ao 

caco 1688 
12/10/04 

1690 Loca do Suin 100N-99E 10-20 carvão 
z=21cm      foi 
enviado para 

datação (BETA) 
12/10/04 



1691 Loca do Suin 100N-99E      N 10-20 Fauna peneira concha 12/10/04 

1692 Loca do Suin 100N-99E      N 10-20 Fauna peneira osso   12/10/04 

1693 Loca do Suin 100N-99E      N 10-20 
Coquinhos 
queimados 

peneira 12/10/04 

1694 Loca do Suin 100N-99E       S 10-20 Carvão peneira   12/10/04 

1695 Loca do Suin 100N-99E         S 10-20 Fauna   12/10/04 

1696 Loca do Suin 100N-99E 10-20 Lítico peneira   12/10/04 

1697 Loca do Suin 100N-99E 10-20 base Carvão   12/10/04 

1698 Loca do Suin 100N-99E 10-20 base Lítico   12/10/04 

1699 Loca do Suin 100N-99E 10-20 base Cerâmica   12/10/04 

1700 Loca do Suin 100N-99E 10-20 base Lítico peneira   12/10/04 

1701 Loca do Suin 100N-99E 10-20 base 
Cerâmica 
peneira 

  12/10/04 

1702 Loca do Suin 100N-99E 10-20 base Carvão peneira   12/10/04 

1703 Loca do Suin 100N-99E 10-20 base Fauna osso e concha 12/10/04 

1704 Loca do Suin 99N-99E 10-20 Lítico peneira   12/10/04 

1705 Loca do Suin 99N-99E 10-20 osso peneira   12/10/04 

1706 Loca do Suin 99N-100E 10-20 Lasca em siret 12/10/04 

1707 Loca do Suin 99N-100E 10-20 lítico   12/10/04 

1708 Loca do Suin 99N-100E 10-20 osso   12/10/04 

1709 Loca do Suin 99N-100E 10-20 fauna concha 12/10/04 

1710 Loca do Suin 99N-101E 0-10 e 10-20 Lítico   12/10/04 

1711 Loca do Suin 99N-101E 0-10 e 10-20 fauna concha 12/10/04 

1712 Loca do Suin 99N-100E 10-20 Carvão   15/10/04 

1713 Loca do Suin 100N-99E 10-20 fauna peneira 
malacofauna 

(stropho) 
15/10/04 

1714 Loca do Suin 100N-99E 10-20 Carvão peneira   15/10/04 

1715 Loca do Suin 99N-99E 10-20 Fauna peneira 
malacofauna 

(stropho) 
15/10/04 

1716 Loca do Suin 99N-99E 10-20 Carvão peneira   15/10/04 

1717 Loca do Suin 99N-99E 10-20 Ossos humanos 
costela 

(peneira) 
15/10/04 

1718 Loca do Suin 100N-99E 10-20 Cerâmica z=23 15/10/04 

1719 Loca do Suin 99N-101E 10-20 Lítico peneira   15/10/04 

1720 Loca do Suin 99N-101E 10-20 
malacofauna 

peneira 
  15/10/04 

1721 Loca do Suin 99N-101E 10-20 Fauna peneira 
plaqueta de 

tatu 
15/10/04 

1722 Loca do Suin 99N-100E 10-20 Lítico   15/10/04 

1723 Loca do Suin 99N-101E 10-20 Carvão peneira   15/10/04 

1724 Loca do Suin 99N-100E 10-20 Carvão peneira   15/10/04 

1725 Loca do Suin 99N-100E 10-20 Fauna peneira   15/10/04 

1726 Loca do Suin 99N-101E 10-20 Carvão C14 z=19  15/10/04 

1727 Loca do Suin 99N-99E 10-20 carvão   15/10/04 



1728 Loca do Suin 99N-99E 10-20 Carvão C14 z=22,5 15/10/04 

1729 Loca do Suin 99N-101E 10-20 Carvão C14   15/10/04 

1730 Loca do Suin 99N-101E 10-20 Carvão C14   15/10/04 

1731 Loca do Suin 99N-101E 10-20 Carvão C14 z=20 15/10/04 

1732 Loca do Suin 99N-99E 10-20 Carvão C14 z=23 15/10/04 

1733 Loca do Suin 99N-100E 10-20 Carvão peneira   15/10/04 

1734 Loca do Suin 99N-100E 10-20 
malacofauna 

peneira 
  15/10/04 

1735 Loca do Suin 100N-99E 10-20 osso z=25,5 15/10/04 

1736 Loca do Suin 100N-99E 10-20 osso z=26,5 15/10/04 

1737 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão C14 z=28 15/10/04 

1738 Loca do Suin 100N-99E 10-20 Lasca z=25  15/10/04 

1739 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão z=27 15/10/04 

1740 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão C14 z=25,5 15/10/04 

1741 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Fauna peneira osso 15/10/04 

1742 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão peneira   15/10/04 

1743 Loca do Suin 100N-99E 20-30 concha peneira   16/10/04 

1744 Loca do Suin 100N-99E 20-30 
Lítico e fauna 

peneira 
  15/10/04 

1745 Loca do Suin 99N-99E 20-30 Fauna peneira osso 15/10/04 

1746 Loca do Suin 99N-99E 20-30 Fauna peneira concha 15/10/04 

1747 Loca do Suin 99N-99E 20-30 Lítico peneira   16/10/04 

1748 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Sup Carvão C14 z=25 15/10/04 

1749 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Sup Carvão C14 z=27,5 15/10/04 

1750 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Sup Lítico z=26,5 15/10/04 

1751 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Sup Lítico   15/10/04 

1752 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Sup Cerâmica   15/10/04 

1753 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Sup Carvão C14 z=27,5cm 15/10/04 

1754 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Lítico peneira   15/10/04 

1755 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Fauna peneira 
Concha 

(Stropho) 
15/10/04 

1756 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Fauna peneira concha 16/10/04 

1757 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Carvão C14 z=24 16/10/04 

1758 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Carvão C14 z=29 16/10/04 

1759 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Carvão C14 z=29cm 16/10/04 

1760 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Fauna peneira   16/10/04 

1761 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Carvão peneira   16/10/04 

1762 Loca do Suin 99N-99e 20-30 Carvão peneira   16/10/04 

1763 Loca do Suin 99N-99E 20-30 concha peneira   16/10/04 

1764 Loca do Suin 99N-99E 20-30 
Lítico e fauna 

peneira 
  16/10/04 

1765 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Lítico   16/10/04 

1765 Loca do Suin 100N-99E 20-30 
Cerâmica 
peneira 

  16/10/04 



1766 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Lítico   16/10/04 

1767 Loca do Suin 100N-99E 20-30 osso   16/10/04 

1768 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Fauna peneira   16/10/04 

1769 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão C14 
Estrutura de 
combustão   

z=30 
16/10/04 

1770 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão C14 
Estrutura de 
combustão 1  

z=29 
16/10/04 

1771 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão C14 z=29 16/10/04 

1772 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Lítico peneira   16/10/04 

1773 Loca do Suin 100N-99E 20-30 concha peneira   16/10/04 

1774 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão peneira   16/10/04 

1775 Loca do Suin 99N-99E 20-30 Osso   16/10/04 

1776 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Fauna peneira   16/10/04 

1777 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Lítico z entre 26 e 31 16/10/04 

1778 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Lítico z=28cm 16/10/04 

1779 Loca do Suin 99N-100E 20-30 lítico   16/10/04 

1780 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Carvão C14 z=28,5cm 16/10/04 

1781 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Cerâmica   16/10/04 

1782 Loca do Suin 99N-100E 20-30 Carvão   16/10/04 

1783 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Cerâmica z=28 16/10/04 

1784 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Cerâmica   16/10/04 

1785 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Lítico z=31,5 16/10/04 

1786 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Lítico   16/10/04 

1787 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão   16/10/04 

1788 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão C14 
Coquinhos 
queimados 

16/10/04 

1789 Loca do Suin 99N-99E 20-30 Lítico   16/10/04 

1790 Loca do Suin 100N-99E 20-30 lítico   16/10/04 

1791 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Lítico   16/10/04 

1792 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Lítico peneira   16/10/04 

1793 Loca do Suin 100N-99E 20-30 concha peneira   16/10/04 

1794 Loca do Suin 100N-99E 20-30 
Cerâmica 
peneira 

  16/10/04 

1795 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Ossos humanos peneira 16/10/04 

1796 Loca do Suin 100N-99E 20-30 Carvão peneira   16/10/04 

1797 Loca do Suin 99N-100E 20-30 
Lítico e fauna 

peneira 
  16/10/04 

1798 Loca do Suin 99N-100E 20-30 concha peneira   16/10/04 

1799 Loca do Suin 99N-100E 20-30 fauna peneira   16/10/04 

1800 Loca do Suin 99N-99E 20-30 Carvão peneira   16/10/04 

1801 Loca do Suin 99N-99E 20-30 Lítico peneira   16/10/04 

1802 Loca do Suin 99N-99E 20-30 flora peneira   16/10/04 



1803 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Lítico peneira   17/10/04 

1804 Loca do Suin 100N-99E 30-40 fauna peneira osso 17/10/04 

1805 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Ossos humanos peneira 17/10/04 

1806 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Carvão peneira   17/10/04 

1807 Loca do Suin 99N-99E 20-30 fauna peneira   16/10/04 

1808 Loca do Suin 99N-99E 20-30 concha peneira   16/10/04 

1809 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Lítico peneira   16/10/04 

1810 Loca do Suin 100N-99E 30-40 fauna peneira   16/10/04 

1811 Loca do Suin 100N-99E 30-40 concha peneira   16/10/04 

1812 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Carvão peneira   16/10/04 

1813 Loca do Suin 99N-99E 30-40 Lítico peneira   17/10/04 

1814 Loca do Suin 99N-99E 30-40 Carvão peneira   17/10/04 

1815 Loca do Suin 99N-99E 30-40 Fauna peneira osso 17/10/04 

1816 Loca do Suin 100N-99E 30-40 flora peneira   17/10/04 

1817 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
ossos humanos 

(?) 
peneira 17/10/04 

1818 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
Lítico associado 

ao Sepultamento 
1 

z=39 17/10/04 

1819 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
Lítico associado 

ao Sepultamento 
1 

  17/10/04 

1820 Loca do Suin 99N-99E 30-40 
Lítico associado 

ao Sepultamento 
1 

  17/10/04 

1821 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
seixo pequeno 
associado ao 

Sepultamento 1 
z=39 17/10/04 

1822 Loca do Suin 99N-99E 30-40 
carvão associado 
ao sepultamento 

1 
z=39 17/10/04 

1823 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
carvão associado 
ao sepultamento 

1 
z=39cm 17/10/04 

1824 Loca do Suin 99N-100E 30-40 Fauna peneira   17/10/04 

1825 Loca do Suin 99N-100E 30-40 Lítico peneira   17/10/04 

1826 Loca do Suin 99N-100E 30-40 Carvão peneira   17/10/04 

1827 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
carvão associado 
ao sepultamento 

1 
z=41cm 17/10/04 

1828 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
ossos humanos 

(?) 
  17/10/04 



1829 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
Lítico associado 

ao Sepultamento 
1 

  17/10/04 

1830 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
seixo pequeno 
associado ao 

Sepultamento 1 
  17/10/04 

1831 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
Osso humano 

(sepultamento 1) 
z=38cm 17/10/04 

1832 Loca do Suin 99N-99E 30-40 
Osso humano 

(sepultamento 1) 
  17/10/04 

1833 Loca do Suin 99N-100E 30-40 
Lítico associado 

ao Sepultamento 
1 

z=43cm 17/10/04 

1834 Loca do Suin 99N-99E 30-40 
Lítico associado 

ao Sepultamento 
1 

z=39cm 17/10/04 

1835 Loca do Suin 99N-100E 30-40 
Lítico associado 

ao Sepultamento 
1 

z=37cm 17/10/04 

1836 Loca do Suin 100N-99E 30-40 
carvão associado 
ao sepultamento 

1 
z=43cm 17/10/04 

1837 Loca do Suin 99N-100E 30-40 
lasca com gume 

(chert preto) 
z=41cm 17/10/04 

1838 Loca do Suin 99N-99E 30-40 Lítico z=42cm 17/10/04 

1839 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Lítico  z=44 17/10/04 

1840 Loca do Suin 99N-100E 30-40 Lítico peneira   17/10/04 

1841 Loca do Suin 99N-100E 30-40 Carvão peneira   17/10/04 

1842 Loca do Suin 100N-99E 30-40 osso humano (?) peneira 17/10/04 

1842-
1852 

Escavações no sítio 
Engenho de Serra 

          

1853 Loca do Suin 100N-99E NE 30-40 Inferior Lítico peneira   30/10/04 

1854 Loca do Suin 100N-99E NE 30-40 Inferior Carvão peneira   30/10/04 

1855 Loca do Suin 100N-100E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1856 Loca do Suin 100N-100E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1857 Loca do Suin 100N-100E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

coquinho    30/10/04 



1858 Loca do Suin 100N-99E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1859 Loca do Suin 100N-100E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1860 Loca do Suin 100N-99E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1861 Loca do Suin 100N-100E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1862 Loca do Suin 100N-99E 
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1863 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Osso humano   30/10/04 

1864 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1865 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1866 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1867 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1868 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1869 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1870 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1871 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1872 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 



1873 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1874 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1875 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1876 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Lítico   30/10/04 

1877 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Carvão   30/10/04 

1878 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Lítico   30/10/04 

1879 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Lítico   30/10/04 

1880 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Lítico   30/10/04 

1881 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Lítico   30/10/04 

1882 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Lítico   30/10/04 

1883 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1884 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1885 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1886 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1886 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Carvão C14 z=37,5 17/10/04 



1887 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1887 Loca do Suin 99N-99E 30-40 Lítico   17/10/04 

1888 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Coquinho 
queimado 

  30/10/04 

1888 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Lítico z=45 17/10/04 

1889 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos 
(crânio) 

  30/10/04 

1889 Loca do Suin 100N-99E 30-40 Lítico 

associado à 
estrutura no 

norte de 100N-
99E 

17/10/04 

1890 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1891 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1892 Loca do Suin   
Sepultamento 1 

(ver planta 
baixa) 

Ossos humanos   30/10/04 

1893 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Lítico peneira   30/10/04 

1894 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Ossos humanos peneira 30/10/04 

1895 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 fauna peneira   30/10/04 

1896 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 

Amostra 
sedimento 
peneirado; 

10YR4/3 (seco)    
Argiloso 

peso = 6,220 kg;      
394 gr 

separados para 
análise 

30/10/04 

1897 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Carvão peneira   30/10/04 

1898 Loca do Suin 100N-100E 40-50 Osso humano   28/12/04 

1899 Loca do Suin 99N-99E 40-50 Carvão C14 
Coquinhos 
queimados 

28/12/04 

1900 Loca do Suin 100N-99E 40-50 osso humano z=50 28/12/04 

1901 Loca do Suin 100N-99E 40-50 Carvão C14   28/12/04 

1902 Loca do Suin 100N-99E 40-50 
Osso humano 

queimado 
  28/12/04 

1903 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano   28/12/04 

1904 Loca do Suin 
Sepultamento 1 

(4 quadras) 
40-50 Osso humano z=53 28/12/04 

1905 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano 
fragmento de 

costela 
28/12/04 



1906 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano costela   28/12/04 

1907 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano costela 28/12/04 

1908 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso humano vértebra 28/12/04 

1909 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso humano z=52,5cm 28/12/04 

1910 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Lasca   28/12/04 

1911 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Lasca   28/12/04 

1912 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano z=53cm 28/12/04 

1913 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano z=52cm 28/12/04 

1914 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 concha   z=52 28/12/04 

1915 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Carvão C14 z=53 28/12/04 

1916 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Carvão C14 z=55 28/12/04 

1917 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano costela 28/12/04 

1918 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano 
osso longo 
(z=53,5cm) 

28/12/04 

1919 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano 
fragmento de 

bacia 
28/12/04 

1920 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Dente humano   28/12/04 

1921 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano   28/12/04 

1922 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano   28/12/04 

1923 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano   28/12/04 

1924 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Osso humano   28/12/04 

1925 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 
dois dentes 

humanos 
  28/12/04 

1926 Loca do Suin Sepultamento 1 
40-50 

(médio/inferior) 
Osso peneira 28/12/04 

1927 Loca do Suin Sepultamento 1 
40-50 

(médio/inferior) 
Lítico peneira   28/12/04 

1928 Loca do Suin Sepultamento 1 
40-50 

(médio/inferior) 
Carvão peneira   28/12/04 

1929 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 ossos 
coletados em 

conjunto 
29/12/04 

1930 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Lítico   29/12/04 

1931 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1932 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Carvão C14   29/12/04 

1933 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1934 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Carvão C14   29/12/04 

1935 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Dente humano 8 peças 29/12/04 

1936 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso 
fragmento de 

mandíbula 
29/12/04 

1937 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 concha peneira   29/12/04 

1938 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1939 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 



1940 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 
Amostra 

sedimento 
vermelho 

  29/12/04 

1941 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1942 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1943 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Dente humano 8 peças 29/12/04 

1944 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1945 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=51 29/12/04 

1946 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=53 29/12/04 

1947 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=53 29/12/04 

1948 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=52,5cm 29/12/04 

1949 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=50 29/12/04 

1950 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1951 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=54,5 29/12/04 

1952 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=57 29/12/04 

1953 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=56 29/12/04 

1954 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=56 29/12/04 

1955 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso   29/12/04 

1956 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=59 29/12/04 

1957 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 Dente humano 
3 peças; 

z=56,5cm 
29/12/04 

1958 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 osso z=57cm 29/12/04 

1959 Loca do Suin Sepultamento 1 40-50 
Coquinho 
queimado 

  29/12/04 

1960 Loca do Suin Sepultamento 1   osso humano z entre 57 e 59 29/12/04 

1961 Loca do Suin Sepultamento 1   crânio z entre 53 e 61 29/12/04 

1962 Loca do Suin Sepultamento 1   osso humano z=62 29/12/04 

1963 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 Lasca z=20cm 30/12/04 

1964 Loca do Suin Sepultamento 1   osso   30/12/04 

1965 Loca do Suin Sepultamento 1   Lítico   30/12/04 

1966 Loca do Suin Sepultamento 1   carvão   30/12/04 

1967 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico z=20 30/12/04 

1968 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico z=24 30/12/04 

1969 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 Lasca z=22  30/12/04 

1970 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico z=24 30/12/04 

1971 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico z=21  30/12/04 

1972 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lasca z=24 30/12/04 

1973 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico z=22,5cm 30/12/04 

1974 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 osso   30/12/04 

1975 Loca do Suin Sepultamento 2   Lítico 
limpeza da 

quadra antes de 
escavar 

30/12/04 



1976 Loca do Suin Sepultamento 2   osso 
limpeza da 

quadra antes de 
escavar 

30/12/04 

1977 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 Carvão C14 z=23,5 30/12/04 

1978 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 Carvão C14 z=25 30/12/04 

1979 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico z=23,5 30/12/04 

1980 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico z=25 30/12/04 

1981 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 lítico z=26  30/12/04 

1982 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Lítico z=26,5 30/12/04 

1983 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Carvão C14 z=29 30/12/04 

1984 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Lítico   30/12/04 

1985 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 osso   30/12/04 

1986 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 concha   30/12/04 

1987 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 Lítico   30/12/04 

1988 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 carvão   30/12/04 

1989 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 lítico   30/12/04 

1990 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 carvão   30/12/04 

1991 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 concha   30/12/04 

1992 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 Osso humano 
fragmento de 

epífase 
(z=24cm) 

30/12/04 

1993 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso humano z=37 30/12/04 

1994 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso humano 
fragmento de 
crânio (z=38) 

30/12/04 

1995 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso humano  
fragmento de 
costela (z=38) 

30/12/04 

1996 Loca do Suin sepultamento 2 30-40 lítico z=38cm 30/12/04 

1997 Loca do Suin sepultamento 2 30-40 Lítico z=39 30/12/04 

1998 Loca do Suin sepultamento 2 40-50 
Lítico (duas 

peças) 
z=46  30/12/04 

1999 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 e 30-40 ossos humanos 

fragmento de 
ossos de 

limpeza de 
quadra 

30/12/04 

2000 Loca do Suin Unidade 2 0-10 Carvão peneira   22/03/05 

2001 Loca do Suin Unidade 2 0-10 fauna peneira   22/03/05 

2002 Loca do Suin Unidade 2 0-10 concha peneira   22/03/05 

2004 Loca do Suin Unidade 2 10-20 
AVC (NE)        

10YR4/4 (seco)    
Argiloso 

peso = 2,536kg;   
394 gr 

separados para 
análise 

22/03/05 

2005 Loca do Suin Unidade 2 10-20 Lítico peneira   22/03/05 

2006 Loca do Suin Unidade 2 10-20 concha peneira   22/03/05 

2007 Loca do Suin Unidade 2 10-20 fauna peneira   22/03/05 



2008 Loca do Suin Unidade 2 20-30 
AVC              

10YR5/8 (seco)    
Argiloso 

peso = 2,038kg;     
376 gr 

separados para 
análise 

23/03/05 

2009 Loca do Suin Unidade 2 20-30 Carvão C14 z=29cm 23/03/05 

2010 Loca do Suin Unidade 2 20-30 Carvão C14 z=29cm 23/03/05 

2011 Loca do Suin Unidade 2 20-30 Lítico 
associado aos 

carvões 2009 e 
2010 

23/03/05 

2012 Loca do Suin Unidade 2 20-30 

Amostra 
sedimento 

(quadrante NW);   
10YR5/3     
Argiloso 

peso = 598 gr;    
376 gr 

separados para 
análise 

23/03/05 

2013 Loca do Suin Unidade 2 20-30 carvão   23/03/05 

2014 Loca do Suin Unidade 2 20-30 concha peneira   23/03/05 

2015 Loca do Suin Unidade 2 20-30 osso 
falange humana 

(?) 
23/03/05 

2016 Loca do Suin Unidade 2 20-30 conchas peneira   23/03/05 

2017 Loca do Suin Unidade 2 20-30 dente de roedor peneira 23/03/05 

2018 Loca do Suin Unidade 2 20-30 
vértebra de 

roedor 
peneira 23/03/05 

2019 Loca do Suin Unidade 2 20-30 quartzo peneira 8 peças 23/03/05 

2020 Loca do Suin Unidade 2 20-30 Carvão peneira   23/03/05 

2021 Loca do Suin Unidade 2 30-40 
AVC             

10YR5/8 (seco)    
Argiloso 

peso = 1,988kg;  
398 separados 

para análise 
23/03/05 

2022 Loca do Suin Unidade 2 30-40 concha peneira   23/03/05 

2023 Loca do Suin Unidade 2 30-40 Lítico peneira   23/03/05 

2024 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 osso z=26 24/03/05 

2025 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 osso z entre 24 e 34 24/03/05 

2026 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 osso z=28 24/03/05 

2027 Loca do Suin Unidade 2 40-50 
AVC              

10YR5/8  (seco) 
Argiloso 

peso = 1,476kg;    
378 gr 

separados para 
análise 

24/03/05 

2028 Loca do Suin Unidade 2 40-50 
Fauna, lítico e 

concha 
limpeza de 
perfil norte 

24/03/05 

2029 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Carvão C14 z=31  24/03/05 

2030 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 lítico z=30 24/03/05 

2031 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 osso z=38cm 24/03/05 

2032 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Carvão peneira   24/03/05 

2033 Loca do Suin Unidade 2 40-50 
amostra de 
sedimento 

  24/03/05 



2034 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 lítico   24/03/05 

2035 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 seixo  z=31 24/03/05 

2036 Loca do Suin Unidade 2 50-60 
AVC              

10YR5/8 (seco) 
Argiloso 

peso = 2,800kg;    
388 gr 

separados para 
análise 

24/03/05 

2037 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 ossos z=30,5 24/03/05 

2038 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Carvão C14 z=34,5 24/03/05 

2039 Loca do Suin Unidade 3 0-10 
AVC              

10YR5/3  (seco) 
Argiloso 

peso = 2,006kg;     
384 gr 

separados para 
análise 

25/03/05 

2040 Loca do Suin Unidade 2 bolsão perfil W lítico   25/03/05 

2041 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 lítico z=31 25/03/05 

2042 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 

Amostra 
sedimento 

peneira;    
7.5YR3/3 (seco)   

Argiloso 

peso = 4,088kg   25/03/05 

2043 Loca do Suin Unidade 3 0-10 Carvão peneira   25/03/05 

2045 Loca do Suin Unidade 2 bolsão parede E fauna   25/03/05 

2046 Loca do Suin Unidade 3 0-10 
Cerâmica 
peneira 

  25/03/05 

2047 Loca do Suin Unidade 3 0-10 concha peneira   25/03/05 

2048 Loca do Suin Unidade 3 0-10 lascas peneira   25/03/05 

2049 Loca do Suin Unidade 3 0-10 fauna peneira   25/03/05 

2050 Loca do Suin Unidade 3 0-10 quartzo peneira   25/03/05 

2051 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
osso (3 

fragmentos de 
costela) 

z=31,5 25/03/05 

2052 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
osso (fragmentos 

de costela e 
outros) 

z=31 25/03/05 

2053 Loca do Suin Unidade 3 10-20 

Amostra 
sedimento 

estrutura de 
combustão 

(NW);   10YR5/2   
(seco)  Argiloso 

peso = 242gr 25/03/05 

2054 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
fragmentos de 

osso 
z=31,5 25/03/05 

2055 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
fragmentos de 

osso 
z=32,5 25/03/05 

2056 Loca do Suin Unidade 3 10-20 Carvão C14 z=25 25/03/05 



2057 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
fragmentos de 

osso 
z=32,5 25/03/05 

2058 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 lítico z=32  25/03/05 

2059 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 vértebra   z=32,5 25/03/05 

2060 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 costela z=33 25/03/05 

2061 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
fragmentos de 

osso 
z=32 25/03/05 

2062 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 costela z=34  25/03/05 

2063 Loca do Suin Unidade 2 60-70 
AVC              

10YR5/6 (seco) 
Argiloso 

peso = 930gr;   
376 gr 

separados para 
análise 

25/03/05 

2064 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 costela z=34cm 25/03/05 

2065 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 costela z=34,5 25/03/05 

2066 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
fragmentos de 

osso 
z=34 25/03/05 

2067 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 costela z=35 25/03/05 

2068 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 osso (vértebra) z=33,5 25/03/05 

2069 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 fauna peneira   25/03/05 

2070 Loca do Suin Unidade 3 10-20 Lítico peneira   25/03/05 

2071 Loca do Suin Unidade 3 10-20 concha peneira   25/03/05 

2072 Loca do Suin Unidade 3 10-20 Carvão peneira   25/03/05 

2073 Loca do Suin Unidade 3 10-20 fauna peneira osso   25/03/05 

2074 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Lítico peneira   25/03/05 

2075 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 concha peneira   25/03/05 

2076 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
falange 

fragmentada 
z=37 25/03/05 

2077 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmentos de 

osso (associados 
a vértebra) 

z=35 25/03/05 

2078 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 

fragmentos de 
ossos 

(associados a 
costela) 

z=37 25/03/05 

2079 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 ossos peneira   25/03/05 

2080 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
fauna/vegetais 

peneira 
  26/03/05 

2081 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 carvão   26/03/05 

2082 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 ossos da mão   26/03/05 

2083 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 ossos da mão z=39 26/03/05 

2084 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lasca z=37 26/03/05 

2085 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lasca z=38cm 26/03/05 

2086 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lascas e seixos z=37,5 26/03/05 

2087 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lasca z=35 26/03/05 



2088 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 dente z=37 26/03/05 

2089 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmento de 

vértebra 
z=38cm 26/03/05 

2090 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmento do 

crânio 
z=35,5 26/03/05 

2091 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
ossos de 
vértebra 

5 peças (z=36) 26/03/05 

2092 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 vértebras 2 peças (z=36,5) 26/03/05 

2093 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmento de 

costela 
z=36 26/03/05 

2094 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmentos de 

costela 
z=39 26/03/05 

2095 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 dentes z=38cm 26/03/05 

2096 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
ossos (próximos 

da costela) 
z entre 35 e 38 26/03/05 

2097 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lítico z=39 26/03/05 

2098 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lasca de calcário z=36,5 26/03/05 

2099 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso de fêmur z entre 35 e 38 26/03/05 

2100 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
ossos associados 

ao crânio 
z=34 26/03/05 

2101 Loca do Suin Unidade 3 20-30 Carvão peneira   26/03/05 

2102 Loca do Suin Unidade 3 20-30 concha peneira   26/03/05 

2103 Loca do Suin Unidade 3 20-30 Lítico peneira   26/03/05 

2104 Loca do Suin Unidade 3 20-30 
Cerâmica 
peneira 

  26/03/05 

2105 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
ossos associados 

ao crânio 
  26/03/05 

2106 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmento 

úmero esquerdo 
z=31 a 36 26/03/05 

2107 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
osso (fragmento 

de clavícola) 
z=39,5 26/03/05 

2108 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 osso z=33 26/03/05 

2109 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
osso 

(perônio/tíbia) 
z entre 29 e 39 26/03/05 

2110 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmentos de 

ossos 
(tíbia/perônio) 

z entre 25,5 e 
41 

26/03/05 

2111 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
ossos 

fragmentados 
3 peças 

(z=39cm) 
26/03/05 

2112 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 ossos 
4 fragmentos 

(z=39cm) 
26/03/05 

2113 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 crânio 
z=43cm na base 

do crânio 
27/03/05 



2114 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 Carvão C14 
z=43cm na base 

do crânio 
27/03/05 

2115 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 Carvão C14 z=40cm 27/03/05 

2116 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 Carvão C14 
z=43,5 na base 

do crânio 
27/03/05 

2117 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 Carvão C14 
coquinho 
queimado 
(z=40cm) 

27/03/05 

2118 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lasca z=41cm 27/03/05 

2119 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 costela z=41cm 27/03/05 

2120 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=41cm 27/03/05 

2121 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=41cm 27/03/05 

2122 Loca do Suin Unidade 3 30-40 Lítico peneira   27/03/05 

2123 Loca do Suin Unidade 3 30-40 concha peneira   27/03/05 

2124 Loca do Suin Unidade 3 30-40 Carvão peneira   27/03/05 

2125 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 costela z=39cm 27/03/05 

2126 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=38,5 27/03/05 

2127 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=39,5 27/03/05 

2128 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=42 27/03/05 

2129 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso (vértebra) z=41cm 27/03/05 

2130 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
osso (cabeça do 

fêmur) 
z=40cm 27/03/05 

2131 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
osso (fragmento 

do braço) 
z=37cm 27/03/05 

2132 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=37cm 27/03/05 

2133 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso (costela) z=40cm 27/03/05 

2134 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 

amostra 
sedimento 

peneira;   
7.5YR3/4   (seco)  

Argiloso 

peso = 3,884kg;   
378 gr 

separados para 
análise 

27/03/05 

2135 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
fragmento de 

osso 
z=41cm 27/03/05 

2136 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=43cm 27/03/05 

2137 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 dente peneira 27/03/05 

2138 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 ossos peneira   27/03/05 

2139 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 vegetal peneira   27/03/05 

2140 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 Lítico peneira   27/03/05 

2141 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=41cm 27/03/05 

2142 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=40cm 27/03/05 

2143 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=42 27/03/05 

2144 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=41cm 27/03/05 

2145 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso (fêmur) z entre 40 e 44 27/03/05 

2146 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=43 27/03/05 



2147 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 
osso (fragmento 

do braço) 
z=45 27/03/05 

2148 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 osso z=41cm 27/03/05 

2149-
2159 

Intervalo sem fichas           

2160 Loca do Suin Unidade 4 0-30 lítico   10/09/05 

2161 Loca do Suin Unidade 4 0-30 Carvão peneira   10/09/05 

2162 Loca do Suin Unidade 4 0-30 fauna   10/09/05 

2163 Loca do Suin Unidade 4 30-40 lítico   10/09/05 

2164 Loca do Suin Unidade 4 30-40 Carvão peneira   10/09/05 

2165 Loca do Suin Unidade 4 30-40 fauna   10/09/05 

2166 Loca do Suin Sepultamento 2 0-10  lasca 
extensão para o 
N e S do Sep. 2 

10/09/05 

2167 Loca do Suin Sepultamento 2 0-10 lasca 
extensão para o 
N e S do Sep. 2 

10/09/05 

2168 Loca do Suin Sepultamento 2   lasca 
limpeza perfil 
sul da unidade 

1 
10/09/05 

2169 Loca do Suin Sepultamento 2 0-10 lítico 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2170 Loca do Suin Sepultamento 2 0-10 ossos 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2171 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 fauna 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2172 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 carvão 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2173 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 lítico 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2174 Loca do Suin Sepultamento 2 10-20 
conchas 

(stropho) 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2175 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 Carvão peneira 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2176 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 fauna 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2177 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 concha (Stropho) 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2178 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 lítico 
ampliação Sep. 

2 
10/09/05 

2179 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 
osso humanos 
(coleta parede) 

ampliação Sep. 
2 

10/09/05 



2180 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base Carvão C14 

ampliação Sep. 
2; coquinho 

queimado na 
porção E 
(z=30cm) 

11/09/05 

2182 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
carvão na porção 

E 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2183 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base lítico na porção E 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2184 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
ossos (pacote 

leste) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2185 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 

amostra 
sedimento cinza 
(pacote leste); 
ampliação Sep. 

2;  10YR5/3 
(seco)  Argiloso 

peso = 1,380kg;    
394 gr 

separados para 
análise 

11/09/05 

2186 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
ossos (pacote 

leste) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2187 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
ossos (pacote 

leste) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2188 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
ossos (cotovelo; 

pacote leste) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2189 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
ossos (pacote 

sul) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2190 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base lítico (pacote sul) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2191 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
carvão (pacote 

sul) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2192 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
fauna (pacote 

sul) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2193 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
Lítico (pacotes 

leste e sul) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2194 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
carvão (pacotes 

leste e sul) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2195 Loca do Suin Sepultamento 2 20-30 base 
fauna (pacotes 

leste e sul) 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2196 Loca do Suin Sepultamento 2 30-40 lítico 
ampliação Sep. 

2 
11/09/05 

2197 Loca do Suin Sepultamento 2 
coleta parede 

leste 

amostra 
sedimento 
(marrom 

superficial) 

ampliação Sep. 
2 

11/09/05 



2198 Loca do Suin Sepultamento 2 
coleta parede 

leste 

amostra 
sedimento 
(transição 
compacta) 

ampliação Sep. 
2 

11/09/05 

2199 Loca do Suin Sepultamento 2 
coleta parede 

leste 

amostra 
sedimento (cinza 

antrópico) 

ampliação Sep. 
2 

11/09/05 

2200 Loca do Suin Sepultamento 2 
coleta parede 

leste 

amostra 
sedimento 

(laranja estéril) 

ampliação Sep. 
2 

11/09/05 

2201 Loca do Suin Unidade 1 
coleta parede 

norte 

amostra 
sedimento (cinza 

antrópico) 
  11/09/05 

2202 Loca do Suin Unidade 1 
coleta parede 

norte 

amostra 
sedimento 
(marrom 
orgânico) 

  11/09/05 

2203 Loca do Suin Unidade 1 
coleta parede 

norte 

amostra 
sedimento 
(branco) 

  11/09/05 

2204-
2209 

Intervalo sem fichas           

2210 Gruta do Marinheiro Esc 1 Superfície cerâmica     11/04/06 

2211 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 

amostra 
sedimento 

peneirado (de 
fogueira);      

10YR5/2 (seco)    
Argiloso 

peso = 4,840kg; 
386 gr 

separados para 
análise 

11/04/06 

2212 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 cerâmica 
amostra para 

datação 
11/04/06 

2213 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 carvão   11/04/06 

2214 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 carvão   11/04/06 

2215 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 carvão   11/04/06 

2216 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 cerâmica   11/04/06 

2217 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 carvão   11/04/06 

2218 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 

Lítico peneira 
(NE com 

sedimento 
laranja) 

  11/04/06 

2219 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 
Lítico peneira 

(proveniente de 
fogueira) 

  11/04/06 

2220 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 cerâmica   11/04/06 

2221 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 0-10 fauna  concha e ossos 11/04/06 



2222 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 0-10 cerâmica 
amostra para 

datação 
11/04/06 

2223 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 0-10 
Cerâmica 
peneira 

  11/04/06 

2224 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 0-10 Lítico peneira   11/04/06 

2225 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 Lítico lasca de quartzo 12/04/06 

2226 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 Carvão C14   12/04/06 

2227 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 Carvão C14   12/04/06 

2228 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 Lítico   12/04/06 

2229 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 carvão   12/04/06 

2230 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 carvão   12/04/06 

2231 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 cerâmica, fauna     12/04/06 

2232 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 carvão   12/04/06 

2233 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 
carvão (buraco 

2) 
  12/04/06 

2234 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 Carvão peneira   12/04/06 

2235 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 cerâmica 
amostra para 

datação 
12/04/06 

2236 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 fauna peneira 
concha (bivalve) 

e osso 
12/04/06 

2237 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 
cerâmica peneira 

(buraco 1) 
  12/04/06 

2238 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 
osso e carvão 

(buraco 2) 
  12/04/06 

2238 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 lítico peneira   01/06/06 

2239 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 lítico   12/04/06 

2240 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 
cerâmica peneira 

(buraco 2) 
  12/04/06 

2241 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 lítico   12/04/06 

2242 cancelado           

2243 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 lítico   12/04/06 

2244 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 

concha 
(encoberta por 

concreção 
carbonática) 

  13/04/06 

2245 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

na base do nível 
com z=20cm 

13/04/06 

2246 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 Carvão C14 buraco 1 13/04/06 



2247 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 AVC 

peso = 334gr; 
amostra é 

pequena por 
causa da 

presença de 
uma pedra no 

local 

13/04/06 

2248 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 
lítico peneira e 

fauna (osso) 
  13/04/06 

2249 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 fauna peneira   13/04/06 

2250 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 10-20 Carvão peneira   13/04/06 

2251 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 20-30 
lítico peneira e 

fauna (osso) 
  14/04/06 

2252 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 20-30 fauna peneira osso e concha 14/04/06 

2253 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 20-30 Carvão peneira   14/04/06 

2254 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 30-40 lítico peneira   15/04/06 

2255 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 30-40 carvão   15/04/06 

2256 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 10-20 
AVC              

10YR5/3 (seco)   
Argiloso 

peso = 504gr;   
382 gr 

separados para 
análise 

14/04/06 

2257 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 10-20 
lítico peneira e 

fauna (osso) 
  14/04/06 

2258 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 10-20 cerâmica peneira   14/04/06 

2259 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 10-20 fauna peneira osso e concha 14/04/06 

2260 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 10-20 Carvão peneira   14/04/06 

2261 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 10-20 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 48gr 14/04/06 

2262 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 10-20 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 26gr 14/04/06 

2263 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 20-30 Carvão C14   14/04/06 

2264 Gruta do Marinheiro Esc 1 W 30-40 fauna (concha)   15/04/06 

2265 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 30-40 lítico peneira   15/04/06 

2266 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 30-40 Carvão peneira   15/04/06 

2267 Gruta do Marinheiro Esc 1 E 30-40 concha   15/04/06 

2268 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 Carvão C14 
carvão do perfil 

com z=14 
18/04/06 

2269 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 Carvão C14 
carvão do perfil 

com z=20 
18/04/06 



2270 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 0-10 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 22gr 18/04/06 

2271 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 44gr 18/04/06 

2272 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 0-10 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 22gr 18/04/06 

2272 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 0-10 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 38gr 20/04/06 

2273 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 10-20 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 28gr 18/04/06 

2273 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14   20/04/06 

2274 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 
lítico, cerâmica, 
carvão e fauna 

da peneira 
  20/04/06 

2275 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14 
x=28; y=32; 

z=16 
20/04/06 

2276 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14 
x=20; y=32; 

z=14 
20/04/06 

2277 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 
amostra 

sedimento 
peso = 46gr 20/04/06 

2278 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 
lítico, carvão e 

fauna da peneira 
  21/04/06 

2279 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 20-30 Carvão C14 
x=34; y=50; 

x=29 
21/04/06 

2280 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 20-30 
lítico, carvão e 

fauna da peneira 
  21/04/06 

2281 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 20-30 
AVC              

10YR4/3 (seco) 
Argiloso 

peso = 1,412kg;  
394 gr 

separados para 
análise 

21/04/06 

2282 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 20-30 

lítico, carvão, 
fauna e amostra 
sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 44gr 21/04/06 

2283 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 30-40 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 34gr 21/04/06 

2284 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE 0-10 Carvão C14 
perfil E; x=80; 

y=10 
22/04/06 



2285 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE 0-10 Carvão C14 
perfil E; x=85; 

y=5 
22/04/06 

2286 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 0-10 Carvão C14 
perfil E; x=103; 

y=4 
22/04/06 

2287 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 0-10 Carvão C14 
perfil E; x=116; 

y=7 
22/04/06 

2288 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE 10-20 concha  perfil E 22/04/06 

2289 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 10-20 Carvão C14 
perfil; x=122; 

y=11 
22/04/06 

2290 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE e S   
amostra 

sedimento 
camada 1 

peso = 18gr 22/04/06 

2291 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE e S   
amostra 

sedimento 
camada 2 

peso = 38gr 22/04/06 

2292 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE e S   
amostra 

sedimento 
camada 3a 

peso = 40gr 22/04/06 

2293 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE e S   
amostra 

sedimento 
camada 3b 

peso = 68gr 22/04/06 

2294 Gruta do Marinheiro Esc 1 NE e S   
amostra 

sedimento 
camada 4 

peso = 70gr 22/04/06 

2295 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14 
perfil S; x=56; 

y=16 
23/04/06 

2296 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14 
perfil S; x=91; 

y=14 
23/04/06 

2296 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 20-25 Carvão C14 
porção NW e N 

do setor 
13/05/06 

2297 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14 
perfil S; x=75; 

y=13 
23/04/06 

2297 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 20-25 Carvão C14 
porção NW do 

setor 
13/05/06 

2298 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14 
perfil S; x=97; 

y=19 
23/04/06 

2298 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 25-35 lítico 
escavação de 

baixo de pedra 
13/05/06 

2299 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW 10-20 Carvão C14 
perfil W; x=115; 

y=13 
23/04/06 

2299 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 20-25 Carvão C14 
porção NW do 

setor 
13/05/06 

2300 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW   
amostra 

sedimento 
camada 1 

peso = 22gr 23/04/06 



2300 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 20-25 lítico peneira   13/05/06 

2301 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW   
amostra 

sedimento 
camada 2 

peso = 12gr 23/04/06 

2301 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 20-25 Carvão peneira   13/05/06 

2302 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW   
amostra 

sedimento 
camada 3 

peso = 28gr 23/04/06 

2302 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 20-25 cerâmica   13/05/06 

2303 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW   
amostra 

sedimento 
camada 4 

peso = 18gr 23/04/06 

2303 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 25-35 
ponta de projétil 

de pedra 
z=27 13/05/06 

2304 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW   
amostra 

sedimento 
camada 5 

peso = 26gr 23/04/06 

2304 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 25-35 fauna (osso) z=34 13/05/06 

2305 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW   
amostra de 
sedimento 
camada 6 

peso = 28gr 23/04/06 

2305 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 25-35 
lítico peneira (+ 

plaqueta) 
  13/05/06 

2306 Gruta do Marinheiro Esc 1 NW   

amostra 
sedimento 

mancha 
cinza/branca 

peso = 10gr 23/04/06 

2306 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 25-35 Carvão peneira   13/05/06 

2307 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 25-35 fauna peneira   13/05/06 

2307 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 fauna peneira   15/05/06 

2308 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 25-35 lítico (batedor) 
x=22; y=122; 

z=34 
14/05/06 

2309 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 lítico (retocado) 
x=22; y=110; 

z=38 
14/05/06 

2310 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 Carvão C14 
x=58; y=18; 

z=38 
14/05/06 

2311 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

x=32; y=113; 
z=41 

14/05/06 

2312 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

x=87; y=200; 
z=39 

14/05/06 

2313 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 Carvão C14 
x=20; y=26; 

z=41 
14/05/06 



2314 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

x=66; y=178; 
z=39 

14/05/06 

2315 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 
ponta de projétil 

de pedra 
x=52; y=98; 

z=39 
14/05/06 

2316 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 
ponta de projétil 

de pedra 
x=73; y=130; 

z=41 
14/05/06 

2317 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 
ponta de projétil 

de pedra 
x=60; y=50; 

z=40 
14/05/06 

2318 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 Carvão peneira   14/05/06 

2319 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 Lítico peneira 

inclusive pontas 
de projétil...não 
foi computada 

como sendo 
inteira 

14/05/06 

2320 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 Carvão C14 
x=103; y=32; 

z=45 
15/05/06 

2321 Gruta do Marinheiro Esc 3 N  45-55 Carvão C14 
x=101; y=45; 

z=53 
15/05/06 

2322 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 Carvão C14 z=49 15/05/06 

2323 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 Carvão C14 
x=89; y=23; 

z=52 
15/05/06 

2324 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 Carvão C14 
x=74; y=83; 

z=48 
15/05/06 

2325 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 Carvão C14 
x=72; y=23; 

z=54 
15/05/06 

2326 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
  16/05/06 

2326 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 lasca 
tem pátina 

lustrosa 
19/05/06 

2327 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzo leitoso 19/05/06 

2328 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 Carvão C14   19/05/06 

2329 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
Pré-forma de 

ponta 
  19/05/06 

2330 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
  19/05/06 

2331 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

z=52 19/05/06 

2332 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzo hialino 19/05/06 

2333 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
Raspador de silex 

vermelho 
  19/05/06 



2334 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 35-45 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzito 19/05/06 

2335 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
  19/05/06 

2336 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
Pré-forma de 

ponta 
  19/05/06 

2337 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 fauna (vértebra)   19/05/06 

2338 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 lítico peneira 

inclusive uma 
ponta e outros 
fragmentos de 

ponta  

19/05/06 

2339 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 fauna peneira   19/05/06 

2340 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 Carvão peneira   19/05/06 

2341 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzo 19/05/06 

2342 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzito 19/05/06 

2343 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
z=54 20/05/06 

2344 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 
ponta de projétil 

de pedra 
z=61 20/05/06 

2345 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 32gr 20/05/06 

2346 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 Carvão C14 z=61,5 20/05/06 

2347 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 Carvão C14   20/05/06 

2348 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 20-30 lítico e fauna limpeza perfil   20/05/06 

2349 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 
fragmento 

bifacial 
quartzito verde 20/05/06 

2350 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 Carvão C14 
Foi datado por 
BETA (através 

do IB/USP) 
20/05/06 

2351 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 Carvão C14 z=65cm 20/05/06 

2352 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 33-44 lítico  
limpeza parede 

oeste 
20/05/06 

2353 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 
bloco de 
quartzito 

  20/05/06 

2354 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 lítico e carvão limpeza parede   20/05/06 

2355 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 Carvão C14 z=60 20/05/06 

2356 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 lítico peneira 

inclusive, uma 
ponta e uma 
pré-forma de 

ponta 

20/05/06 

2357 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 Carvão peneira   20/05/06 



2358 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 
fauna + dente 

humano 
  20/05/06 

2359 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

  20/05/06 

2360-
2499 

Intervalo sem fichas           

2500 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 1a decapagem lítico, cerâmica    20/04/06 

2501 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 1a decapagem lítico 
inclusive com 
uma ponta de 

projétil 
20/04/06 

2502 Gruta do Marinheiro Esc 3 N e S 1a decapagem cerâmica   20/04/06 

2503 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 2a decapagem lítico   20/04/06 

2504 Gruta do Marinheiro Esc 3 N e S 2a decapagem 
cerâmica, fauna 
(osso e concha) 

  20/04/06 

2505 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 2a decapagem lítico   20/04/06 

2506 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 0-10 lítico   21/04/06 

2507 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 0-10 Carvão C14   21/04/06 

2508 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 3a decapagem lítico   21/04/06 

2509 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 3a decapagem Lítico   21/04/06 

2510 Gruta do Marinheiro Esc 3 N e S 3a decapagem cerâmica   21/04/06 

2511 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 0-10 fauna peneira   21/04/06 

2512 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 10-20 
amostra 

sedimento 
peso = 376gr 21/04/06 

2513 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW  10-20 
lítico peneira 

com cerâmica, 
carvão e fauna 

inclusive uma 
ponta...não foi 

encontrada 
21/04/06 

2514 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 4a decapagem lítico   21/04/06 

2515 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 25-35 cerâmica   21/04/06 

2516 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 35-45 lítico   21/04/06 

2517 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 10-20 carvão x=3; y=58; z=15 21/04/06 

2518 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 35-45 lítico   21/04/06 

2519 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 10-20 cerâmica 
x=66; y=76; 

z=15 
21/04/06 

2520 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 lítico e fauna   21/04/06 

2521 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 10-20 

AVC (associado a 
um crânio);    

10YR5/3 (seco)   
Argiloso 

peso = 966gr;  
364 gr 

separados para 
análise 

21/04/06 

2522 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 10-20 
lítico, carvão e 
fauna peneira 

duas pontas de 
projétil 

25/04/06 

2523 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 
lítico, osso e 

carvão peneira 
ponta de 
projétil 

25/04/06 

2524 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 
ponta de projétil 

de pedra 
  22/04/06 



2525 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 Carvão 
próximo de 

raízes 
22/04/06 

2526 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 lítico   23/04/06 

2527 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 
lítico, fauna e 

carvão peneira 
inclusive uma 

ponta 
23/04/06 

2528 Gruta do Marinheiro Abrigo 2 
coleta em áreas 

erodidas 
lítico   23/04/06 

2529 Gruta do Marinheiro Abrigo 2 
coleta em áreas 

erodidas 
lítico   23/04/06 

2530 Gruta do Marinheiro Abrigo 2 
coleta em áreas 

erodidas 
lítico   23/04/06 

2531 Gruta do Marinheiro Abrigo 2 
coleta em áreas 

erodidas 
lítico   23/04/06 

2532 Gruta do Marinheiro Abrigo 2 
coleta em áreas 

erodidas 
lítico   23/04/06 

2533 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 lítico  
inclusive uma 

ponta 
23/04/06 

2534 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 35-45 
lítico, fauna, 

carvão peneira 
inclusive uma 

ponta 
25/04/06 

2535 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 10-20 
amostra de 
sedimento 

peso = 90gr 23/04/06 

2536 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 45-55 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

x=190; y=90; 
z=32 

23/04/06 

2537 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 55-65 
lítico, carvão e 
osso peneira 

  24/04/06 

2538 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 10-20 base Carvão C14   24/04/06 

2539 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 20-25 seixo   24/04/06 

2540 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S 

(unidade) 
65-75 

lítico, fauna 
peneira 

inclusive duas 
pontas e uma 
pré-forma de 

ponta 

24/04/06 

2541 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 Carvão C14 z=70 24/04/06 

2542 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
ponta de projétil 

de pedra 
  24/04/06 

2543 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S 

(unidade) 
65-75 Carvão C14 z=64 24/04/06 

2544 Gruta do Marinheiro Abrigo 3 Superfície 
lâmina de 
machado 

  24/04/06 

2545 Gruta do Marinheiro Abrigo 1 Superfície seixo/batedor   24/04/06 

2546 Gruta do Marinheiro Abrigo 1 Superfície seixo/batedor   24/04/06 

2547 Gruta do Marinheiro Esc 3 S   
amostra 

sedimento do 
perfil 

peso = 82gr 24/04/06 



2548 Gruta do Marinheiro Esc 3 S   
amostra 

sedimento do 
perfil 

peso = 54gr 24/04/06 

2549 Gruta do Marinheiro Esc 3 S   lítico limpeza perfil 24/04/06 

2550-
3099 

intervalo sem fichas           

3100 Gruta do Marinheiro Esc 2 E Superfície cerâmica   14/04/06 

3101 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 0-10 cerâmica peneira   14/04/06 

3102 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 0-10 fauna peneira   14/04/06 

3103 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 0-10 

amostra de 
sedimento (base 

do nível);    
7.5YR4/6  (seco)  

Argiloso 

peso = 464gr; 
382 gr 

separados para 
análise 

14/04/06 

3104 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 0-10 Carvão C14 
base de 
fogueira 

14/04/06 

3105 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 0-10 lítico peneira   14/04/06 

3106 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 0-10 Carvão C14 
base de 
fogueira 

14/04/06 

3107 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 0-10 fauna peneira   14/04/06 

3108 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 0-10 Carvão peneira   14/04/06 

3109 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 0-10 lítico   14/04/06 

3109 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 0-10 fauna peneira   14/04/06 

3110 cancelado           

3111 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 0-10 cerâmica peneira   14/04/06 

3112 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 Carvão C14 
x=06; y=38; 

z=13 
14/04/06 

3114 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 Carvão C14 
x=52; y=04; 

z=14 
14/04/06 

3115 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 Carvão peneira   15/04/06 

3116 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 Carvão C14 
x=48; y=70; 

z=16 
15/04/06 

3117 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 10-20 cerâmica   15/04/06 

3118 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 10-20 Carvão peneira   15/04/06 

3119 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 10-20 lítico peneira   15/04/06 

3120 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 10-20 fauna peneira   15/04/06 

3121 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 10-20 
AVC             

7.5YR4/4 (seco)   
Argiloso 

peso = 1,856kg; 
400 gr 

separados para 
análise 

15/04/06 



3122 Gruta do Marinheiro Esc 2 W 20-30 
AVC             

7.5YR4/4 (seco)   
Argiloso 

peso = 1,218gr;  
382 gr 

separados para 
análise 

15/04/06 

3123 Gruta do Marinheiro Esc 2 E 20-30 AVC peso = 232gr 15/04/06 

3124 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 0-10 
cerâmica, lítico e 
fauna (concha) 

peneira 
  20/04/06 

3125 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 0-10 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 16gr 20/04/06 

3126 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 10-20 Carvão C14 z=11,5 20/04/06 

3127 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 10-20 
lítico, cerâmica, 
fauna e carvão 

peneira 
  20/04/06 

3128 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 10-20 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 28gr 20/04/06 

3129 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 10-20 

lítico, carvão, 
fauna e 

sedimento de 
AVC;          

7.5YR5/3 (seco) 
Argiloso 

peso = 1,464kg;    
382 gr 

separados para 
análise 

20/04/06 

3130 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 20-30 
Lítico, fauna, 
cerâmica e 

carvão peneira 
  21/04/06 

3131 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 20-30 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 24gr 21/04/06 

3132 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 30-40 
lítico, fauna e 

carvão peneira 
  21/04/06 

3133 Gruta do Marinheiro Esc 1 S 30-40 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 28gr 21/04/06 

3134-
3660 

Intervalo sem fichas           

3661 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
ponta de projétil 

de pedra 
x=40; y=90; 

z=70 
21/05/06 

3662 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

x=6; y=96; z=65 21/05/06 

3663 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 lítico  x=9; y=57; z=66 21/05/06 



3664 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 

lítico e carvão 
peneira com 

osso (e 
cerâmica?) 

inclusive um 
fragmento de 

ponta 
21/05/06 

3665 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
ponta de projétil 

de pedra 
x=18; y=7; z=67 21/05/06 

3666 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

x=186; y=65; 
z=68 

21/05/06 

3667-
3669 

Intervalo sem fichas           

3670 Gruta do Marinheiro Esc 3 S   65-75 Carvão C14 z=68 21/11/06 

3671 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 268gr 21/11/06 

3672 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 Carvão C14   21/11/06 

3673 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 Carvão C14   21/11/06 

3674 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
Pré-forma de 

ponta 
  21/11/06 

3675 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 
ponta de projétil 

de pedra 
2 peças   21/11/06 

3676 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 Carvão C14 z=72cm 21/11/06 

3677 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 lítico peneira   21/11/06 

3678 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 Carvão C14   21/11/06 

3679 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 fauna peneira   21/11/06 

3680 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 65-75 Carvão C14 z=75 21/11/06 

3681 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=80 21/11/06 

3682 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14   21/11/06 

3683 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 

Amostra 
sedimento;    

7.5YR3/3 (peso) 
Argiloso 

peso = 540gr;   
362 gr 

separados para 
análise 

21/11/06 

3684 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=83,5 22/11/06 

3685 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=84 22/11/06 

3686 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
z=75 22/11/06 

3687 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=84 22/11/06 

3688 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
z=85 22/11/06 

3689 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=85 22/11/06 

3690 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
Pré-forma de 

ponta 
silex diverso 22/11/06 

3691 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
z=83  22/11/06 



3692 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
z=80 22/11/06 

3693 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
z=85 22/11/06 

3694 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 base cerâmica (?)   22/11/06 

3695 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
  22/11/06 

3696 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=83 22/11/06 

3697 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=80 22/11/06 

3698 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=75 22/11/06 

3699 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
peneira 22/11/06 

3700 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
z=78 22/11/06 

3701 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

fragmento 
térmico 

22/11/06 

3702 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
peneira 22/11/06 

3703 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
z=81 22/11/06 

3704 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

z=83 22/11/06 

3705 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
ponta de projétil 

de pedra 
  22/11/06 

3706 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=85 22/11/06 

3707 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=81 22/11/06 

3708 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão C14 z=85 22/11/06 

3709 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 
raspador sobre 

lasca 
z=80 22/11/06 

3710 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 lítico peneira 
3 sacos; 

inclusive pré-
forma de ponta 

22/11/06 

3711 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 Carvão peneira   22/11/06 

3712 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 75-85 fauna peneira   22/11/06 

3713 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 

Amostra 
sedimento; 

7.5YR4/4 (seco)   
Argiloso 

peso = 696gr;     
380 gr 

separados para 
análise 

23/11/06 

3714 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 

Amostra 
sedimento; 

7.5YR3/2 (seco) 
Argiloso    

peso = 384gr 23/11/06 



3715 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 plano-convexo z=87 23/11/06 

3716 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 raspador z=90 23/11/06 

3717 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
Pré-forma de 

ponta 
  23/11/06 

3718 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
ponta de projétil 

de pedra 
  23/11/06 

3719 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 Carvão C14 z=90 23/11/06 

3720 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 fauna (vértebra) z=87 23/11/06 

3721 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 

Amostra 
sedimento;   

7.5YR3/2 (seco) 
Argiloso 

peso = 340gr 23/11/06 

3722 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

z=88 23/11/06 

3723 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
ponta de projétil 

de pedra 
  23/11/06 

3724 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 Carvão C14 z=91 23/11/06 

3725 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 fauna (osso)   23/11/06 

3726 Gruta do Marinheiro Esc 3 S  85-95 
ponta de projétil 

de pedra 
  23/11/06 

3727 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
ponta de projétil 

de pedra 
  23/11/06 

3728 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
ponta de projétil 

de pedra 
peneira 23/11/06 

3729 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
Pré-forma de 

ponta 
peneira 24/11/06 

3730 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 
lítico peneira e 

fauna 

2 sacos; 
inclusive uma 

ponta 
24/11/06 

3731 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 fauna peneira   24/11/06 

3732 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 85-95 Carvão peneira   24/11/06 

3733 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 Carvão C14 z=95 24/11/06 

3734 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 raspador z=99 24/11/06 

3735 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
ponta de projétil 

de pedra 
z=103 24/11/06 

3736 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 faca bifacial z=101 24/11/06 

3737 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 Carvão C14 

z=103; foi 
datado por 
BETA (via 
IB/USP) 

24/11/06 

3738 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
plano-convexo 
fragmentado 

z=104 24/11/06 

3739 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 Carvão C14   25/11/06 



3740 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 

Amostra 
sedimento;   

7.5YR3/4 (seco) 
Argiloso 

peso = 580gr;  
380 gr 

separados para 
análise 

25/11/06 

3741 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
fragmento de 
plano-convexo 

  25/11/06 

3742 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 Carvão C14 z=99 25/11/06 

3743 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
ponta de projétil 

de pedra 
  25/11/06 

3744 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

peneira 25/11/06 

3745 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
Coquinho 
queimado 

z=102 25/11/06 

3746 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
gume (faca) de 

quartzito 
peneira 25/11/06 

3747 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 Carvão C14 z=95 25/11/06 

3748 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
ponta de projétil 

de pedra 
z=99 25/11/06 

3749 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
ponta de projétil 

de pedra 
z=100 25/11/06 

3750 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

peneira 25/11/06 

3751 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 Carvão peneira   25/11/06 

3752 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 fauna peneira   25/11/06 

3753 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 lítico peneira   25/11/06 

3754 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 95-105 Carvão C14 z=104 25/11/06 

3755 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 
Coquinho 
queimado 

z=108 25/11/06 

3756 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 

amostra de 
sedimento;    

5YR3/3 (seco) 
Argiloso 

peso = 102gr 25/11/06 

3757 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 
amostra de 
sedimento 

peso = 292gr 25/11/06 

3758 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 Carvão C14 z=112 25/11/06 

3759 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 lítico peneira   09/12/06 

3760 Loca do Osso   Superfície ossos humanos   08/03/07 

3761 Gruta do Lanche   Superfície cerâmica   27/04/08 

3762 Gruta do Lanche   Superfície cerâmica   27/04/08 

3763 Gruta do Lanche   Superfície cerâmica   27/04/08 

3764 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 Carvão C14 z=100 10/09/08 

3765 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 Carvão C14 z=102 10/09/08 



3766 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 Carvão C14 
z=108cm 

(tamanho bom) 
10/09/08 

3767 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 
ponta de projétil 

de pedra 
z=100cm 10/09/08 

3768 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 Carvão C14 z=102 10/09/08 

3769 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 lítico peneira   10/09/08 

3770 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 fauna (osso)   10/09/08 

3771 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 Carvão peneira   10/09/08 

3772 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
ponta de projétil 

de pedra 
z=57 11/09/08 

3773 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 lasca z=55 11/09/08 

3774 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 plano-convexo z=56 11/09/08 

3775 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
ponta de projétil 

de pedra 
de quartzo; 

z=63 
11/09/08 

3776 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 Carvão C14 z=64 11/09/08 

3777 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
ponta de projétil 

de pedra 
de quartzito; 

z=65cm 
11/09/08 

3778 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
ponta de projétil 

de pedra 
de quartzito; 

z=56cm 
11/09/08 

3779 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
Pré-forma de 

ponta 
de quartzito; 

z=59 
11/09/08 

3780 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 fauna (osso) z=59 11/09/08 

3781 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
fragmento de 

ponta de projétil 
de pedra 

z=60 11/09/08 

3782 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
fauna (presa ou 

garra) 
z=58 11/09/08 

3783 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 
plano-convexo 

tosco 
z=59 11/09/08 

3784 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 lítico peneira 

2 sacos; 
inclusive uma 

ponta 
fragmentada 

11/09/08 

3785 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 fauna peneira   11/09/08 

3786 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 55-65 Carvão peneira   11/09/08 

3787 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 lítico peneira   12/09/08 

3788 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 carvão 
coquinho 
queimado   

12/09/08 

3789 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 
ponta de projétil 

de pedra 
de quartzito; 

z=70 
12/09/08 

3790 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 Carvão C14 
bom tamanho 

para datar 
12/09/08 

3791 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 fauna peneira osso 12/09/08 

3792 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 Carvão peneira   12/09/08 



3793 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 Carvão C14 
z=72cm 

(tamanho bom) 
12/09/08 

3794 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 Carvão C14   13/09/08 

3795 Gruta do Marinheiro 
Abrigo/entrada 

2 
Superfície 

lasca de 
quartzito 

coletado em 
drenagem seca 

dentro da 
caverna 

13/09/08 

3796 Gruta do Marinheiro 
Abrigo/entrada 

2 
Superfície seixo lascado 

coletado 
próximo ao 

limite da área 
abrigada 

13/09/08 

3797 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 65-75 raspador z=65cm 13/09/08 

3798 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 75-85 lítico peneira   13/09/08 

3799 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 75-85 fauna peneira osso 13/09/08 

3800 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 75-85 Carvão peneira   13/09/08 

3801 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 85-95 
Pré-forma de 

ponta 
z=86 13/09/08 

3802 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 85-95 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzito azul; 

z=86cm 
13/09/08 

3803 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 105-115 carvão pequeno z=115 14/09/08 

3804 Gruta do Marinheiro Esc 3 N 95-105 lítico peneira 

no buraco na 
pedra de 

calcário e a 
leste dela 

14/09/08 

3805 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
25-35 

AVC             
7.5YR4/3  (seco) 

Argiloso 

peso = 1,448kg;  
388 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3806 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
35-45 

AVC            
7.5YR3/4 (seco)  

Argiloso 

peso = 1,310kg;   
396 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3807 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
45-55 

AVC             
7.5YR3/4 (seco) 

Argiloso 

peso = 1,546kg;    
376 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3808 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
55-65 

AVC              
7.5YR3/4 (seco) 

Argiloso          

peso = 1,984kg;  
380 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3809 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
65-75 

AVC             
7.5YR3/3 (seco) 

Argiloso 

peso = 2,006kg; 
386 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 



3810 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
75-85 

AVC             
7.5YR3/4 (seco) 

Argiloso 

peso = 1,154kg; 
386 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3811 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
85-95 

AVC            
7.5YR4/4 (seco) 

Argiloso 

peso = 710gr;   
386 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3812 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
95-105 

AVC                
5YR4/4 (seco) 

Argiloso 

peso = 4,014kg;  
380 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3813 Gruta do Marinheiro Esc 3 S  115-125 lítico   15/09/08 

3814 Gruta do Marinheiro Esc 3 S 125-135 lítico 
apreceram no 
início do nível 

15/09/08 

3815 Gruta do Marinheiro 
Esc 3 S (parede 

E) 
105-115 

AVC               
5YR4/6 (seco) 

Argiloso 

peso = 1,478kg; 
394 gr 

separados para 
análise 

15/09/08 

3816 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 0-10  cerâmica  3 fragmentos 04/09/10 

3817 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 0-10 lítico   04/09/10 

3818 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 0-10 carvão 7 fragmentos 04/09/10 

3819 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 0-10 osso (fauna) 3 fragmentos 04/09/10 

3820 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 0-10 concha   04/09/10 

3821 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 0-10 semente 1 fragmento 04/09/10 

3822 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 0-10 Carvão C14 z=6cm 04/09/10 

3823 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 lítico   05/09/10 

3824 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 concha   05/09/10 

3825 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 fauna (osso)   05/09/10 

3826 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 carvão   05/09/10 

3827 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 semente   05/09/10 

3828 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 10-20 lítico   05/09/10 

3829 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 10-20 concha   05/09/10 

3830 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 10-20 carvão   05/09/10 

3831 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 10-20 cerâmica 2 fragmentos 05/09/10 

3832 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 10-20 lítico 6 fragmentos 05/09/10 

3833 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 10-20 concha 1 fragmento 05/09/10 

3834 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 concha (bivalve) z=24 06/09/10 

3835 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 

amostra 
sedimento 

fogueira (porção 
NW);           

10YR5/3 (seco) 
Argiloso 

peso = 2,846kg; 
382 gr 

separados para 
análise 

06/09/10 



3836 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 Carvão C14 z=27 06/09/10 

3837 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 concha   06/09/10 

3838 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 carvão   06/09/10 

3839 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 fauna (osso)   06/09/10 

3840 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 lítico   06/09/10 

3841 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 20-30 
amostra 

sedimento 
endurecido 

peso = 300kg 06/09/10 

3842 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30 

amostra 
sedimento 
fogueira;        

10YR5/2 (seco) 
Argiloso   

peso = 3,130kg; 
380 gr 

separados para 
análise 

06/09/10 

3843 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30 carvão   06/09/10 

3844 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30 fauna (osso)   06/09/10 

3845 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30 fauna (concha)   06/09/10 

3846 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30 lítico   06/09/10 

3847 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30  
amostra 

sedimento 
endurecido 

  06/09/10 

3848 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 carvão 

Enviado para 
datação Beta: 
270+/-30 anos 

AP 

07/09/10 

3849 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 concha   07/09/10 

3850 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 fauna (osso)   07/09/10 

3851 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 lítico   07/09/10 

3852 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 

amostra 
sedimento; 

10YR4/2 (seco)   
Argiloso 

peso = 10gr 07/09/10 

3853 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 

amostra 
sedimento; 

10YR4/3 (seco)   
Argiloso 

peso = 12gr 07/09/10 

3854 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 cerâmica 7 fragmentos 07/09/10 

3855 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 20-30 osso 4 fragmentos   07/09/10 

3856 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 20-30 cerâmica   07/09/10 

3857 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 20-30 carvão   07/09/10 

3858 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 20-30 concha   07/09/10 

3859 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 20-30 fauna (osso)   07/09/10 

3860 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 20-30 osso   07/09/10 

3861 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 20-30 lítico   07/09/10 



3862 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso (fauna) 
retirada dos 
ossos; z=17 

08/09/10 

3863 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso 
retirada dos 
ossos; z=17 

08/09/10 

3864 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso (fauna) 
retirada dos 
ossos; z=18 

08/09/10 

3865 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso 
retirada dos 
ossos; z=17 

08/09/10 

3866 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso 
retirada dos 
ossos; z=17 

08/09/10 

3867 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso (fauna) 
retirada dos 
ossos; z=17 

08/09/10 

3868 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso 
1 fragmento; 
retirada dos 
ossos; z=18 

08/09/10 

3869 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso 
14 fragmentos; 

retirada dos 
ossos; z=17 

08/09/10 

3870 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 osso 
retirada dos 
ossos; z=18 

08/09/10 

3871 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 
conjunto do 

crânio 
sepultamento 

secundário 
08/09/10 

3872 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 
conjunto central 
do sepultamento 

sepultamento 
secundário 

08/09/10 

3873 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 

conjunto da 
mandíbula do 
sepultamento 

secundário 

sepultamento 
secundário 

08/09/10 

3874 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 
conjunto inferior 
do sepultamento 

secundário 

sepultamento 
secundário 

08/09/10 

3875 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30 

fragmento do 
crânio na porção 

inferior do 
sepultamento 

sepultamento 
secundário 

08/09/10 

3876 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 20-30 
ossos associados 
ao sepultamento 

sepultamento 
secundário 

08/09/10 

3877 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 

amostra 
sedimento 

sepultamento 
secundário;     

10YR5/3   (seco)    
Argiloso 

peso = 3,160kg; 
384 gr 

separados para 
análise 

08/09/10 



3878 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 osso peneira 
sepultamento 

secundário 
08/09/10 

3879 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 

cerâmica 
associada ao 

sepultamento 
secundário 

1 fragmento 08/09/10 

3880 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 10-20 e 20-30 
lítico associado 

ao sepultamento  
2 fragmentos 08/09/10 

3881 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 30-40 concha   08/09/10 

3882 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 30-40 fauna (osso)   08/09/10 

3883 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 30-40 carvão   08/09/10 

3884 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 30-40 cerâmica 3 fragmentos 08/09/10 

3885 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 30-40 lítico   08/09/10 

3886 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 30-40 
amostra 

sedimento 
peso = 26gr 08/09/10 

3887 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 

amostra 
sedimento 
fogueira;     

10YR5/2 (seco) 
Argiloso 

peso = 3,492kg;  
392 gr 

separados para 
análise 

09/09/10 

3888 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 Carvão C14 
carvão 

pequeno; 
z=40cm 

09/09/10 

3889 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 
amostra 

sedimento;    
"brown" 

peso = 20gr  
z=40 

09/09/10 

3890 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 
amostra 

sedimento;  
"greyish brown" 

peso = 8gr    
z=40 

09/09/10 

3891 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 fauna (osso)   09/09/10 

3892 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 concha   09/09/10 

3893 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 carvão   09/09/10 

3894 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 30-40 lítico   09/09/10 

3895 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 30-40 osso z=33 09/09/10 

3896 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 30-40 concha   09/09/10 

3897 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 30-40 fauna (osso)   09/09/10 

3898 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 30-40 carvão   09/09/10 

3899 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 30-40 lítico   09/09/10 

3900 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 30-40 peça (natural) 
para 

identificação 
em laboratório 

09/09/10 

3901 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 concha (bivalve) z=31 10/09/10 

3902 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 40-50 fauna (osso) ave; z=44 10/09/10 



3903 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 
ponta de projétil 

de pedra 
  10/09/10 

3904 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 
ponta de projétil 

de pedra 
quartzo 10/09/10 

3905 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 40-50 
conjunto de 

ossos de fauna 
  11/09/10 

3906 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 carvão   10/09/10 

3907 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 cerâmica  3 fragmentos 10/09/10 

3908 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 fauna (osso)   10/09/10 

3909 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 concha   10/09/10 

3910 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 30-40 lítico   10/09/10 

3911 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 40-50 carvão   10/09/10 

3912 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 40-50 concha   10/09/10 

3913 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 40-50 lítico   10/09/10 

3914 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 40-50 fauna (osso)   10/09/10 

3915 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 40-50 Carvão C14   10/09/10 

3916 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 40-50 concha   10/09/10 

3917 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 40-50 carvão   10/09/10 

3918 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 40-50 fauna (osso)   10/09/10 

3920 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 40-50 lítico   10/09/10 

3921 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 40-50 concha   10/09/10 

3922 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 40-50 fauna (osso)   10/09/10 

3923 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 40-50 carvão   10/09/10 

3924 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 40-50 lítico   10/09/10 

3925 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 40-50 lasca de quartzo z=50 10/09/10 

3926 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 50-60 
cerâmica (2 

fragmentos) com 
sedimento 

de buraco 11/09/10 

3927 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 50-60 
cerâmica com 

sedimento 
de buraco 11/09/10 

3928 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 40-50 Carvão C14 z=47 11/09/10 

3929 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 40-50 lítico   11/09/10 

3930 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 40-50 concha peneira   11/09/10 

3931 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 40-50 fauna (osso)   11/09/10 

3932 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 40-50 cerâmica   11/09/10 

3933 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 40-50 Carvão peneira   11/09/10 

3934 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 50-60 lítico peneira   11/09/10 

3935 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 50-60 fauna (osso) peneira 11/09/10 

3936 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 50-60 Carvão peneira   11/09/10 

3937 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 50-60 concha peneira   11/09/10 

3938 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 50-60 Carvão C14   11/09/10 

3939 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 50-60 lítico peneira   12/09/10 

3940 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 50-60 fauna (osso)   12/09/10 

3941 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 50-60 concha peneira   12/09/10 



3942 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 50-60 Carvão peneira   12/09/10 

3943 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 50-60 lítico peneira   12/09/10 

3944 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 50-60 fauna (osso)   12/09/10 

3945 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 50-60 concha peneira   12/09/10 

3946 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 50-60 Carvão peneira   12/09/10 

3947 Gruta do Marinheiro Esc 4 (geral) 50-60 lítico e concha 
limpeza na base 

(z=60cm) 
12/09/10 

3948 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 lítico peneira   12/09/10 

3949 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 concha peneira   12/09/10 

3950 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 fauna peneira   12/09/10 

3951 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 Carvão peneira   12/09/10 

3952 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 carâmica 2 fragmentos 12/09/10 

3953 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 

amostra 
sedimento para 
leitura Munsell; 
10YR4/2 (seco) 

Argiloso 

peso = 12gr 13/09/10 

3954 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 

amostra 
sedimento para 
leitura Munsell; 

10YR6/2 
"branco" (seco) 

Argiloso 

peso = 40gr 13/09/10 

3955 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 50-60 

amostra 
sedimento para 
leitura Munsell; 

"yellowish 
brown" 

peso = 44gr 13/09/10 

3956 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 60-70 lítico peneira 
muito 

concrecionado 
13/09/10 

3957 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 60-70 fauna (osso)   13/09/10 

3958 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 60-70 

amostra 
sedimento para 
leitura Munsell; 
7.5YR4/4 (seco) 

Argiloso 

peso = 18gr 13/09/10 

3959 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 60-70 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 24gr 13/09/10 

3960 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 60-70 
cerâmica (3 
fragmentos) 

de buraco 13/09/10 

3961 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 60-70 carvão de buraco 13/09/10 

3962 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 60-70 lítico peneira   13/09/10 

3963 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 60-70 fauna (osso) peneira 13/09/10 



3964 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 60-70 Carvão C14 z=69 13/09/10 

3965 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 60-70 Carvão C14 z=69cm 13/09/10 

3966 Gruta do Marinheiro Esc 4 (geral) 60-70 
lítico, concha, 
carvão e osso 

limpeza para 
foto 

13/09/10 

3967 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 60-70 lítico peneira   14/09/10 

3968 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 60-70 concha peneira   14/09/10 

3969 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 60-70 fauna (osso) peneira 14/09/10 

3970 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 60-70 Carvão peneira   14/09/10 

3971 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 60-70 seixo   
possível 

batedor; z=68 
14/09/10 

3972 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 60-70 

amostra 
sedimento do 
buraco para 

leitura Munsell 

peso = 36gr 14/09/10 

3973 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 60-70 
vestígios do 

buraco: lítico, 
carvão e osso 

  14/09/10 

3974 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 60-70 lítico peneira   14/09/10 

3975 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 60-70 fauna (osso) peneira 14/09/10 

3976 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 60-70 concha peneira   14/09/10 

3977 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 60-70 Carvão peneira   14/09/10 

3978 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 70-80 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 14gr 14/09/10 

3979 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 70-80 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 12gr 14/09/10 

3980 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 70-80 lítico peneira   14/09/10 

3981 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 70-80 fauna (osso) peneira 14/09/10 

3982 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 70-80 Carvão peneira   14/09/10 

3983 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 lasca   15/09/10 

3984 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 
lasca 

fragmentada 
  15/09/10 

3985 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 

material de 
buraco: carvões, 

lasca e 
sedimento 

peso = 50gr 15/09/10 

3986 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 

amostra 
sedimento para 
leitura Munsell; 
10YR6/4 (seco) 

Argiloso 

peso = 16gr 15/09/10 



3987 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 

amostra 
sedimento para 
leitura Munsell; 
7.5YR4/3 (seco) 

Argiloso 

peso = 40gr 15/09/10 

3988 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 

amostra 
sedimento para 
leitura Munsell; 
10YR4/3 (seco) 

Argiloso 

peso = 14gr 15/09/10 

3989 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 lítico peneira   15/09/10 

3990 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 fauna (osso) peneira 15/09/10 

3991 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 70-80 Carvão peneira   15/09/10 

3992 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 70-80 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 30gr 15/09/10 

3993 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 70-80 

amostra 
sedimento 

(número 2) para 
leitura Munsell 

peso = 18gr 15/09/10 

3994 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 70-80 

amostra 
sedimento 

(número 3) para 
leitura Munsell 

peso = 28gr 15/09/10 

3995 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 70-80 lítico peneira   15/09/10 

3996 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 70-80 fauna (osso)   15/09/10 

3997 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 70-80 concha peneira   15/09/10 

3998 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 70-80 Carvão peneira   15/09/10 

3999 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 70-80 osso z=79cm 15/09/10 

4000 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 70-80 lítico   15/09/10 

4001 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 70-80 fauna (osso)   15/09/10 

4002 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 70-80 concha   15/09/10 

4003 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 80-90 lítico   16/09/10 

4004 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 80-90 fauna (osso)   16/09/10 

4005 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 80-90 concha   16/09/10 

4006 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 80-90 carvão   16/09/10 

4007 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 80-90 
ponta de projétil 

de osso 
  16/09/10 

4008 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 80-90 
plano-convexo 

de quartzito 
z=85 18/09/10 

4009 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 80-90 lasca  z=87 18/09/10 

4010 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 80-90 Carvão C14 
próximo plano 
convexo; z=84 

18/09/10 

4011 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 80-90 lasca de quartzo z=85 18/09/10 



4012 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 80-90 fauna (osso)   18/09/10 

4013 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 80-90 carvão   18/09/10 

4014 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 80-90 lítico e fauna   18/09/10 

4015 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 80-90 lítico   18/09/10 

4016 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 80-90 fauna (osso)   18/09/10 

4017 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 80-90 lítico peneira   19/09/10 

4018 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 80-90 fauna peneira osso e concha 19/09/10 

4019 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 80-90 Carvão peneira   19/09/10 

4020 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 90-100 fauna (osso) peneira 20/09/10 

4021 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 90-100 
lasca de 
quartzito 

z=92 20/09/10 

4022 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 90-100 lítico peneira   20/09/10 

4023 Gruta do Marinheiro Esc 4 NE 90-100 fauna peneira osso e concha 20/09/10 

4024 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 90-100 lítico peneira   20/09/10 

4025 Gruta do Marinheiro Esc 4 NW 90-100 concha peneira   20/09/10 

4026 Gruta do Marinheiro Esc 4 SW 90-100 lítico peneira   21/09/10 

4027 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N camada 1 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 12gr 21/09/10 

4028 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N camada 2 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 14gr 21/09/10 

4029 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N camada 3 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 36gr 21/09/10 

4030 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N camada 4 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

  21/09/10 

4031 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N camada 5 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 22gr 21/09/10 

4032 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 0-10 lasca de quartzo camada 2 21/09/10 

4033 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 10-20 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 4gr 21/09/10 

4034 Gruta do Marinheiro Esc 4 SE 100-110 lítico peneira   21/09/10 

4035 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede S camada 3A 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 36gr 22/09/10 

4036 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede S camada 2B 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 12gr 22/09/10 



4037 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede S camada 2C 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 8gr      22/09/10 

4038 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede S camada 3 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 14gr 22/09/10 

4040 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede E camada 2A 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 38gr 22/09/10 

4041 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede E camada 3 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 24gr 22/09/10 

4042 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede E camada 4 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 20gr    22/09/10 

4043 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede E camada 5 
amostra 

sedimento para 
leitura Munsell 

peso = 14gr 22/09/10 

4044 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 
camada superior 

(1A) 

AVC              
10YR5/3 (seco) 

Argiloso 

peso = 1,680kg; 
384 gr 

separados para 
análise 

24/09/10 

4045 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 

camada cinza 
(1B)                

níveis 0-10 a      
20-30 

AVC              
10YR5/2 (seco) 

Argiloso 

peso = 2,836kg; 
388 gr 

separados para 
análise 

24/09/10 

4046 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 
camada 2      

níveis 30-40 a    
40-50 

AVC             
7.5YR5/2 (seco) 

Argiloso 

peso = 3,204kg;  
376 gr 

separados para 
análise 

24/09/10 

4047 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 
camada 3       

níveis 50-60 a     
60-70 

AVC            
7.5YR5/3 (seco) 

Argiloso 

peso = 2,630kg; 
394 gr 

separados para 
análise 

24/09/10 

4048 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 
camada 4      

níveis 70-80 a     
80-90 

AVC             
7.5YR5/3 (seco) 

Argiloso 

peso = 3,734kg; 
398 gr 

separados para 
análise 

24/09/10 

4049 Gruta do Marinheiro Esc 4 Parede N 
camada 5      

níveis 90-100 a  
100-110 

AVC               
7.5YR3/4 (seco) 

Argiloso 

peso = 1,094kg; 
372 gr 

separados para 
análise 

24/09/10 

4050-
4054 

Intervalo sem fichas           

4055 Gruta da Matinha Esc 1 0-10 Ponta de projétil z=10cm 15/03/11 



4056 Gruta da Matinha Esc 1 0-10 Lítico peneira   15/03/11 

4057 Gruta da Matinha Esc 1 0-10 Fauna peneira osso + concha 15/03/11 

4058 Gruta da Matinha Esc 1 0-10 Carvão peneira   15/03/11 

4059 Gruta da Matinha Esc 1 10-20 Carvão C14 z=18cm 15/03/11 

4060 Gruta da Matinha Esc 1 10-20 Lítico peneira   15/03/11 

4061 Gruta da Matinha Esc 1 10-20 Fauna peneira   15/03/11 

4062 Gruta da Matinha Esc 1 10-20 Carvão peneira   15/03/11 

4063 Gruta da Matinha Esc 1 20-30 Carvão  z=25 16/03/11 

4064 Gruta da Matinha Esc 1 20-30 
Amostra 

sedimento A 
peso = 20gr 16/03/11 

4065 Gruta da Matinha Esc 1 20-30 

Amostra 
sedimento B 

(Marrom 
superficial) 

peso = 8gr 16/03/11 

4067 Gruta da Matinha Esc 1 20-30 Fauna peneira   16/03/11 

4068 Gruta da Matinha Esc 1 20-30 Lítico peneira   16/03/11 

4069 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície 
Osso de peixe 
em forma de 

ponta 
  16/03/11 

4070 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície ponta de osso   16/03/11 

4071 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície ponta de pedra   16/03/11 

4072 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície osso     16/03/11 

4073 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície quebra-coco   16/03/11 

4074 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície 
raspador sobre 

suporte de lasca 
  16/03/11 

4075 Gruta da Matinha Esc 1 30-40 Lítico peneira   16/03/11 

4076 Gruta da Matinha Esc 1 30-40 Fauna peneira   16/03/11 

4077 Gruta da Matinha Esc 1 30-40 
Amostra 

sedimento 
peso = 252gr 16/03/11 

4078 Gruta da Matinha Esc 1 30-40 Carvão peneira 
Tem um carvão 

grande, bom 
para datar 

16/03/11 

4079 Gruta da Matinha Esc 1 40-50 Fauna peneira   17/03/11 

4080 Gruta da Matinha Esc 1 40-50 
Amostra 

sedimento 
peso = 302gr 17/03/11 

4081 Gruta da Matinha Esc 1 40-50 Raspador   z=50cm 17/03/11 

4082 Gruta da Matinha Esc 1 40-50 
Ponta de projétil 

peneira 
  17/03/11 

4083 Gruta da Matinha Esc 1 40-50 Lítico peneira   17/03/11 



4084 Gruta da Matinha Esc 1 40-50 Carvão peneira   17/03/11 

4085 Gruta da Matinha Esc 1 50-60 

Amostra 
sedimento;      

10YR4/3 (seco) 
Argiloso 

peso = 560gr;  
382 gr 

separados para 
análise 

17/03/11 

4086 Gruta da Matinha Esc 1 50-60 Carvão peneira   17/03/11 

4087 Gruta da Matinha Esc 1 50-60 Fauna peneira   17/03/11 

4088 Gruta da Matinha Esc 1 50-60 Lítico peneira   17/03/11 

4089 Gruta da Matinha Esc 1 50-60 

Amostra 
sedimento 

concrecionado;      
7.5YR6/2 (seco)   

Argiloso 

peso = 416gr; 
370 gr 

separados para 
análise 

18/03/11 

4090 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Carvão z=70 18/03/11 

4091 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Carvão C14 z=68 18/03/11 

4092 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Carvão C14 z=68 18/03/11 

4093 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Carvão C14 z=67 18/03/11 

4094 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Retocado z=69 18/03/11 

4095 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Retocado z=68 18/03/11 

4096 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Lítico peneira   18/03/11 

4097 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Fauna peneira   18/03/11 

4098 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 Carvão peneira   18/03/11 

4099 Gruta da Matinha Esc 1 60-70 

Amostra 
sedimento;      

10YR4/3 (seco) 
Argiloso 

peso = 452gr; 
372 gr 

separados para 
análise 

18/03/11 

4100 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Carvão C14 z=73 18/03/11 

4101 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Retocado z=75 18/03/11 

4102 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 quebra-coco z=77 18/03/11 

4103 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Lasca de quartzo z=78 18/03/11 

4104 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Carvão C14 
Coquinho 
queimado    

z=78 
18/03/11 

4105 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Carvão C14 z=78 18/03/11 

4106 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Carvão C14 z=79 18/03/11 

4107 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Lasca de quartzo z=79 18/03/11 

4108 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Lítico peneira   18/03/11 

4109 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Carvão peneira   18/03/11 

4110 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 Fauna peneira   18/03/11 

4111 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície Lasca de argilito   18/03/11 

4112 Gruta da Matinha 
pingueira (ver 
planta baixa) 

Superfície Retocado (canga)   18/03/11 



4113 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 
Amostra 

sedimento A 
(marrom) 

peso = 30gr 18/03/11 

4114 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 
Amostra 

sedimento B 
(laranja) 

peso = 66gr 18/03/11 

4115 Gruta da Matinha Esc 1 70-80 
Amostra 

sedimento C 
(branco) 

peso = 72gr 18/03/11 

4116 Gruta da Matinha Esc 1 80-90 
Carvão 

(pequeno) 
z=85cm 19/03/11 

4117 Gruta da Matinha Esc 1 80-90 

Amostra 
sedimento A 
(marrom com 

cinza) 

peso = 90gr 19/03/11 

4118 Gruta da Matinha Esc 1 80-90 
Amostra 

sedimento B 
(laranja) 

peso = 96gr 19/03/11 

4119 Gruta da Matinha Esc 1 80-90 Carvão peneira   19/03/11 

4120 Gruta da Matinha Esc 1 80-90 Fauna peneira   19/03/11 

4121 Gruta da Matinha Esc 1 80-90 Lítico peneira   19/03/11 

4122 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 
Gume bifacial de 

calcário 
silicificado 

z=94 19/03/11 

4123 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Lasca 
z entre 90 e 95 

cm 
19/03/11 

4124 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Lasca com gume 
z entre 90 e 95 

cm 
19/03/11 

4125 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 
Núcleo sobre 

lasca 
z entre 90 e 95 

cm 
19/03/11 

4126 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Lasca 
z entre 90 e 95 

cm 
19/03/11 

4127 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Furador (?) z=100cm 19/03/11 

4128 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Enxó (?) z=96 19/03/11 

4129 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 
Lasca com gume 

e 'coche' 
z=99 19/03/11 

4130 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Lasca z=98 19/03/11 

4131 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 núcleo     19/03/11 

4132 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 
Carvão 

(pequeno) 
z=92 19/03/11 

4133 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 3 blocos maiores   19/03/11 

4134 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 3 furadores (?)   19/03/11 

4135 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Fauna peneira   19/03/11 

4136 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Carvão peneira   19/03/11 



4137 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 Lítico peneira   19/03/11 

4138 Gruta da Matinha Esc 1 100-110 Lasca z=105 20/03/11 

4139 Gruta da Matinha Esc 1 100-110 Lasca z=104 20/03/11 

4140 Gruta da Matinha Esc 1 100-110 Enxó (?) z=105 20/03/11 

4141 Gruta da Matinha Esc 1 100-110 2 lascas z=100cm 20/03/11 

4142 Gruta da Matinha Esc 1 100-110 Litico peneira   20/03/11 

4143 Gruta da Matinha Esc 1 100-110 Fauna peneira   20/03/11 

4144 Gruta da Matinha Esc 1 100-110 

Amostra 
sedimento B;   

7.5YR4/4 (seco)  
Argiloso  

peso = 572gr; 
366 gr 

separados para 
análise 

20/03/11 

4145 Gruta da Matinha Esc 1 110-120 Lítico peneira   20/03/11 

4146 Gruta da Matinha 
conduto (ver 

croqui) 
Superfície presa   20/03/11 

4147 Gruta da Matinha 
conduto (ver 

croqui) 
Superfície quebra-coco   20/03/11 

4148 Gruta da Matinha 
conduto (ver 

croqui) 
Superfície núcleo   20/03/11 

4149 Gruta da Matinha 
conduto (ver 

croqui) 
Superfície núcleo   20/03/11 

4150 Gruta da Matinha 
conduto (ver 

croqui) 
Superfície Raspador   20/03/11 

4151 Gruta da Matinha Esc 1 120-130 
amostra de 

peças naturais 
(calcário)   

21/03/11 

4152 Gruta da Matinha Esc 1 120-130 
Amostra de 

sedimento (de 
baixo do bloco) 

peso = 256gr 21/03/11 

4153 Gruta da Matinha Esc 1 90-100 
Lasca de calcário 

silicificado 
coleta em perfil 21/03/11 

4154 Gruta da Matinha Esc 1 
CAMADA I    

coleta em perfil 
Amostra 

sedimento 
peso = 62gr 21/03/11 

4155 Gruta da Matinha Esc 1 
CAMADA II      

coleta em perfil 
Amostra 

sedimento 
peso = 92gr 21/03/11 

4156 Gruta da Matinha Esc 1 
CAMADA III       

coleta em perfil 
Amostra 

sedimento 
peso = 134gr 21/03/11 

4157 Gruta da Matinha Esc 1 
CAMADA IV     

coleta em perfil 
Amostra 

sedimento 
peso = 214gr 21/03/11 

4158 Caverna do Depósito 
Área de coleta 1 

(ver croqui) 
Superfície Lítico     22/03/11 

4159 Caverna do Depósito 
Área de coleta 2 

(ver croqui) 
Superfície Lítico   22/03/11 

4160 Caverna do Depósito 
Área de coleta 3 

(ver croqui) 
Superfície 2 raspadores   22/03/11 



4161 Caverna do Depósito 
Área de coleta 4 

(ver croqui) 
Superfície Lítico   22/03/11 

4162 Caverna do Depósito 
Área de coleta 5 

(ver croqui) 
Superfície Lítico   22/03/11 

4163 Caverna do Depósito 
Área de coleta 6 

(ver croqui) 
Superfície Lítico 

barranco 
erodido 

22/3/2011 

4164 Caverna do Depósito 
Área de coleta 7 

(ver croqui) 
Superfície 

Fragmento de 
lâmina 

  22/03/11 

4165 Gruta Antônio Vitalino 
Coleta 

pingueiras 
(geral) 

Superfície Lítico   22/03/11 

4166 Gruta Antônio Vitalino 
Coleta 

pingueiras 
(geral) 

Superfície presa   22/03/11 

4167 Gruta Antônio Vitalino 
Coleta 

pingueiras 
(geral) 

Superfície pilão (pequeno)   22/03/11 

4200 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 0-10 Lítico peneira   11/05/11 

4201 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 0-10 Fauna peneira   11/05/11 

4202 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 0-10 
Cerâmica 
peneira 

  12/05/11 

4203 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 0-10 Carvão peneira   12/05/11 

4204 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 10-20 Lítico peneira   12/05/11 

4205 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 10-20 Fauna peneira   12/05/11 

4206 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 10-20 Carvão peneira   12/05/11 

4207 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 10-20 Carvão C14 z=10cm 12/05/11 

4208 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 10-20 
Amostra 

sedimento 
peso = 264gr 12/05/11 

4209 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 20-30 Carvão C14 z=30cm 13/05/11 

4210 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 20-30 Lítico peneira   13/05/11 

4211 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 20-30 Fauna peneira   13/05/11 

4212 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 20-30 
Amostra 

sedimento 
peso = 226gr 13/05/11 

4213 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 20-30 Carvão peneira   13/05/11 

4214 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 30-40 Lítico peneira   16/05/11 

4215 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 30-40 Fauna peneira   16/05/11 

4216 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 30-40 Carvão peneira   16/05/11 

4217 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 30-40 
Amostra 

sedimento A 
peso = 380gr 16/05/11 

4218 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 30-40 
Amostra 

sedimento B 
peso = 172gr 16/05/11 

4219 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 
Carvão 

(pequeno) 
z=46 16/05/11 



4220 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 
Raspador de 

quartzo 
z=43cm 16/05/11 

4221 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 Lítico peneira   16/05/11 

4222 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 Fauna peneira   16/05/11 

4223 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 Carvão peneira   16/05/11 

4224 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 
Amostra 

sedimento A 
peso = 112gr 16/05/11 

4225 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 
Amostra 

sedimento B 
peso = 78gr 16/05/11 

4226 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 50-60 Lítico   17/05/11 

4227 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 50-60 Fauna peneira   17/05/11 

4228 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 50-60 
Amostra 

sedimento 
peneirado 

  17/05/11 

4229 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 50-60 Carvão peneira   17/05/11 

4230 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 60-70 Lítico peneira   17/05/11 

4231 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 60-70 Fauna peneira   17/05/11 

4232 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 60-70 Carvão C14   17/05/11 

4233 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 70-80 
Blocos de 

calcário (natural) 

1 deles talvez 
com uma 
retirada 

18/05/11 

4234 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 70-80 

Amostra 
sedimento;     

7.5YR4/6 (seco) 
Argiloso 

peso = 2,204kg; 
392 gr 

separados para 
análise 

18/05/11 

4235 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 ver perfil Norte 
Amostra 

sedimento III 
peso = 88gr 18/05/11 

4236 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 ver perfil Norte 
Amostra 

sedimento II  
peso = 116gr 18/05/11 

4237 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 ver perfil Norte 
Amostra 

sedimento I 
peso = 140gr 18/05/11 

4238 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 ver perfil Leste 
Amostra 

sedimento IIIb 
peso = 104gr 18/05/11 

4239 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 ver perfil Leste 
Amostra 

sedimento IIIa 
peso = 74gr 18/05/11 

4240 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 ver perfil Leste 
Amostra 

sedimento Ib 
peso = 38gr 18/05/11 

4241 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 ver perfil Leste 
Amostra 

sedimento Ia 
peso = 152gr 18/05/11 

4242 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 0-10 

AVC               
parede Leste 
(20x20cm);    

7.5YR3/4 (seco) 
Argiloso 

peso = 1,232kg; 
396 gr 

separados para 
análise 

18/05/11 



4243 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 10-20 

AVC                    
parede Leste 
(20x20cm);     

7.5YR3/4 (seco) 
Argiloso 

peso = 1,448kg; 
382 gr 

separados para 
análise 

18/05/11 

4244 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 20-30 

AVC               
parede Leste 
(20x20cm);    

7.5YR3/4 (seco) 
Argiloso 

peso = 936gr;  
370 gr 

separados para 
análise 

18/05/11 

4245 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 30-40 

AVC                     
parede Leste 
(20x20cm);   

7.5YR3/4 (seco) 
Argiloso 

peso = 1,752kg; 
384 gr 

separados para 
análise 

18/05/11 

4246 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 40-50 

AVC                 
parede Leste 
(20x20cm);    

7.5YR3/4 (seco) 
Argiloso 

peso = 2,010kg; 
382 gr 

separados para 
análise 

18/05/11 

4247 Abrigo Lagoa do Retiro Esc 1 50-60 

AVC                   
parede Leste 
(20x20cm); 

7.5YR3/4 (seco) 
Argiloso 

peso = 1,954kg; 
370 gr 

separados para 
análise 

18/05/11 

4248 Abrigo Lagoa do Retiro 
Coleta 

pingueiras 
(geral) 

Superfície Lítico    19/05/11 

4249 Abrigo Lagoa do Retiro 
Coleta 

pingueiras 
(geral) 

Superfície Osso de animal nicho 19/05/11 

4250 
Ocorrência Fazenda 

Massambará 
  Superfície chert preto fino 

amostra para 
análise 

petrográfica 
27/03/13 

4251 
Coleta cachoeira de 

Pimenta 
  Superfície quartzito verde 

amostra para 
análise 

petrográfica 
27/03/13 

4252 Coleta Mata das Frutas 
Próximo maciço 

P 142 da Ical 
Superfície argilito 

amostra para 
análise 

petrográfica 
27/03/13 

4253 
Coleta Fazenda 

Amargoso (Pains) 
Área nova cava 

Ical 
Superfície chert preto   

amostra para 
análise 

petrográfica 
27/03/13 



4254 
Coleta próximo Abrigo 

da Mureta 
cascalheira 

(local erodido) 
Superfície silex (diverso) 

amostra para 
análise 

petrográfica 
27/03/13 

4255 
Coleta Abrigo da Clara-

boia 
área curimbaba, 
SE da Província 

Superfície 

seixo 
fragmentado de 

chert 
avermelhado 

amostra para 
análise 

petrográfica 
27/03/13 

4256 
Coleta na Serra da 

Pimenta 
  Superfície 

quartzito verde 
(claro) 

amostra para 
análise 

petrográfica 
28/03/13 

4257 
Coleta no Vale do 

Peruaçu 
  leito do córrego 

silex (marrom 
claro) 

amostra para 
análise 

petrográfica 
28/03/13 

4258 
Coleta na Gruta do 

Depósito 
  Superfície 

material 
ferruginoso 
(xistoso?) 

amostra para 
análise 

petrográfica 
28/03/13 

4259 
Coleta no Triângulo 

Mineiro 

Município 
Monte Alegra 

de Minas 
Superfície 

lasca de arenito 
(cinza-azul) 

amostra para 
análise 

petrográfica 
28/03/13 

4260 
Coleta no Triângulo 

Mineiro 
  Superfície 

raspador 
(nucleiforme) de 

arenito 
avermelhado 

(Botucatu) 

amostra para 
análise 

petrográfica 
28/03/13 

4261 
Coleta no SE da 

Província 

Município de 
Pains, próximo 

à Lagoa do 
Retiro 

Superfície de 
vertente erodida 

cristal de quartzo 
hialino e 

translúcido (4 
prismas) 

amostra para 
descrição 

28/03/13 

4262 
Coleta próximo à Gruta 

do Isaías 

Município de 
Pains, próximo 

à cidade 

Superfície de 
cascalheira 

cristal de quartzo 
hialino (1 prisma) 

amostra para 
descrição 

28/03/13 

4263 
Coleta na região da Mata 

das Frutas 

Município de 
Pains (próximo 
ao maciço 110 

da Ical) 

Superfície de 
área de plantio 

(céu aberto) 

seixo (de 
quartzo?) 

amostra para 
descrição 

28/03/13 

4264 

Coleta de lascas de chert 
fino (de Pains - ver 

amostra 4250) durante 
oficina experimental 

ministrada pelo 
arqueólogo norte-

americano Bruce Bradley 

Matéria-prima 
proveniente da 

Fazenda 
Massambará 

(Pains) 

  

Com a matéria-
prima Bruce 

Bradley produziu 
um biface em 

forma de folha 

amostra para 
descrição 

28/03/13 



4265 
Coleta de material lítico 

em superfície no sítio 
Jacaré  

Na beira do 
Lago de Furnas, 

município de 
ilicínea 

Superfície, 
margem de 

lagoa artificial 

um núcleo 
bipolar sobre 

siexo, uma lasca 
e peças 

retocadas; uma 
ponta de projétil 

amostra para 
análise 

tecnológica 
04/04/13 

4266 Sem proveniência 
Região Cárstica 

do Alto São 
Francisco 

  osso humano 

1 peça 
(fragmento de 

osso longo) com 
48 gramas 

08/07/13 

4267 Caverna do Alinhamento 
Região Cárstica 

do Alto São 
Francisco 

  osso fauna 

área empresa 
Jamanxim (2 

peças pesando 
30gr) 

08/07/13 

4268 Caverna do Alinhamento 
Região Cárstica 

do Alto São 
Francisco 

  fauna e cerâmica 

área empresa 
Jamanxim (5 

peças pesando 
4gr) 

08/07/13 

4269 Caverna do Alinhamento 
Região Cárstica 

do Alto São 
Francisco 

  fauna piso de conduto 08/07/13 

4270 Gruta da Matinha 
Região Cárstica 

do Alto São 
Francisco 

  
coleta chert 

preto (natural) 
trilha de acesso 

ao abrigo 
12/08/13 

 
 


